
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla 
niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich 

stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

(COM(2016) 418 final – 2016/0193 (COD))

(2016/C 487/18)

Wniosek o konsultację Parlament Europejski, 04/07/2016

Rada Unii Europejskiej, 08/07/2016

Podstawa prawna Art. 117 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej.

Sekcja odpowiedzialna Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności 
Gospodarczej i Społecznej

Data przyjęcia na sesji plenarnej 21/09/2016

Sesja plenarna nr 519

Wynik głosowania

(za/przeciw/wstrzymało się)

169/1/4

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca i że Komitet wypowiedział się już w tej sprawie w swej wcześniejszej opinii 
w sprawie „Zmiana rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych – szczególne środki dla Grecji” przyjętą w dniu 
8 października 2015 r. (1), pt. „Zarządzanie finansowe i zasady umorzenia zobowiązań dla państw członkowskich 
zagrożonych poważnymi trudnościami” przyjętą w dniu 19 września 2013 r. (2) w sprawie „Przepisy ogólne dotyczące 
funduszy strukturalnych” przyjęte w dniu 25 kwietnia 2012 r. (3) oraz w sprawie „Zmiana przepisów dotyczących 
zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi dla państw członkowskich doświadczających trudności”, przyjętej 
w dniu 27 października 2011 r. (4), na 519. sesji plenarnej w dniach 21–22 września 2016 r. (posiedzenie z dnia 
21 września 2016 r.) Komitet stosunkiem głosów 169 do 1 (4 osoby wstrzymały się od głosu) postanowił wydać 
pozytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumentach.

Bruksela, dnia 21 września 2016 r.

Przewodniczący  
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Georges DASSIS 

28.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 487/111

(1) Opinia EKES-u w sprawie „Zmiana rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych – szczególne środki dla Grecji” (Dz.U. C 32 
z 28.1.2016, s. 20).

(2) Opinia EKES-u w sprawie „Zarządzanie finansowe i zasady umorzenia zobowiązań dla państw członkowskich zagrożonych 
poważnymi trudnościami” (Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 27).

(3) Opinia EKES-u w sprawie „Przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych” (Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 30).
(4) Opinia EKES-u w sprawie „Zmiana przepisów dotyczących zarządzania finansowego w odniesieniu do funduszy strukturalnych dla 

państw członkowskich doświadczających trudności” (Dz.U. C 24 z 28.1.2012, s. 81).
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