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1.  Drugi komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. Perspektywa 
finansowa 2007-20131 przedstawia istotne cele polityczne określone we wcześniejszym 
komunikacie z dnia 10.lutego pt. Budowanie naszej wspólnej przyszłości. Wyzwania 
polityki i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-20132: 

2.  Drugi komunikat składa się z dwóch części: 

- w pierwszej Komisja przedstawia przesłanki, potrzeby i wartość dodaną działalności 
UE niezbędną do realizacji celów politycznych zawartych w Traktacie i w Konstytucji; 

- w drugiej części Komisja przedstawia programy, które mają być finansowane z nowej 
perspektywy finansowej pod kątem urzeczywistnienia celów politycznych. Dla każdej 
pozycji sporządzono krótkie streszczenie wszystkich nowych programów, które mają 
rozpocząć się po roku 2006; 

3. W dokumencie roboczym nr 1 sprawozdawca, przy każdej pozycji, załączył odpowiednie 
tabelaryczne zestawienie nowych programów proponowanych przez Komisję wraz z 
nomenklaturą budżetową z bieżącej perspektywy finansowej. 

4. W dokumencie roboczym nr 3 sprawozdawca, na podstawie danych z różnych pozycji, 
dokonuje pierwszej analizy danych poprzez wskazanie wzrostu (lub spadku) 
przewidzianego przez Komisję dla każdej ważniejszej kategorii wydatków za okres 2007-
2013. 

5. Sprawozdawca pragnie położyć nacisk na kilka kluczowych spraw: 

- Jest to dopiero pierwsza analiza, mająca jedynie ogólny charakter, ograniczająca się 
tylko do głównych kategorii wydatków, a nie analiza w oparciu o programy, jednakże 
sprawozdawca uważa, że może ona służyć jako wskazówka do określenia 
prognozowanych priorytetów politycznych.  

- Obliczeń dokonano na podstawie porównania pomiędzy kwotą przeznaczoną na rok 
2006, a sumą łączną przeznaczoną na wydatki na okres siedmiu lat. Całkowity 
wzrost/spadek podany jest zarówno jako wartość całkowita jak i procentowa.  

- Nowa struktura perspektywy finansowej jest oparta na metodzie „sporządzania budżetu 
według działalności” (Activity Based Budgeting) i ma ona na celu określenie wartości 
całkowitej kosztów polityk. Dlatego wydatki administracyjne niezbędne do wdrożenia 
programów zostały dodane do kwoty całkowitej. Te czynniki należy wziąć pod uwagę 
podczas porównywania obecnego finansowania bieżących programów z nową strukturą.  

- Profil wydatkowania jest oparty na aktualnych cenach (punkt wyjścia rok 2006), a nie 
na cenach stałych. 

                                                           
1 COM(2004)487 final 
2 COM(2004)101 final 
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Pozycja 1 – Zrównoważony wzrost  

Podpozycja 1a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia  

Podpozycja odnosi się do polityki związanej ze strategią lizbońską. W celu przekształcenia 
UE w dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę nastawioną na stały wzrost, Komisja 
ustanawia pięć celów, którym przyporządkowano strategie i/lub zadania umożliwiające ich 
osiągnięcie. Są to: promowanie konkurencyjności przy w pełni zintegrowanym jednolitym 
rynku europejskim; badania i rozwój technologiczny, integrowanie Europy poprzez 
stworzenie w UE właściwej sieci połączeń; edukacja i szkolenia oraz odpowiednia polityka 
społeczna. Po dokonaniu przeglądu średnioterminowych celów strategii lizbońskiej można 
wykazać silną potrzebę przyspieszenia tempa w tym obszarze. Wzrost wydatków na poziomie 
europejskim jest niezbędnym komponentem tej strategii.  
 

Badania i rozwój: zwiększenie budżetu (159%) 
Transport i energia: zwiększenie budżetu (309%) 
Edukacja i szkolenia: zwiększenie budżetu (323%) 
Polityka społeczna: zwiększenie budżetu (115%) 
Utworzenie Funduszu Dostosowania do Wzrostu, w tym zawarcia postulatu 
odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków, o których mowa w podpozycji 
1b na cele zawarte w podpozycji 1a  

 

•Badania i rozwój  

Celem jest ustanowienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez promowanie 
doskonałości w rozwiązaniach naukowych i technologicznych w celu osiągnięcia „3%” 
inwestycji w badania i innowacje. Ta kategoria wydatków pokryje głównie 7. Program 
Ramowy. 

 

 

•Transport transeuropejski i sieci energetyczne  

Celem jest promowanie konkurencyjności, bezpieczeństwa i zrównoważenia  
środowiskowego w odniesieniu do transportu, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 
w państwach UE. W tej kategorii wydatków zostaną ujęte dwa główne programy: Marco 
Polo i Galileo.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 kwota całkowita 

 20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% średni wzrost
 1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Europejska Przestrzeń Badawcza
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•Edukacja i kształcenie 

Poprawa polityki w tym zakresie dokona się poprzez przekształcenie bieżących programów 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci), tak aby zmniejszyć ich liczbę. 

 

 

•Polityka socjalna 

Polityka ta powinna promować konkurencyjność i przedsiębiorczość na całkowicie 
zintegrowanym rynku wewnętrznym, wprowadzenie w życie harmonogramu polityki 
socjalnej w ramach jednego programu o nazwie „Progress”, przegrupowywanie obecnych 
działań w tym obszarze (Eures, programy ubezpieczeń społecznych, swobodny przepływ 
pracowników itd...) 

 

 

Podpozycja 1b - Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 

Podpozycja odnosi się głównie do bieżących funduszy strukturalnych bardziej dopasowanych 
do celów strategicznych. Rozszerzenie Unii do 25 Państw Członkowskich, a następnie 
planowane rozszerzenie do 27 lub więcej, stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla 
konkurencyjności i wewnętrznej spójności Unii. Komisja proponuje, aby czynności wspierane 
przez politykę spójności koncentrowały się na inwestowaniu w ograniczoną liczbę 
priorytetów Wspólnoty, odzwierciedlając plan działań zgodnie z agendą z Lizbony i 
Göteborga. Trzy priorytetowe cele to: konwergencja (78% całkowitych środków); regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie (17%); współpraca terytorialna (4%). Programy będą 
wspierane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 kwota całkowita 

 43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% średni wzrost
500 525 525 525 525 500 525 309% wzrost w por. do 2006 r.

Transport, energia i sieci telekomunikacyjne

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 kwota całkowita 

 46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% średni wzrost
 300 300 300 300 300 300 300 323% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Edukacja i kształcenie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 kwota całkowita 

 26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% średni wzrost
 444 259 241 261 235 288 236 115% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Konkurencyjność i przedsiębiorczość, wprowadzanie w życie harmonogramu polityki socjalnej
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(ERDF), Europejskiego Funduszu Socjalnego (ESF) oraz Funduszu Spójności. Należy 
zastosować 4% pułap, jak również zaadaptowaną wersję berlińskiej metody alokowania 
środków finansowych. Jako bazę do obliczania środków na opiekę społeczną należy wziąć 
pod uwagę Unię Europejską złożoną z 25 państw. Wszystkie regiony, które już nie 
kwalifikują się do otrzymania wsparcia z tytułu celu nr 1 ze względu na nowe rozporządzenie 
(tak zwane regiony w fazie przejściowej oraz regiony dotknięte „efektem statystycznym”) 
otrzymają odszkodowanie. Odszkodowanie dla regionów dotkniętych efektem statystycznym 
jest większe niż dla regionów w fazie przejściowej.  
 

Konwergencja: zwiększenie budżetu (40%); nieznaczny wzrost udziału w budżecie 
łącznym  

Regionalna konkurencyjność: zwiększenie budżetu (6%), nieznaczny spadek udziału w 
łącznym budżecie 

Europejska współpraca terytorialna: zwiększenie budżetu (14%), nieznaczny spadek 
udziału w łącznym budżecie. 

 
•Promocja konwergencji mniej rozwiniętych Państw Członkowskich i regionów 

Instrument ten obejmuje część bieżącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Socjalnego i Funduszu Spójności. Kwestia zakwalifikowania się do celu 1 oraz do 
Funduszu Spójności jest uregulowana bieżącymi zasadami, według których należy 
postępować.  
 

 

 

•Wspieranie i wzmacnianie regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia poza regionami gorzej 
prosperującymi 

Instrument ten obejmuje bieżące działania, które klasyfikują się po części do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, a po części do Funduszu Społecznego (Lider).  

 

 

•Wspieranie europejskiej współpracy terytorialnej 

Instrument ten ma na celu wspieranie współpracy transgranicznej. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 kwota całkowita 

 21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% średni wzrost
 6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Konwergencja mniej rozwiniętych Państw Członkowskich i regionów 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 kwota całkowita 

 40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% średni wzrost
 2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Regional competitiveness and employment
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Pozycja 2: Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi 

Pozycja dotyczy obowiązkowych i nieobowiązkowych wydatków oraz następujących 
bieżących programów:  

- pozycja 1: Rolnictwo:1a) Wspieranie rynku i 1b) Rozwój obszarów wiejskich 
- pozycja 2: Działania strukturalne (program IFOP) 
- pozycja 3: Polityka wewnętrzna: Program LIFE i inne działania związane z ochroną 

środowiska  
- pozycja 4: Międzynarodowe umowy dotyczące połowu ryb 

 
Pozycja 2 zajmuje się reformami CAP, wprowadzonymi w latach 2003 i 2004, w 
szczególności pułapem wydatków odnoszących się do rynku i bezpośrednimi płatnościami na 
rolnictwo ustalonymi do roku 2013 na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, (grudzień 
2002). Proponuje się, aby reforma polityki w nowym okresie finansowym skupiała się na 
rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z końcowymi ustaleniami podjętymi w Göteborgu, ta 
nowa polityka powinna położyć nacisk na ochronę środowiska i tworzenie bardziej trwałych 
wzorców rozwoju. Nowe instrumenty finansowe dotyczące rybołówstwa zawarte w tej 
pozycji objęłyby interwencje FIFG (Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem) 
we wszystkich zakwalifikowanych regionach, międzynarodowe porozumienia dotyczące 
rybołówstwa oraz środki na zarządzanie i ochronę. Na koniec, zostałby utworzony jeden 
nowy instrument finansowy dla ochrony środowiska naturalnego obejmujący programy 
zawarte w tej pozycji i grupujący razem wszystkie wytyczne budżetowe w zakresie ochrony 
środowiska.  
 

Wsparcie rynku: spadek (3%) dla 25 krajów UE. 
Rozwój obszarów wiejskich: zwiększenie budżetu (23%). Stały budżet dla 25 krajów 

UE 
Rybołówstwo: zwiększenie budżetu (24%). Stały budżet dla 25 krajów UE 
Ochrona środowiska: zwiększenie budżetu (67%). Zwiększenie środków na instrument 

finansowy przeznaczony na działania podjęte wyłącznie w celu ochrony środowiska i 
uwzględnienie rozszerzenia.  

 
• Promocja bardziej konkurencyjnego, zorientowanego na potrzeby rynkowe i 

stabilnego rolnictwa krajów UE 
 
Nie włączono wydatków na Rumunię i Bułgarię (górna granica pułapu w Brukseli). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 kwota całkowita 

 -9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% średni wzrost
 -184 97 101 61 61 66 68 14% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Europejska współpraca terytorialna
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• Wspieranie i wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich 
 
Wydatki przeznaczone są na 25 krajów UE. Nie włączono Bułgarii i Rumunii.  
 
 

 

 
• Promocja konkurencyjnego i stabilnego rybołówstwa  
 
Te wydatki obejmują Międzynarodowe Porozumienia dotyczące Rybołówstwa, finansowane 
obecnie na podstawie pozycji 4: Działania zewnętrzne. Nie włączono tu wydatków na 
Bułgarię i Rumunię.  
 

 

 
• Utrzymywanie stale wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i 

promowanie stałego wykorzystania zasobów i zarządzania nimi 
 
Te wydatki obejmują przeznaczenie środków, o których mowa w bieżącej pozycji 1a): środki 
na rolnictwo i ochronę środowiska naturalnego, pozycji 1b): rybołówstwo wraz z rozwojem 
obszarów wiejskich, pozycji 2 (program IFOP) oraz pozycji 4: Międzynarodowe 
Porozumienia dotyczące Rybołówstwa.  
 
 

 

 
 
Pozycja 3: Sprawy obywatelskie, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 kwota całkowita 

 10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% średni wzrost
 1.031 475 450 100 125 125 125 23% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Rozwój obszarów wiejskich

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 kwota całkowita 

 -1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% średni wzrost
 -235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Stabilne rolnictwo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 kwota całkowita 

 13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% średni wzrost
 116 25 25 25 0 25 0 24% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Stabilne rybołówstwo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 kwota całkowita 

 8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% średni wzrost
 21 25 25 25 25 25 25 67% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Stałe wykorzystanie zasobów i zarządzanie nimi
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Pozycja dotyczy bardzo niewielkiej części przyszłych ram finansowych. Celem Komisji jest 
w tej pozycji połączenie trzech rodzajów polityk obecnie finansowanych na podstawie pozycji 
trzeciej „Polityka wewnętrzna” i objętych dużą liczbą instrumentów finansowych i 
wytycznych budżetowych. Dotyczą one działań wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, polityki ochrony konsumenta, polityki informacyjnej i kultury.  
 
  

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne: wzrost o 260 % 
Kultura europejska i jej różnorodność: wzrost o 110% 

 
•Ochrona podstawowych praw, promowanie solidarności w odniesieniu do swobodnego 

przepływu osób, wzmocnienie działań prewencyjnych i zwalczanie przestępczości   
 
Ta polityka charakteryzuje się olbrzymim wzrostem instrumentów w porównaniu do 
istniejącej obecnie pozycji 18 pod tytułem „Obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości” (fundusze podwojono po dwóch latach). Przewidziano trzy instrumenty 
finansowe:  
 

- program swobody poruszania się i solidarności w obszarze granic zewnętrznych, azylu i 
imigracji (SIS lub VIS, Fundusz dla Uchodźców, Agencja do spraw Granic 
zewnętrznych) 

- program bezpieczeństwa (Europol, Europejska Szkoła Policyjna) 
- program sprawiedliwości i podstawowych praw obywatelskich (programy Eurojust, 

Europejskie Obserwatorium Rasizmu i Ksenofobii) 
 

 

 
• Ochrona zdrowia i konsumenta, kultura i sprawy obywatelskie 
 
Ta część nowej pozycji zmierza do zapewnienia dostępu do podstawowych dóbr i usług 
poprzez programy ochrony zdrowia i konsumenta, które spełniają oczekiwania obywatelskie. 
Obejmuje ona również obecne programy „kultura”, „młodzież” i „media”, politykę 
informacyjną i dawne programy A-30 (granty).  
 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 kwota całkowita 

 30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% średni wzrost
 146 225 175 175 175 175 175 260% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Podstawowe prawa, działania prewencyjne i zwalczanie przestępczości

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 kwota całkowita 

 11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% średni wzrost
 103 161 139 141 150 150 150 110% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Ochrona zdrowia i konsumenta
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Pozycja 4: Polityka zewnętrzna: Unia Europejska jako partner globalny 
 
Nowa forma proponowana dla polityki zewnętrznej charakteryzuje się koncentracją 
istniejących programów wokół czterech głównych instrumentów finansowych.  
 

UE i jej sąsiedzi: wzrost o 17%  
UE jako partner o stałym rozwoju: wzrost o 41% włączając w to EDF  
UE jako gracz o znaczeniu globalnym: wzrost o 185% 
pożyczki i gwarancje: różnica 0%  

 
Ta pozycja, której treść jest bardziej porównywalna do istniejącej obecnie pozycji 4, zwiększa 
się całościowo o 41%.  
 
• UE i jej sąsiedzi  
 
Obejmuje on instrumenty przedakcesyjne (program IPA), instrumenty polityki Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (program ENPI), które zastąpią bieżące programy Phare, Ispa, Sapard, i program 
przedakcesyjny dla Turcji i CARDS. 
 

 

 
• UE jako partner o stabilnym rozwoju  
 
Obejmuje on głównie programy podlegające pod obszary Rozwoju i Współpracy 
Gospodarczej. Scenariusz Komisji jest oparty o finansowanie z budżetu EDF.  
 

 

 
•UE jako partner globalny  
 
Ta część obejmuje interwencje, takie jak pomoc makro-ekonomiczna, pomoc humanitarna 
oraz instrumenty odnośnie sytuacji kryzysowych, włączając CESP.  
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 kwota całkowita 

 -19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% średni wzrost
 -770 300 250 350 275 100 200 17% wzrost w por. do 2006 r. 
 

UE i jej sąsiedzi

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 kwota całkowita 

 0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% średni wzrost
 1 350 425 325 400 225 275 41% wzrost w por. do 2006 r. 
 

UE jako partner o stabilnym rozwoju

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 kwota całkowita 

 122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% średni wzrost
 865 50 50 25 50 200 75 185% wzrost w por. do 2006 r. 
 

UE jako partner globalny
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•Zabezpieczenia pożyczek i rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach  
 
Brak zmian w stosunku do sytuacji obecnej. 
 

 

 
 
 
 
 
Pozycja 5 – Wydatki na administrację  
 
Pozycja ta nie uwzględnia wydatków przeznaczonych na administrację Komisji (w 
przybliżeniu 3 miliardy euro w programowaniu na rok 2006), które rozkładają się na różne 
pozycje w nowej strukturze.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 
 442 442 442 442 442 442 442 442 3,094 kwota całkowita 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% średni wzrost
 0 0 0 0 0 0 0 0% wzrost w por. do 2006 r. 
 

Zabezpieczenia pożyczek i rezerwy na pomc w nagłych wypadkach 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

