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1. WSTĘP – NOWA POZYCJA 41

1. Projekt legislacyjny oraz inne elementy stanowiące przedmiot niniejszego dokumentu 
roboczego mają swoje miejsce w kontekście radykalnej restrukturyzacji prawodawstwa 
w obszarze działań zewnętrznych. Obecna sytuacja jest wysoce złożona, ponieważ 
powstało wiele różnych instrumentów o szerokim zasięgu geograficznym i zakresie 
tematycznym oraz różnych kopertach finansowych, w sposób przypadkowy i bez większej 
struktury organizacyjnej. Komisja proponuje znacznie uprościć obecną sytuację, tak aby 
prace w ramach następnych Perspektyw Finansowych i jeszcze późniejsze były 
prowadzone na podstawie zaledwie sześciu instrumentów – trzech geograficznych i trzech 
tematycznych. Z tej grupy instrumentów dwa istnieją obecnie i pozostaną bez zmian. 
Projekty czterech nowych opublikowano dnia 29 września 2004 r.

Nowa struktura oparta na sześciu instrumentach

2. Poniżej wymieniono sześć zaproponowanych przez Komisję instrumentów mających 
stanowić podstawy prawne przydziałów w pozycji 4 (Działania Zewnętrzne):

1) Instrumenty geograficzne 

3. Ponieważ są to trzy odrębne instrumenty dla różnych regionów położonych bliżej i dalej 
Unii Europejskiej, zaproponowana przez Komisję nowa struktura instrumentów 
geograficznych została określona jako „koła koncentryczne”.

i) Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

4. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej jest nowym instrumentem zaproponowanym w celu 
zastąpienia obecnych programów przedakcesyjnych zmierzających do realizacji 
przydziałów dla państw kandydujących oraz potencjalnych państw kandydujących, 
nazywanych „przedkandydatami”.

ii) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)

5. ENPI jest nowym instrumentem mającym umożliwić Wspólnocie podjęcie realnych 
zobowiązań wobec krajów graniczących z Unią oraz innych, położonych w pobliżu Unii. 
Zastępuje on programy MEDA i większość elementów programu TACIS i obejmuje 
element „współpracy transgranicznej” wcześniej również finansowanej przez program 
Interreg.

iii) Instrument Współpracy na rzecz Rozwoju oraz Współpracy Gospodarczej (DCECI)

6. DCECI to nowy instrument, który ma zapewnić podstawy prawne dla przydziału środków 
w częściach świata nieobjętych instrumentami IPA i ENPI. Zastępuje rozporządzenie 
w sprawie Azji i Ameryki Łacińskiej oraz obejmuje mniejsze uregulowania geograficzne 
i tematyczne, a także Europejski Fundusz Rozwoju, który Komisja proponuje wcielić do 
budżetu na 2008 r.

  
1 Wprowadzenie to znajduje się też w innych dokumentach roboczych dotyczących pozycji 4.
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2) Instrumenty tematyczne

7. Instrumenty tematyczne zaproponowane dla następnych Perspektyw Finansowych mają 
być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach w sytuacji działań, które 
nie mogą być objęte programowaniem instrumentów geograficznych. W związku z tym 
nie odpowiadają instrumentom sektorowym w rozumieniu obecnych Perspektyw 
Finansowych, które zajmują się poszczególnymi sektorami działań (np. prawami 
człowieka). Nowe „tematyczne” instrumenty dążą raczej do innego programowania 
i trybów udzielania pomocy.

i) Instrument Stabilności

8. Ten nowy instrument ma być odpowiedzią w sytuacjach kryzysu oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa, a także ma służyć rozwiązywaniu problemów związanych 
z bezpieczeństwem nuklearnym. Jego działania mają bazować na doświadczeniach 
mechanizmu szybkiego reagowania, Afrykańskiej Organizacji na rzecz Pokoju oraz 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji; otwiera on też 
możliwości działań w nowych obszarach.

ii) Instrument pomocy humanitarnej

9. Istniejący instrument pomocy humanitarnej pozostaje niezmieniony w nowej strukturze 
zaproponowanej dla działań zewnętrznych. 

iii) Pomoc makrofinansowa 

10. Nie istnieje jednolity instrument pomocy makrofinansowej; Rada podejmuje decyzje ad 
hoc służące tworzeniu programów w miarę potrzeb. Zdaniem Komisji system ten nie 
wymaga zmiany.

Dodatkowe elementy 

11. Oprócz zapewnienia środków dla powyższych instrumentów, proponuje się, aby pozycja 4 
w ramach następnej Perspektywy Finansowej obejmowała finansowanie Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz dwóch instrumentów z obecnej 
pozycji 6: rezerwy na pomoc nadzwyczajną i gwarancji związanych z pożyczkami. 
Ponadto niewielka kwota wydatków będzie nadal realizowana w oparciu o konkretne 
podstawy prawne, przede wszystkim umowy międzynarodowe, lub w ramach konkretnych 
uprawnień udzielonych na mocy Traktatu bądź instytucjonalnych prerogatyw Komisji.

Włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu Wspólnoty

12. Propozycja Komisji dotycząca pozycji 4 zakłada, że Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) 
zostanie włączony do budżetu Wspólnoty. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne, 
ponieważ w Radzie wymagana jest jednomyślność i szanse jej osiągnięcia są niewielkie. 
Jeżeli EFR nie zostanie włączony do budżetu Wspólnoty, wówczas konieczne będzie 
rozważenie wszystkich możliwych alternatyw dla środków obecnie przewidzianych dla 
EFR.
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13. Można by twierdzić, że środki te, lub ich część, mogą w ogóle zostać usunięte z budżetu 
Wspólnoty i nie pojawić się w następnych Perspektywach Finansowych. Jednak, jeżeli 
całość lub część środków zostanie w budżecie, konieczne będzie podjęcie decyzji, gdzie 
powinny one zostać umieszczone – w innych instrumentach pozycji 4 czy w innych 
pozycjach.

Część budżetu przeznaczona na pozycję 4

14. W tabelach poniżej znajduje się porównanie części budżetu wspólnotowego 
przeznaczonej na Działania Zewnętrzne w ramach obecnej Perspektywy Finansowej oraz 
projekt następnej Perspektywy Finansowej. W przypadku obecnej Perspektywy 
Finansowej uwzględniono pozycję 7 (Strategia Przedakcesyjna), ponieważ złożono 
propozycję, aby ujęte w niej działania zostały włączone do nowej pozycji 4 w następnej 
Perspektywie Finansowej.

15. Poniższe tabele nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy porównania, gdyż dane 
liczbowe dotyczące wydatków administracyjnych nie mogą zostać wyłączone. 

Perspektywy Finansowe 2000-2006 – Pozycje 4 i 5 jako procentowa część budżetu

(w mln euro, według cen z 2004 r.) (Źródło: decyzja 2003/430/WE)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Przydział –
pozycja 41

4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 093 5 104

Przydział –
pozycja 72

3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 3 455 3 455

% budżetu 
ogółem 
(4+7)

8,3% 8,2% 8,1% 8,2% 7,4% 7,3% 7,2%

(Z wyłączeniem wydatków administracyjnych)

Projekt Perspektyw Finansowych 2007-2013 – Pozycja 4 jako procentowa część budżetu

(w mln euro, według cen z 2004 r.) (Źródło COM (2004) 498 wersja ostateczna)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Przydział –
pozycja 4

11 2802 12 115 12 885 13 720 14 495 15 115 15 740

% budżetu 
ogółem

8,4% 8,7% 9% 9,4% 9,7% 9,8% 9,9%

(Z uwzględnieniem wydatków administracyjnych)

  
1 Dane za lata 2000-2004 według cen bieżących, za lata 2005-2006 według cen z roku 2004. 
2 Łącznie z EFR dla potrzeb porównania.
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2. NOWY INSTRUMENT WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ORAZ 
WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

1. Analiza nowego projektu

i) Programy do zastąpienia 

16. Koncepcja stojąca za proponowanym Instrumentem Współpracy na rzecz Rozwoju 
i Współpracy Gospodarczej (DCECI) zakłada, że powinien on mieć formę uregulowania 
geograficznego obejmującego wszystkie państwa świata niewchodzące w zakres innych 
dwóch uregulowań geograficznych Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(ENPI) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Jako taki, zastępuje on wiele 
różnych aktów prawnych dotyczących stosunków z państwami rozwijającymi się, 
państwami w okresie przejściowym i państwami uprzemysłowionymi, obejmując łącznie 
16 rozporządzeń. Zakłada on również, że Europejski Fundusz Rozwoju zostanie wcielony 
do budżetu Wspólnoty i tym samym zmierza do objęcia swoim zakresem działania 
współpracy z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) na mocy Porozumienia z 
Kotonu.

17. Oprócz dążenia do zastąpienia wszystkich istniejących instrumentów geograficznych 
dotyczących tych części świata, które wchodzą w jego zakres (takich jak Azja i Ameryka 
Łacińska, Afryka Południowa oraz państwa uprzemysłowione Ameryki Północnej, 
Dalekiego Wschodu i Australazji), instrument ten zakłada również zastąpienie znacznej 
liczby instrumentów sektorowych, z których wiele dotyczy obszarów, którymi tradycyjnie 
zajmuje się Parlament (takich jak prawa człowieka, współfinansowanie organizacji 
pozarządowych, programy zwalczania HIV/AIDS, gruźlicy i malarii). Pełna lista 
rozporządzeń przeznaczonych do uchylenia i zastąpienia w ramach projektu DCECI wraz 
ze szczegółami na temat ich postanowień finansowych znajduje się w załączonym arkuszu 
technicznym.

18. Każdy kolejny Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) działa przez pięć lat i jest 
finansowany spoza budżetu wspólnotowego ze składek wnoszonych przez poszczególne 
Państwa Członkowskie, które do chwili obecnej wpłacane były według innego klucza niż 
składki do budżetu. Ostatni, dziewiąty, EFR został ustanowiony na mocy Porozumienia z 
Kotonu i miał dotyczyć lat 2001-2005. Jednakże opóźnienia w ratyfikacji Porozumienia 
spowodowały, że wdrożenie EFR rozpoczęło się w 2003 r., a działania w ramach 
Funduszu wykonywane do tego momentu były finansowane ze środków 
niewykorzystanych (RAL) z szóstego, siódmego i ósmego EFR. W związku z tym, 
dziewiąty EFR obejmuje lata 2003-2007. Łączna suma przeznaczona na finansowanie 
dziewiątego EFR wynosi 13,8 mld euro, dając roczną średnią kwotę 2 760 mln euro.

ii) Postanowienia finansowe instrumentu DCECI

19. Zaproponowane rozporządzenie nie posiada daty wygaśnięcia, gdyż jego okres 
obowiązywania ma być nieograniczony. Jednak ramy finansowe zostały przygotowane na 
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lata 2007-2013: zaproponowano łączną kwotę 44 2291 mln euro. Suma ta nie została 
rozbita na kraje, regiony, sektory interwencji czy nawet na współpracę na rzecz rozwoju i 
współpracę gospodarczą, jednak część tej kwoty została wyodrębniona i wskazuje sumę, 
która ma odpowiadać kwocie EFR włączonego do budżetu: jest to kwota 23 572 mln. 
Planowanie finansowe Komisji pokazuje, że włączony do budżetu EFR jest zaplanowany 
na lata 2008-2013, po wygaśnięciu dziewiątego EFR. Dla porównania poniżej podano 
obrazową kwotę na lata 2006 i 2007.

(Kwoty, według projektów przyjętych przez Komisję w dn. 29.09.2004 r. w mln euro, według cen z 2004 r., z 
wyłączeniem wydatków administracyjnych)

2006 2007 20082 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem

Koperta ogółem 1 800 2 320 5 553 5 820 6 124 6 273 6 376 6 490 38 956
EFR (kwota 
obrazowa na okres 
2006/2007)3

2 850 2 686

Średni wzrost 11% 10,9% 4,8% 5,2% 2,4% 1,6% 1,8% 4,9%
(średnia)

Wzrost w ciągu 
2006 r.

520 383 267 304 149 103 114 39,6%

Komisja proponuje, aby w latach 2007-2013 przeznaczyć na DCECI 44% środków z 
pozycji 4:

Przydziały DCECI jako procentowa część środków z pozycji 4

(Kwoty, według projektów przyjętych przez Komisję w dn. 29.09.2004 r. w mln Euro, na podstawie cen z 
2004 r., bez wydatków administracyjnych)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
(07-13)

% środków 
z pozycji 4

41,4% 45,8% 45,8% 45,2% 44,6% 43,3% 42,2% 41,2% 44%
(średnia)

20. Projekt nie przewiduje przejrzystości poziomów finansowania w podziale na kraje, 
regiony, cele tematyczne lub rodzaje programu; wyodrębnia tylko jedną liczbę, w ramach 
kwoty odniesienia finansowego, która odpowiada włączonemu do budżetu EFR. Nowy 
instrument nie wskazuje poziomów finansowania dla programów obecnie finansowanych 
z budżetu, nie podaje również rozbicia na współpracę na rzecz rozwoju i współpracę 
gospodarczą. Ponieważ wiele z 16 instrumentów przeznaczonych do zastąpienia 
zawierało postanowienia finansowe będące przedmiotem współdecyzji i dotyczące 
poszczególnych regionów i sektorów tematycznych, utrata wpływu Parlamentu 
w zakresie finansów jest znaczna. Przyszłość pokaże, czy struktura budżetu zapewni 
przejrzystość któregokolwiek z tych elementów lub czy do Parlamentu będzie należało 
wprowadzenie niezbędnych zmian w rozdziałach lub w liniach budżetowych. Należy w 
tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z tendencją ostatnich lat Komisja 
dążyła do redukowania linii budżetowych dla Działań zewnętrznych, co nie poprawiało 

  
1 Dane w projekcie podane według cen bieżących.
2 Dane za 2008 r. obejmują EFR włączony do budżetu. 
3 Kwoty te są wykorzystywane przez Komisję do obliczania poziomu EFR, tak jakby był on włączony do 
budżetu w latach 2006 i 2007 dla potrzeb porównania. Odpowiada ona średniej rocznej środków dostępnych 
w ramach EFR w latach 2000-2007.
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przejrzystości ani możliwości przeprowadzania kontroli ex-ante przez Parlament. 
Parlament jednak nigdy nie był ograniczony przez wewnętrzną strukturę Komisji, co 
znajduje odbicie w strukturze ABB budżetu i może brać pod uwagę więcej niż jedną linię 
budżetową w ramach jednej podstawy prawnej.

iii) Podstawy prawne i procedura 

21. Projekt DCECI jest oparty na art. 179 TWE, który przewiduje procedurę współdecyzji 
oraz art. 181a TWE, w którym przewidziana jest procedura konsultacji. Zostanie on 
zatem przyjęty w drodze procedury współdecyzji.

iv) Ogólny cel i zasięg geograficzny

22. Projekt DCECI sprawia wrażenie, że opracowano go w celu realizacji funkcji 
„domyślnej”, umożliwiając Komisji prowadzenie różnorakich działań w wielu krajach 
nieobjętych innymi instrumentami geograficznymi. 

23. W wyniku tego, jedynym ograniczeniem jego zasięgu geograficznego jest lista 
wskazująca, że instrument nie ma zastosowania do „Państw Członkowskich Wspólnoty 
lub państw i terytoriów zamorskich, lub terenów otrzymujących pomoc Wspólnoty 
w ramach instrumentu przedakcesyjnego lub Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i
Partnerstwa, a także wielostronnych działań międzynarodowych”.

24. W projekcie nie znalazł się żaden cel ogólny. Zamiast tego zawarto niepełną listę, bardzo 
ogólnie przedstawiającą sektory, którym można udzielić wsparcia w ramach tego 
projektu. Zostało to przedstawione jako: „m.in. współpraca na rzecz rozwoju, współpraca 
gospodarcza, finansowa, naukowa i techniczna, a także wszelkie inne formy współpracy 
z państwami i regionami partnerskimi oraz działania międzynarodowe promujące za 
granicą cele polityki wewnętrznej UE”. Podczas gdy Komisja, Parlament oraz Państwa 
Członkowskie często odnoszą się do Milenijnych Celów Rozwoju jako głównych założeń 
dotyczących polityki rozwoju, nie są one wymienione wśród celów tego instrumentu. W 
ramach bardzo szerokiej definicji celów, decyzje dotyczące sektorów, które mają 
otrzymać wsparcie będą podejmowane bez konsultacji z Parlamentem.

v) Europejska wartość dodana

25. Komunikat Komisji z września 2004 r. w sprawie instrumentów pomocy zewnętrznej1, 
który towarzyszył projektowi, przedstawia zalety podejmowania działań zewnętrznych na 
poziomie europejskim. Spośród wszystkich wymienionych korzyści podkreślono 
następujące:

• Możliwość stworzenia podejścia opartego na wzmocnionej i bardziej skoncentrowanej 
polityce, obejmującego główne instrumenty dostępne Unii i Państwom Członkowskim. 
Ponieważ Unia ma wyłączne kompetencje w zakresie polityki handlowej, pełny zakres 
instrumentów jest dostępny wyłącznie na poziomie europejskim.

• UE może promować bardziej spójne i skoordynowane podejście, niż byłoby to możliwe w 
  

1 COM (2004) 626 wersja ostateczna.
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przypadku 25 Państw Członkowskich działających niezależnie. Koordynacja pomiędzy 
ofiarodawcami stanowi poważny problem, zwłaszcza dla polityki rozwoju, i w tym 
zakresie działania europejskie mogą wnieść bardzo cenny wkład.

• Możliwość osiągnięcia większej efektywności dzięki łączeniu zasobów. Element ten jest 
szczególnie ważny dla działań związanych z infrastrukturą, które prawdopodobnie znajdą 
się w programach współpracy transgranicznej.

• Zaletą jest, że przetargi na wdrażanie działań unijnych są prowadzone przy uwzględnieniu 
całej Unii Europejskiej, zapewniając możliwość wykorzystania różnych rodzajów wiedzy 
dostępnej w poszczególnych Państwach Członkowskich. Jest to szczególnie ważne dla 
niektórych działań w państwach rozwijających się, gdzie określony rodzaj wiedzy w
poszczególnych Państwach Członkowskich może być ograniczony.

2. Wdrożenie

26. Na początku okresu objętego obecną Perspektywą Finansową, wdrażanie wspólnotowej 
polityki rozwoju znalazło się w sytuacji kryzysowej. Sytuacja ta charakteryzowała się 
znacznymi opóźnieniami w administrowaniu kwotami pomocy rozwojowej zawartymi 
zarówno w budżecie, jak i w EFR, z ciągle rosnącymi zaległościami niezrealizowanych 
projektów i długimi opóźnieniami w płatnościach. Niewykorzystane przed 1995 r. kwoty 
(RAL) wynosiły 1 092 mln euro1 w budżecie i 901 mln euro2 w EFR, natomiast kwoty 
RAL dla zobowiązań nieaktywnych – 1 350 mln euro7 w budżecie i 536 mln euro7 w 
EFR.

27. W komunikacie z dnia 16 maja 2000 r.3 Komisja uznała, że wydatki zewnętrzne rosły 
w tempie, które przerosło możliwości służb odpowiedzialnych za zarządzanie nimi i 
ogłosiła ambitną reformę zarządzania pomocą zewnętrzną, w celu poprawy procedur. W 
wyniku reformy powstało Biuro Współpracy EuropeAid, odpowiedzialność przeniesiono 
w dużym zakresie na delegacje w celu zbliżenia procesu podejmowania decyzji do 
beneficjentów („decentralizacja”); powstała również inicjatywa dokonania przeglądu 
wszystkich zobowiązań podjętych przed 1995 r. oraz zobowiązań nieaktywnych z lat 
1995 – 1997. 

28. Do końca 2002 r., poziom kwot RAL sprzed 1995 r. został zredukowany o 80% w 
budżecie i o 60% w EFR, podczas gdy zobowiązania nieaktywne spadły o 27% w 
budżecie i o 54% w EFR. 

29. Decentralizacja przyniosła również skutki w postaci zakończenia procesu przez 63 
delegacje obejmujące 123 państwa i terytoria do marca 2004 r. oraz w postaci zarządzania 
około 70% środków pomocy zewnętrznej Komisji za ich pośrednictwem. Wewnętrzna 
ocena Komisji wykazała poprawę zarówno w zakresie tempa, jak i jakości realizacji 
pomocy zewnętrznej, zaś komentarze innych międzynarodowych organizacji 
potwierdziły, że wiarygodność Komisji jako ofiarodawcy została odbudowana.4

  
1 23 listopada 1999 r.
2 31 grudnia 1999 r.
3 Komunikat Komisji w sprawie reformy zarządzania pomocą zewnętrzną. 
4 Richard Manning, Przewodniczący Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. 
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3. Włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu

i) Wstęp

30. Projekt instrumentu DCECI w jasny sposób prowadzi do finansowania działań obecnie 
finansowanych poza budżetem z EFR, chociaż proponuje on również, aby elementy 
finansowania byłego EFR zostały wcielone do innych instrumentów1. Podejście to 
wynika z komunikatu Komisji „w kierunku pełnej integracji współpracy z państwami 
AKP w ramach budżetu UE” z października 2003 r.2, w którym udzielono 
zdecydowanego poparcia dla włączenia EFR do budżetu.

ii) Procedura

31. W odniesieniu do procedury unijnej, EFR może zostać włączony do budżetu 
wspólnotowego na podstawie jednomyślnej decyzji Rady. Jednakże, podstawy prawne 
EFR znajdują się poza prawodawstwem Wspólnoty, czyli w Porozumieniu z Kotonu –
odrębnym traktacie międzynarodowym zawartym między Państwami Członkowskimi UE 
i grupą państw AKP. Ten aspekt również musi być zmieniony, jeżeli EFR ma zostać 
włączony do budżetu. Parlament Europejski może pełnić jedynie formalną rolę poprzez 
wykorzystanie swoich kompetencji budżetowych po przyjęciu jakiejkolwiek decyzji 
sprzyjającej włączeniu EFR do budżetu.

iii) Stan rzeczy

32. Komunikat z października 2003 r., zapoczątkował w Radzie szereg dyskusji na ten temat. 
Jednakże wiele delegacji wyrażało sprzeciw wobec propozycji włączenia do budżetu, w 
związku z czym nie można było podjąć żadnej pozytywnej decyzji. Projekt nie został 
jednak oficjalnie odrzucony; zdjęto go z porządku dziennego Rady i obecnie nie toczą się 
żadne formalne rozmowy na ten temat.

33. W kontekście bieżącej śródokresowej oceny Porozumienia z Kotonu, Komisja podała w 
lutym 2004 r. obszary traktatu, które chciała poddać negocjacjom. Większość 
postanowień, o których informowała Komisja, stanowiły postanowienia, które wymagały 
zmiany dla włączenia EFR do budżetu wspólnotowego. Negocjacje w sprawie 
śródokresowej oceny trwają. Jak dotąd nie przedstawiono żadnej oficjalnej deklaracji w 
sprawie włączenia EFR do budżetu wspólnotowego ze strony grupy AKP, chociaż 
przedstawiciele państw AKP często wyrażali obawy dotyczące wielu prawdopodobnych 
konsekwencji tego działania.

34. Parlament Europejski wyrażał poparcie dla włączenia EFR do budżetu wspólnotowego 
w wielu rezolucjach już od 1973 r.3, kiedy problem ten został podniesiony po raz 

  
1 Szczególnie Instrument Stabilności, który ma obejmować Afrykańskiej Organizacji na rzecz Pokoju i 
instrument pomocy humanitarnej dotyczący pomocy w nagłych wypadkach w państwach AKP.
2 COM (2003) 590.
3 Rezolucja z dnia 14 lutego 1973 r., Dz.U. 14 z 27.03.1973 r., str. 25.
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pierwszy. Jego najnowsza rezolucja w tej sprawie została przyjęta w dniu 1 kwietnia 
2004 r. na podstawie projektu sprawozdania przygotowanego przez Michel-Ange’a 
Scarbonchiego. Szczegóły dotyczące pozycji przyjętej w tej rezolucji przez Parlament 
podane są w załączonym arkuszu technicznym.

35. Należy zwrócić uwagę, iż Parlament nie udzielił bezwarunkowego poparcia dla 
budżetowania a sprawozdawca zaleca, by nie dokonywać budżetowania na szkodę innych 
polityk.

4. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA)

36. Komisja przyznaje, że struktura instrumentów zaproponowanych w ramach pozycji 4 
oznacza, iż „nie jest możliwe przedstawienie dokładnej kwoty ODA w ramach pozycji 4 
nowych Perspektyw Finansowych, ponieważ będzie ona zależeć od przyszłego 
programowania funduszy w ramach różnych instrumentów”1. W dużym stopniu jest to 
wynik braku przejrzystości instrumentu DCECI dla finansowania rozwoju, chociaż we 
wprowadzeniu do projektu Instrumentu Stabilności wspomniane jest, że większość jego 
funduszy również można zakwalifikować jako ODA. W arkuszu technicznym nr 44, 
Komisja przedstawia przybliżone szacunki prawdopodobnych poziomów ODA 
sporządzone na podstawie kwot za 2003 r. i zakładające podobną wysokość przydziałów 
w przyszłości.

3. POMOC HUMANITARNA – BRAK NOWEGO PROJEKTU

1. Analiza

i) Uchylone instrumenty

37. Komisja nie przedstawiła żadnych projektów przewidujących uchylenie, odnowienie bądź 
zmianę obecnego instrumentu pomocy humanitarnej2. Proponuje się, aby działania nadal 
były prowadzone w ramach istniejącego uregulowania i że instrument ten powinien się 
stać jednym z sześciu instrumentów, na których mają się opierać Działania Zewnętrzne.

38. Jednakże, istnieją obecnie inne instrumenty dotyczące działań humanitarnych, które 
zawierają klauzule wzajemnej wyłączności i w związku z tym nie obejmują działań 
przypadających na rozporządzenie dotyczące pomocy humanitarnej. Komisja proponuje 
uchylenie tych instrumentów i realizowanie prac w ramach rozporządzenia dotyczącego 
pomocy humanitarnej, pozostawiając je w niezmienionej postaci.

• Pomoc żywnościowa i bezpieczeństwo żywnościowe3. Proponuje się, aby działania 
z zakresu pomocy żywnościowej były realizowane w ramach rozporządzenia dotyczącego 
pomocy humanitarnej. Przepisy związane z bezpieczeństwem żywnościowym byłyby 

  
1 Notatka techniczna 37
2 Rozporządzenie Rady (WE) 1257/96.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą 
żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego, zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 1726/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.
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realizowane w ramach nowego Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju i Współpracy 
Gospodarczej.

• Pomoc przesiedleńcom1. Działania te, których zamiarem jest wypełnienie luki między 
pomocą, odbudową i rozwojem, również byłyby realizowane w ramach rozporządzenia 
dotyczącego pomocy humanitarnej.

Propozycja Komisji, aby uchylić te instrumenty jest zawarta w projekcie DCECI.

39. Część Europejskiego Funduszu Rozwoju jest też przeznaczona na krótkoterminowe 
działania w nagłych wypadkach, obejmujące pomoc uchodźcom i przesiedleńcom, 
pobierana z koperty B, która nie jest programowana, gdyż jej założeniem jest 
finansowanie nieprzewidzianych potrzeb. Górny pułap dla takich krótkoterminowych 
działań w nagłych wypadkach Rada ustaliła na poziomie 270 mln euro na czas 
obowiązywania dziewiątego EFR (co daje średnio 55 mln euro rocznie). Komisja 
proponuje włączenie tych działań do zakresu rozporządzenia dotyczącego pomocy 
humanitarnej poprzez podjęcie decyzji o włączeniu EFR do budżetu.

i) Postanowienia finansowe 

40. Ponieważ rozporządzenie dotyczące pomocy humanitarnej zostało przyjęte w 1996 r., nie 
daje ono kwoty odniesienia finansowego dla następnych Perspektyw Finansowych. 
W związku z tym, jedynymi dostępnymi kwotami są kwoty podane w informacji 
technicznej Komisji2 i nie są one wiążące. Na podstawie tych kwot sporządzono poniższe 
tabele:

Planowane przez Komisję przydziały na pomoc humanitarną 

(w mln euro, według cen z 2004 r.) (Źródło: notatka 37)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OGÓŁEM

2007-13
Koperta 
ogółem

710 825 890 900 910 920 930 940 6 315

Z czego 
dawne EFR

55 55 55 55 55 55 330

Średni 
wzrost3

1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 2,2%

Wzrost w 
2006 r.

115 65 10 10 10 10 10 32,9%
(średnia)

% środków 
z pozycji 4

5,8% 7,2% 7,3% 7% 6,6% 6,3% 6,2% 6%

41. Ponadto, w ramach zwykłych praktyk, Europejskie Biuro Pomocy Humanitarnej (ECHO) 
zostawia poza programowaniem 15% głównej linii pomocy humanitarnej do 

  
1 Rozporządzenie 2130/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 października 2001 r. w sprawie działań 
na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej.
2 Notatka 37
3 Kwota za 2007 r. nie została podana, ponieważ wzrost jest zakłócony przez włączenie zasobów w ramach 
Konwencji w sprawie Pomocy Żywnościowej. Kwota za 2008 r. została obliczona bez EFR dla ułatwienia 
porównania.
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wykorzystania w nieprzewidzianych sytuacjach. W poprzednich latach kwoty te 
okazywały się jednak niewystarczające, a linia musiała być wzmacniana każdego roku 
poprzez przesunięcia środków. W tych okolicznościach zasoby są zwykle pobierane z 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną; zgodnie z projektem, ten system powinien nadal być 
dostępny w ramach kolejnych Perspektyw Finansowych. Po osiągnięciu porozumienia 
przez obydwa ramiona władzy budżetowej, rezerwa ma być wykorzystywana „przede 
wszystkim na działania humanitarne, ale także na cywilne zarządzanie kryzysowe 
i ochronę, jeżeli będą tego wymagać okoliczności”. Tekst ten został ponownie 
umieszczony w projekcie Komisji dla nowego standardu IIA. Wagę tej rezerwy dla 
pomocy humanitarnej można było docenić po katastrofie spowodowanej przez tsunami 
w Azji 26 grudnia 2003 r., kiedy w odpowiedzi przekazano 100 mln euro. Z informacji 
technicznej Komisji wynika, że rezerwa, która zostanie przesunięta z pozycji 6 do 
pozycji 4, obejmuje następujące kwoty na lata 2007-2013:

Planowane przez Komisję przydziały na pomoc humanitarną jako procentowa część 
środków z pozycji 4

(w mln euro, według cen z 2004 r.)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OGÓŁEM

2007-13
Koperta ogółem 221 221 221 221 221 221 221 1 547
% środków z 
pozycji 4

1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,6%
(średnia)

42. Uwolnienie rezerwy może jednak wymagać włączenia procedur, które mogą być zbyt 
obciążające w sytuacjach nagłych wypadków, zatem byłoby wskazane rozważenie innych 
form elastyczności bardziej odpowiednich do okoliczności, w których potrzebna jest 
pomoc humanitarna. 

iii) Europejska wartość dodana 

43. Wkład Wspólnoty to najwyższa w świecie kwota równa około 25% łącznej kwoty 
przeznaczonej przez UE na pomoc humanitarną. Finansowanie wspólnotowe uzupełnia 
budżety krajowe Państw Członkowskich, pozwalając Unii na zajęcie pozycji
największego ofiarodawcy w tym obszarze i dodając jej wagi na arenie 
międzynarodowej. Zalety działań na poziomie unijnym są następujące:

• Unia Europejska posiada „masę krytyczną” potrzebną do wywierania globalnego wpływu: 
interwencje mają miejsce w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach.

• Przy tak znacznych kwotach wpłat Unia ma większy niż Państwa Członkowskie wpływ na 
program międzynarodowych działań humanitarnych, zwłaszcza w konfrontacji z innymi 
ofiarodawcami (takimi jak Stany Zjednoczone) lub inicjatywami światowymi.

• Działania na poziomie unijnym służą propagowaniu dobrych praktyk w udzielaniu 
pomocy wysokiej jakości, czego przykładem jest rosnące wykorzystanie przez Państwa 
Członkowskie metodologii i wskaźników Komisji dla potrzeb planowania strategii 
pomocy humanitarnej wysokiej jakości.
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CZEŚĆ C PYTANIA

Pozycja 41

1. Czy mając na względzie znaczną presję na przydziały w pozycji 4 w ramach obecnej 
Perspektywy Finansowej oraz potrzebę reorganizowania Instrumentu Elastyczności 
prawie każdego roku, można uznać, że łączna kwota przeznaczona dla pozycji 4 będzie 
wystarczająca, aby spełnić ambitne plany Unii na tym polu? Czy też powinny one zostać 
zrewidowane (odsetek w jakiej części), z uwzględnieniem całkowitej ostatecznej kwoty 
Perspektyw Finansowych?

2. Czy odsetek budżetu przeznaczony na pozycję 4 jest odpowiedni do zrealizowania 
pragnienia Unii, by stać się „graczem światowym” oraz do odparcia argumentu, że Unia 
„uderza poniżej swojej wagi” w zakresie Działań Zewnętrznych?

3. Czy przydziały do kopert finansowych różnych instrumentów odzwierciedlają priorytety 
Parlamentu?

4. Czy Parlament jest przygotowany na przyjęcie zaproponowanego systemu podziału kopert 
finansowych między instrumentami, w którym środki dla tylko dwóch instrumentów są 
uzgadniane poprzez procedurę współdecyzji, a pozostałe mają być uzgadniane z mniej 
wiążącymi postanowieniami finansowymi? Czy właściwym mogłoby być rozważenie 
utworzenia podpozycji, aby zagwarantować, że podział ten będzie przestrzegany?

5. Biorąc pod uwagę, że włączenie EFR do budżetu jest mało prawdopodobne, jakie będzie 
stanowisko Parlamentu w zakresie wykorzystania środków obecnie proponowanych dla 
tego celu? Czy mają być one, w całości lub w części, utrzymane w ramach budżetu? Jeśli 
tak – czy powinny być zachowane w ramach pozycji 4, czy wykorzystane na potrzeby 
innych pozycji? Jeżeli mają zostać w pozycji 4, według jakich priorytetów zostaną one 
rozdzielone?

6. Zaproponowana nowa struktura pozycji 4 znacznie zmniejsza przejrzystość różnych 
działań, przez skoncentrowanie instrumentów finansowania. Czy Parlament jest w stanie 
to zaakceptować? 

7. W odniesieniu do instrumentów geograficznych, czy Parlament zgadza się z podejściem 
„kół koncentrycznych” czy powinno się rozważyć inny sposób podziału? Czy powinien 
on być oparty na różnych regionach świata, z którymi Unia utrzymuje stosunki, czy na 
innych kryteriach (np. PKB na jednego mieszkańca)?

8. W odniesieniu do instrumentów tematycznych, czy trzy to liczba optymalna? Jeżeli tak, to 
czy Parlament zgadza się z wyborem sektorów na zasadzie mobilizowania środków tylko 
w sytuacjach wyjątkowych? Czy Parlament wolałby utrzymać osobne instrumenty 
sektorowe, tak jak obecnie?

  
1 Wnioski te znajdują się też w innych dokumentach roboczych dotyczących pozycji 4.
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9. Czy koniecznym jest utrzymywanie marginesu lub jakiejś formy elastyczności w celu 
zapewnienia środków na nieprzewidziane potrzeby, czy też trzy instrumenty tematyczne 
przeznaczone do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach są odpowiednie, aby pełnić tę 
rolę?

10. Podczas gdy bezsporna jest potrzeba pewnego uproszczenia pozycji 4, czy Parlament 
może się zgodzić na zaproponowaną redukcję do zaledwie sześciu nowych instrumentów? 
Czy Parlament powinien dążyć do innego podziału między instrumentami legislacyjnymi?

Współpraca na rzecz Rozwoju oraz Współpraca Gospodarcza

1. Czy łączny poziom zaproponowanego finansowania jest odpowiedni do spełnienia ambicji 
Wspólnoty dotyczącymi jej stosunków z państwami rozwijającymi się 
i uprzemysłowionymi poza obszarem sąsiedztwa? Czy kwota ta stanowi wystarczający 
wkład ze strony Wspólnoty, aby spełnić wymóg ONZ, zgodnie z którym ofiarodawcy 
powinni przeznaczać 0,7% ich PKB na rozwój? Czy w ramach tej koperty kwota 
zaproponowana dla państw AKP jest odpowiednia dla ich potrzeb i działań następujących 
po dziewiątym EFR?

2. Czy przydział 44% środków z pozycji 4 na współpracę na rzecz rozwoju i współpracę 
gospodarczą odpowiada priorytetom Parlamentu?

Pomoc humanitarna 

1. Czy Parlament uważa, że zaproponowany przydział środków dla pomocy humanitarnej 
oraz „przede wszystkim” wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną jest 
wystarczające dla pokrycia spodziewanych potrzeb na okres następnej Perspektywy 
Finansowej? 

2. Czy przydział maksimum 8,3%1 środków z pozycji 4 odzwierciedla pierwszeństwo, 
jakiego Parlament chciałby udzielić pomocy humanitarnej?

3. Czy, biorąc pod uwagę charakter wielu interwencji humanitarnych oraz pojawiającą się 
każdego roku potrzebę wzmacniania finansowania z innych źródeł, odpowiednie będzie 
włączenie dodatkowych elementów zapewniających elastyczność? Czy Komisja mogłaby 
uznać za właściwe pozostawienie w zakresie pomocy humanitarnej większej części 
niezaplanowanego przydziału, dla uwzględnienia zdarzeń nieprzewidzianych?

  
1 Przydziały na pomoc humanitarną oraz rezerwa na pomoc nadzwyczajną.
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CZĘŚĆ D WNIOSKI

Bez uszczerbku dla wyniku debaty i odpowiedzi na postawione powyżej pytania 
sprawozdawca proponuje następujące wnioski:

a) odnotowuje, że projekt Komisji przewiduje utrzymanie Działań Zewnętrznych UE w 
ramach pozycji 4, tak jak w obecnej Perspektywie Finansowej, ale przy włączeniu 
Strategii Przedakcesyjnej;

b) z zadowoleniem przyjmuje wysiłki mające na celu uproszczenie struktury oraz 
polityczny sygnał wynikający z włączenia obecnej pozycji 7 „Strategia 
Przedakcesyjna” do pozycji 4;

c) oceni na podstawie opinii, jakie zostaną dostarczone przez wyspecjalizowane komisje, 
czy zaproponowane w pozycji 4 rozbicie czterech nowych instrumentów – IPA, ENPI, 
DCED oraz Stabilność – odzwierciedla legislacyjne i budżetowe priorytety 
Parlamentu Europejskiego;

d) nalega, by poziom finansowania Działań Zewnętrznych był wystarczający, by UE 
mogła stać się prawdziwym „globalnym partnerem” na świecie oraz by dysponowała 
środkami pozwalającymi na realizację jej ambicji politycznych;

e) uważa, że nie należy dokonywać budżetowania EFR ze szkodą dla innych polityk i 
jest przeciwny dalszemu utrzymywaniu ciągłej presji w ramach pozycji 4, tak jak ma 
to miejsce w obecnych Perspektywach Finansowych;

f) jest światom tego, że jeśli ogólna ostateczna kwota następnej Perspektywy Finansowej 
będzie niższa niż przewiduje to projekt Komisji, Parlament Europejski określając 
swoje priorytety na następny okres, będzie musiał ustanowić powiązanie pomiędzy 
pułapem ogólnym a pułapem pozycji 4;


