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1. Wprowadzenie 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy 
euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ( 1 ) 
służy zapewnieniu pełnej spójności między określonymi w TFUE unijnymi ramami koordynacji gospodar
czej a ewentualnymi warunkami dotyczącymi polityki związanymi z pomocą finansową udzielaną 
państwom członkowskim strefy euro. 

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 472/2013 nakładają na Komisję obowiązek opublikowania w celach 
informacyjnych dwóch wykazów instrumentów pomocy finansowej, a mianowicie: (i) wykazu instrumentów 
ostrożnościowej pomocy finansowej oraz, odrębnie, (ii) wykazu instrumentów pomocy finansowej, w przy
padku których zasady Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) nie przewidują programu dostosowań 
makroekonomicznych. 

Na potrzeby sporządzenia tych wykazów Komisja przeprowadziła nieformalne konsultacje z państwami 
członkowskimi, EMS i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). 

Wykazy te będą aktualizowane. 

2. Wykaz instrumentów ostrożnościowej pomocy finansowej, korzystanie z których skutkuje 
wzmocnieniem nadzoru nad państwem członkowskim otrzymującym pomoc, opublikowany 
zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 472/2013 

Artykuł 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 472/2013 nakłada wymóg publikacji wykazu instrumentów 
ostrożnościowej pomocy finansowej dla państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 3 tego rozporzą
dzenia. Państwa członkowskie, które otrzymują pomoc finansową za pośrednictwem któregokolwiek z tych 
instrumentów, zostają objęte wzmocnionym nadzorem. Na zasadzie odstępstwa państwa członkowskie nie 
zostają objęte wzmocnionym nadzorem, jeżeli pomoc finansową na zasadzie ostrożnościowej otrzymują 
w postaci linii kredytowej, która nie jest uwarunkowana podjęciem nowych działań przez dane państwo 
członkowskie, pod warunkiem że państwo to nie korzysta z tej linii kredytowej (art. 4 ust. 2 rozporzą
dzenia). 

W świetle powyższego wykaz ten obejmuje następujące instrumenty: 

Europejski mechanizm stabilności 

— Ostrożnościowa warunkowa linia kredytowa (o ile została wykorzystana) 

— Wspomagająca uwarunkowana linia kredytowa 

— Instrument wsparcia na rynku pierwotnym (o ile został wykorzystany w ramach linii kredytowej 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności) 

— Instrument wsparcia na rynku wtórnym (o ile został uruchomiony poza programem dostosowań 
makroekonomicznych)
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Europejski Instrument Stabilności Finansowej 

— Ostrożnościowa warunkowa linia kredytowa (o ile została wykorzystana) 

— Wspomagająca uwarunkowana linia kredytowa 

— Wspomagająca warunkowa linia kredytowa z częściowym zabezpieczeniem przed ryzykiem związanym 
z obligacjami państwowymi 

— Instrument wsparcia na rynku pierwotnym (o ile został wykorzystany w ramach programu zapobiegaw
czego Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej) 

— Instrument wsparcia na rynku wtórnym (o ile został uruchomiony poza programem dostosowań 
makroekonomicznych) 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

— Elastyczna linia kredytowa (o ile została wykorzystana) 

— Ostrożnościowa linia płynnościowa 

3. Wykaz instrumentów pomocy finansowej, w przypadku których zasady EMS nie przewidują 
programu dostosowań makroekonomicznych, opublikowany zgodnie z art. 7 ust. 12 rozporzą
dzenia (UE) nr 472/2013 

Artykuł 7 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 472/2013 nakłada wymóg publikacji wykazu instrumentów 
pomocy finansowej, w przypadku których zasady EMS nie przewidują programu dostosowań makroeko
nomicznych w rozumieniu art. 7 ust. 12 tego rozporządzenia. W przypadku państw członkowskich, które 
otrzymują pomoc finansową za pośrednictwem któregokolwiek z tych instrumentów, Rada zatwierdza 
w drodze decyzji główne wymogi dotyczące polityki, które EMS zamierza włączyć do warunków niezbęd
nych do uzyskania jego wsparcia finansowego. 

— Ostrożnościowa warunkowa linia kredytowa (PCCL) 

— Wspomagająca uwarunkowana linia kredytowa (ECCL) 

— Instrument wsparcia na rynku pierwotnym (o ile został wykorzystany w ramach PCCL lub ECCL) 

— Instrument wsparcia na rynku wtórnym (o ile został uruchomiony poza programem dostosowań 
makroekonomicznych) 

— Pomoc finansowa udzielona celem dokapitalizowania instytucji finansowych 

Zważywszy, że od dnia 1 lipca 2013 r. Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) nie będzie już 
najprawdopodobniej uruchamiał nowych programów, nie ma potrzeby publikowania tego rodzaju wykazu 
w odniesieniu do EFSF.
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