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Rada, w dniu 6 września 2011 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 29 września 2011 r., działając na 
podstawie art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowiły zasięgnąć opinii Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących 
zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich 
stabilności finansowej lub nimi zagrożonych 

COM(2011) 484 wersja ostateczna – 2011/0212 (COD). 

Dnia 20 września 2011 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy
gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej 
i Społecznej. 

Mając na względzie pilny charakter prac, na 475. sesji plenarnej w dniach 26–27 października 2011 r. 
(posiedzenie z 27 października) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Michaela SMYTHA 
na sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 91 do 2 – 4 osoby wstrzymały się od głosu – 
przyjął następującą opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 EKES zapoznał się z wnioskiem Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1198/2006, który ma 
na celu zwiększenie płatności – poprzez zastosowanie dziesięciu punktów procentowych dodanych do 
stawki współfinansowania stosowanej do osi priorytetowych – dla krajów dotkniętych kryzysem 
i otrzymujących pomoc w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EFSM) lub mecha
nizmu bilansu płatniczego (BoP) w okresie, kiedy są one objęte tymi mechanizmami, ale bez zwiększania 
ogólnego przydziału środków w ramach unijnej polityki spójności na okres programowania 2007–13. 

1.2 EKES popiera przedstawiony wniosek. 

2. Uzasadnienie 

2.1 Zgodnie z wnioskiem Komisji sześć krajów korzystających ze wsparcia mechanizmów EFSM i BoP 
byłoby obecnie uprawnionych do wnoszenia mniejszego wkładu w projekty, które współfinansują w ramach 
polityki spójności UE. Dzięki temu państwa te mogłyby wydatkować mniej środków krajowych na potrzeby 
współfinansowania, co w czasie, gdy ich własne możliwości budżetowe są znacznie ograniczone, stanowi 
łoby dla nich znaczącą pomoc w procesie poprawy ich sytuacji gospodarczej. 

2.2 Ponieważ Komitet zgadza się z koniecznością odbudowy koniunktury i zwiększania konkurencyj
ności państw członkowskich, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu, popiera wyżej wspomniany 
wniosek. 
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