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WSTĘP – NOWA POZYCJA 41

1. Projekt legislacyjny i inne elementy będące przedmiotem tego dokumentu roboczego 
wpasowują się w kontekst radykalnej restrukturyzacji ustawodawstwa w dziedzinie 
działań zewnętrznych. Obecnie sytuacja jest niezwykle skomplikowana, ponieważ szeroka 
gama instrumentów, ogromnie zróżnicowanych pod względem geograficznym i 
tematycznym oraz finansowym, tworzona była ad hoc, ze szczątkową strukturą 
organizacyjną. Komisja proponuje drastyczne uproszczenie w celu wypracowania, w 
okresie następnych perspektyw finansowych i w późniejszym czasie, jedynie sześciu 
instrumentów – trzech geograficznych i trzech tematycznych. Obecnie istnieją dwa z nich, 
które nie będą modyfikowane. Projekty dotyczące czterech nowych instrumentów zostały 
opublikowane 29 września 2004 r.

Nowa struktura w oparciu o sześć instrumentów

2. Sześć instrumentów zaproponowanych przez Komisję jako podstawa prawna przydziałów 
z pozycji 4 (Działania zewnętrzne) to:

1) Instrumenty geograficzne

3. Nowa struktura instrumentów geograficznych, zaproponowana przez Komisję, została 
opisana jako „koncentryczne koła” z uwagi na ustanowienie oddzielnych instrumentów 
dla różnych regionów, w zależności od ich odległości – bliższej lub dalszej – od UE.

i) Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

4. IPA to nowy instrument, który – według projektu – ma zastąpić obecne programy 
przedakcesyjne i objąć przydziały dla uznanych krajów kandydujących, jak również 
potencjalnych krajów kandydujących, określonych jako „przedkandydackie”.

ii) Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI)

5. ENPI to nowy instrument, który ma umożliwić Wspólnocie podejmowanie realnych 
zobowiązań wobec krajów sąsiednich i innych, położonych w pobliżu. Zastępuje MEDA i 
większość TACIS oraz obejmuje element „współpracy transgranicznej”, który wcześniej 
również był finansowany przez Interreg.

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

6. DCECI to nowy instrument, który ma stworzyć podstawy prawne przydziałów dla tych 
części świata, które nie są objęte programami w ramach IPA i ENPI. Zastępuje 
rozporządzenie dotyczące Azji i Ameryki Środkowej oraz zbiór pomniejszych 
rozporządzeń geograficznych i tematycznych, jak również obejmuje Europejski Fundusz 
Rozwoju, ponieważ Komisja proponuje jego włączenie do budżetu po roku 2008.

  
1 Ten wstęp zawierają również inne dokumenty robocze dotyczące pozycji 4.
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2) Instrumenty tematyczne 

7. Instrumenty tematyczne, zaproponowane do następnych perspektyw finansowych, z 
założenia mają funkcjonować w wyjątkowych okolicznościach, kiedy wystąpi 
konieczność podjęcia działań, których nie można programować w ramach instrumentów 
geograficznych. Z tego względu nie pokrywają się z instrumentami tematycznymi w 
rozumieniu obecnych perspektyw finansowych, które dotyczą określonych sektorów 
działalności (np. prawa człowieka). Nowe instrumenty „tematyczne” mają raczej 
umożliwić zróżnicowanie procesu programowania i sposobów realizowania pomocy.

i) Instrument Stabilności

8. Ten nowy instrument został zaproponowany jako środek reagowania w przypadku 
kryzysów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, jak również do spraw 
bezpieczeństwa nuklearnego. Te działania mają być kontynuacją Mechanizmu Szybkiego 
Reagowania, Afrykańskiej Organizacji na rzecz Pokoju i Inicjatywy Europejskiej na rzecz 
Praw Człowieka i Demokracji, ponadto instrument otwiera możliwość działań w nowych 
obszarach.

ii) Instrument pomocy humanitarnej

9. Istniejący instrument pomocy humanitarnej pozostanie bez zmian w nowej strukturze, 
zaproponowanej na potrzeby działań zewnętrznych. 

iii) Pomoc makrofinansowa

10. Nie istnieje pojedynczy instrument pomocy makrofinansowej – Rada podejmuje doraźnie
decyzje o ustanowieniu programów, wtedy, kiedy są potrzebne. Komisja stoi na 
stanowisku, że ten system nie wymaga zmian.

3) Elementy dodatkowe 

11. Oprócz zapewnienia środków na powyższe instrumenty, według projektu pozycja 4 
następnych perspektyw finansowych powinna obejmować również Wspólną Politykę 
Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz dwa instrumenty z obecnej pozycji 6: 
rezerwę na pomoc w nagłych wypadkach i zabezpieczenie pożyczek. Ponadto mała kwota 
wydatków miałaby być kontynuowana na szczególnych podstawach prawnych, głównie 
na podstawie umów międzynarodowych, lub wydatków ponoszonych na mocy 
szczególnych uprawnień udzielonych Traktatem lub tytułem prerogatyw 
instytucjonalnych Komisji.

Włączenie do budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju

12. Propozycje Komisji dotyczące pozycji 4 zakładają, że Europejski Fundusz Rozwoju 
(EFR) zostanie włączony do budżetu Wspólnoty. W rzeczywistości jest to wysoce 
nieprawdopodobne, ponieważ wymagana jest jednomyślność w Radzie, a szanse na jej 
uzyskanie są bardzo niewielkie. Jeśli EFR nie zostanie włączony do budżetu Wspólnoty, 
konieczne będzie rozpatrzenie możliwych alternatyw dla środków finansowych aktualnie 
przewidzianych dla EFR.



PE 349.887v01-00 4/1 DT\554584PL.doc

PLEN

13. Można argumentować, że środki finansowe lub ich część mogą zostać całkowicie usunięte 
z budżetu Wspólnoty i nie pojawić się w kolejnych Perspektywach Finansowych. 
Jednakże, jeśli w całości lub częściowo pozostaną w budżecie, będą musiały zostać 
podjęte decyzje dotyczące miejsca, gdzie zostaną przesunięte – czy do innych 
instrumentów w ramach pozycji 4, czy do innych pozycji.

Część budżetu poświęcona pozycji 4

14. Porównanie części budżetu Wspólnoty poświęconego działaniom zewnętrznym w ramach 
obecnej Perspektywy Finansowej i projektu następnej Perspektywy Finansowej zostało 
przedstawione w tabelach poniżej. Dla obecnej Perspektywy Finansowej, pozycja 7 
(Strategia Przedakcesyjna) została zawarta w wielkościach procentowych, jako że 
proponowane włączenie tych działań do nowej pozycji 4 w ranach nowej Perspektywy 
Finansowej. 

15. Poniższe tabele nie mogą być bezpośrednim źródłem porównania, ponieważ dane 
liczbowe dotyczące wydatków na administrację nie mogą być wyodrębnione.

Perspektywy Finansowe w latach 2000-2006 - pozycje 4 i 7 jako procentowa część 
budżetu

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

2000-
2006

Przydział 
pozycja 41

4627 4735 4873 4972 5082 5093 5104 34486

Przydział 
pozycja 72

3174 3240 3328 3386 3455 3455 3455 23493

% budżetu 
ogółem 
(4+7)

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

(Z wyłączeniem wydatków na administrację)

Projekt Perspektyw Finansowych w latach 2007-2013 - pozycje 4 i 7 jako procentowa 
część budżetu

(w mln euro, według cen z 2004 r.) (Źródło: COM (2004) 498 wersja końcowa)
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 na administrację)

  
1 Dane liczbowe dla lat 2000-2004 według cen bieżących, dla lat 2005-2006 według cen z 2004 r.
2 Uwzględnia EFR, aby umożliwić porównanie
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CZĘŚĆ A: INSTRUMENT PRZEDAKCESYJNY

1) Analiza nowego projektu

i) Programy, które ma zastąpić

16. Analiza głównych, istniejących programów europejskich, które ma zastąpić proponowany 
IPA, jest zawarta w załączniku do niniejszego dokumentu roboczego. Przy tym IPA 
charakteryzuje kontekst i zbiór wymogów, które różnią się radykalnie od oddziałujących 
na niedawną ewolucję wielu programów, które zastępuje. Jest to głównie efekt stale 
następujących zmian w grupie krajów, do których programy są adresowane po kolejnych 
rozszerzeniach, oraz nowych Partnerstw Europejskich i Partnerstw Akcesyjnych. 

17. Zastępowane rozporządzenia: w sprawie PHARE, o współpracy transgranicznej, 
koordynacyjne i dotyczące Turcji nie określają finansowych kwot referencyjnych ani dat 
zakończenia. Rozporządzenia w sprawie ISPA i SAPARD nie określają finansowych kwot 
referencyjnych ani dat zakończenia, jednak stanowią, że finansowanie winno być 
dostępne w latach 2000-2006 na podstawie rocznych przydziałów budżetowych. 
Rozporządzenie dotyczące Cypru/Malty określa finansową kwotę referencyjną wynoszącą 
95 mln € do roku 2004, a rozporządzenie dotyczące CARDS zawiera postanowienie o 
4650 € do jego wygaśnięcia z końcem roku 2006, jednak te rozporządzenia nie zostały 
przyjęte w drodze procedury współdecyzji i kwoty zostały zmienione po zawarciu umowy 
politycznej z władzą budżetową.

18. Szereg rozporządzeń tematycznych, odnośnie do których przyszłe działania będą 
częściowo objęte ENPI, wygaśnie do końca 2006 r. Jedynym wyjątkiem jest program 
AENEAS dotyczący pomocy finansowej i technicznej dla państw trzecich w dziedzinie 
migracji i azylu, którego jedną czwartą obejmuje IPA: program ten ma być realizowany w 
latach 2004-2008.

ii) Postanowienia finansowe

19. W obecnej postaci projekt rozporządzenia nie określa daty wygaśnięcia, ponieważ czas 
jego trwania ma być nieoznaczony. Ramy finansowe zostały natomiast określone na lata 
2007-2013 (UE27).

20. Finansowanie zaprogramowane przez Komisję wykazuje znaczne zmniejszenie (49%) w 
2007 r., ponieważ – wg założeń – w tym czasie Rumunia i Bułgaria mają przystąpić do 
Wspólnoty. W późniejszym okresie tempo wzrostu jest nierówne, co stanowi 
odzwierciedlenie możliwych scenariuszy – kraje mogą zmienić status z kraju 
przedkandydackiego na kandydującego lub mogą dołączyć do Wspólnoty. O dalsze 
wyjaśnienia w tym zakresie można zwrócić się do Komisji Europejskiej.
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Proponowane przydziały na IPA

(Kwoty pochodzące z projektów przyjętych przez Komisję w dniu 29.09.2004 r. w mln euro, według cen z 2004 
r., z wyłączeniem wydatków na administrację)1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
Koperta ogółem 2720 1400 1570 1636 1828 2021 2080 2135 12919
Roczny wzrost w 
%

- 49% 12% 4,2% 12% 11% 2,9% 2,6% 7,5%2

(średnio)
Roczny wzrost 
ogółem.3

170 236 428 621 680 735 205%

W tym samym okresie w sumie 13,5% środków z pozycji 4 to przydział na IPA.

Przydziały na IPA jako procentowa część pozycji 4

(Kwoty pochodzące z projektów przyjętych przez Komisję w dniu 29.09.2004 r. w mln euro, według cen z 2004 
r., z wyłączeniem wydatków na administrację)4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
% środków z 
pozycji 4

12,4% 13% 12,7% 13,3% 14,3% 14,3% 14,2% 13,5%
(średnia)

21. Projekt nie zapewnia przejrzystości poziomów finansowania według kraju, regionu, celu 
lub składnika. Dopiero okaże się, czy struktura budżetu, zaproponowana przez Komisję na 
rok 2007, zapewni przejrzystość dla któregokolwiek z tych elementów lub czy do 
Parlamentu należeć będzie wprowadzenie koniecznych zmian w rozdziałach lub liniach 
budżetowych. W tym kontekście zauważyć należy tendencję z lat ubiegłych, tzn. dążenie 
Komisji do zmniejszenia liczby linii budżetowych na działania zewnętrzne, co nie 
poprawia przejrzystości ani kontroli ex-ante ze strony Parlamentu. Jednakowoż Parlament 
nigdy nie uważał, że jest związany strukturą wewnętrzną Komisji, co odzwierciedla 
struktura ABB budżetu, więc równie dobrze może przewidzieć więcej niż jedną linię 
budżetową na takiej samej podstawie prawnej.

22. Ustawodawcze sprawozdanie finansowe stanowi jednak, że ponieważ kraje 
zachodniobałkańskie stają się krajami kandydującymi, proponuje się, by otrzymywały 
podobny poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca, co określony w obecnej 
perspektywie finansowej dla 10 krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej. 
Turcja jest traktowana odmienne z uwagi na konieczność uwzględnienia wielkości i 
zdolności absorpcyjnych tego kraju – proponowany jest stopniowy wzrost w latach 
2007/2013 do takiego samego poziomu, co dla zachodnich Bałkanów.

iii) Podstawa prawna i procedura

  
1 Notatka nr 19 Rev 2 z dnia 20 października 2004 r.
2 Średni wzrost jest podany za lata 2008-201-003, aby uniknąć zniekształcenia w efekcie przystąpienia Bułgarii i 
Rumunii.
3 Wielkości liczbowe dotyczące wzrostu są podane od roku 2007, aby uniknąć zniekształcenia w efekcie 
przystąpienia Bułgarii i Rumunii.
4 Notatka nr 19 Rev 2 z dnia 20 października 2004 r.
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23. Podstawą projektu dotyczącego IPA jest art. 181a TWE, który przewiduje jego przyjęcie 
zgodnie z procedurą konsultacji. Komisja wyjaśnia, że – nawet pomimo zaliczenia części 
krajów-beneficjentów do „krajów rozwijających się”, nie jest celowe oparcie tego 
instrumentu na traktatowym artykule dotyczącym rozwoju – art. 179 – ponieważ celem 
nie jest rozwój, lecz przygotowanie krajów do akcesji. Od momentu włączenia art. 181a 
do traktatu w wyniku Traktatu z Nicei, wykorzystywano go do innych instrumentów 
związanych z pomocą przedakcesyjną w przeszłości.

iv) Cel ogólny i zasięg geograficzny

24. Celem IPA jest wspieranie stopniowego dostosowania krajów-beneficjentów do norm i 
polityk UE pod kątem członkostwa.

25. Kraje-beneficjenci dzielą się na dwie grupy:
• załącznik I zawiera listę „krajów kandydujących”, czyli Albanię, Bośnię i Hercegowinę, 

Serbię i Czarnogórę oraz Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii,
• załącznik II zawiera listę „krajów przedkandydackich”, czyli Chorwację i Turcję.

Istnieje postanowienie w sprawie uproszczonej procedury zmiany rozporządzenia, kiedy 
kraje przechodzą z załącznika I do załącznika II.

26. Należy zauważyć, że w procesie zmian obecnej perspektywy finansowej z uwagi na 
rozszerzenie Parlament zmienił definicję pozycji 7 z „Przedakcesji” na szerszy termin 
„Strategii przedakcesyjnej”1. Ponieważ kraje przedkandydackie są objęte projektem IPA, 
podobną zmianę definicji można przewidzieć dla tego instrumentu.

27. Szczegóły dotyczące zakresu i typu programów, które mają uzyskać wsparcie w ramach 
projektu IPA są zawarte w arkuszu technicznym, stanowiącym załącznik do niniejszego 
dokumentu roboczego

v) Europejska wartość dodana

28. Oczywista jest potrzeba działania na poziomie unijnym w celu ułatwienia wejścia do Unii 
krajów określonych jako kraje kandydujące lub rozważanych jako potencjalne kraje 
kandydujące.

• W odniesieniu do krajów kandydujących programy UE są potrzebne, podobnie jak w 
przeszłości, do przygotowania beneficjentów do pełnego wdrożenia aquis
communataire. Ponieważ w programach główny nacisk będzie położony na
przygotowanie do postakcesyjnego wdrażania wspólnotowej polityki wewnętrznej i 
programów, działania na poziomie europejskim są wyraźnie pożądane.

• W przypadku krajów przedkandydackich pomoc miałaby być ukierunkowana na 
stopniowe zbliżanie ich do statusu kraju kandydującego przez skupienie się na 
rozwoju instytucjonalnym, zwłaszcza przez wzmocnienie kryteriów politycznych z 
Kopenhagi i selektywną promocję częściowego zbliżenia acquis w obszarach, w 
których jest to korzystne dla obu stron. Z uwagi na ścisłe powiązanie tych działań z 
politykami UE, również tutaj występuje potrzeba działania na poziomie europejskim.

  
1 Sprawozdanie Coloma i Navala, art. 4.
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2) Wdrożenie

29. Ponieważ projekt ten polega na zastąpieniu dotychczasowych programów nowymi 
inicjatywami, zbliżonymi do realizowanych wcześniej w poszczególnych krajach, badanie 
wcześniejszego wdrażania może mieć jedynie wymiar ilustracyjny. Szczegółowe dane 
liczbowe są podane w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik do tego dokumentu 
roboczego.

30. Trybunał Obrachunkowy opracował cztery raporty specjalne dotyczące pomocy 
przedakcesyjnej w roku 2003 i 20041 - wszystkie z nich dotyczyły krajów, które już 
przystąpiły do Wspólnoty lub oczekuje się ich przystąpienia przed rozpoczęciem okresu 
następnych perspektyw finansowych. Dwa z tych raportów dotyczą jednak działań, 
których realizacja została zaproponowana w ramach IPA i stąd ich ewentualny związek z 
tematem. Działania dotyczące programów partnerstwa i projektów środowiskowych są 
mniej pomocne, ponieważ projekt IPA nie zawiera wzmianki o uwzględnieniu tych 
działań, chociaż – z uwagi na ogólny charakter projektu – nie oznacza to ich wykluczenia.

31. Raport specjalny nr 2/2004 nt. SAPARD zawiera wzmiankę, że w ciągu pierwszych 
czterech lat realizacji wypłacono jedynie 14,8% dostępnego budżetu. Te zaległości były 
częściowo skutkiem niedostatecznego wczesnego planowania po stronie Komisji, ale ich 
powodem były również skomplikowane procedury administracyjne. Dodatkowe problemy 
były związane z brakiem środków po stronie potencjalnych beneficjentów oraz 
trudnościami w uzyskaniu przez nich dostępu do kredytowania. Zgodnie z IPA procedury 
wdrożenia ustala Komisja i wszystkie formy finansowania również pozostawiono w 
formie otwartej – w efekcie brak jest wskazówek, w jaki sposób problemów ustalonych 
przez Trybunał Obrachunkowy można będzie uniknąć w przyszłości.

32. Raport specjalny nr 5/2004 koncentrował się na wsparciu udzielanym przez PHARE w 
celu przygotowania krajów kandydujących do zarządzania Funduszami Strukturalnymi i 
stąd wynika jego bezpośredni związek z działaniami proponowanymi w ramach IPA. 
Trybunał Obrachunkowy przede wszystkim wyraził zaniepokojenie brakiem klarownej 
strategii przygotowania krajów kandydujących do zarządzania Funduszami 
Strukturalnymi, w szczególności nieutworzeniem nowego instrumentu przedakcesyjnego, 
wzorowanego na EFRR i EFS. Wydaje się, że projekt IPA stanowi bezpośrednią reakcję 
na tę krytykę, ponieważ jego składniki III i IV są ukierunkowane na te konkretne obszary. 
Dodatkowa obserwacja, zawarta w raporcie specjalnym nr 5/2004, dotyczyła tego, że 
skuteczność projektów rozwoju instytucjonalnego w przygotowaniach do EFRR i EFS 
była często hamowana zmianami zakresu kompetencji ministerstw w krajach 
kandydujących. Nie ma wzmianki, czy podobne problemy są przewidywane w nowych 
krajach kandydujących lub, w jaki sposób można je rozwiązać.

  
1 Raport specjalny nr 5/2004 nt. kontroli pomocy Phare w przygotowaniu krajów kandydujących do zarządzania 

Funduszami Strukturalnymi.
Raport specjalny nr 2/ 2004 nt. pomocy przedakcesyjnej – czy Sapard był dobrze zarządzany?
Raport specjalny nr 6/2003 nt. programów partnerstwa jako głównego instrumentu wspierania rozwoju instytucji 

w krajach kandydujących.
Raport specjalny nr 5/2003 nt. finansowania ze środków PHARE i ISPA projektów środowiskowych w krajach 
kandydujących.
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CZĘŚĆ B: INSTRUMENT EUROPEJSKIEGO PARTNERSTWA I SĄSIEDZTWA

1) Analiza nowego projektu

i) Programy, które ma zastąpić

33. Analiza głównych, istniejących europejskich programów udzielania pomocy krajom 
objętym projektem ENPI jest zawarta w załączniku do niniejszego dokumentu roboczego. 
Rozporządzenia w sprawie MEDA i TACIS nie zawierają dat wygaśnięcia. Chociaż ich 
ramy finansowe obejmują lata 2000-2006, nie mają charakteru wiążącego, ponieważ 
rozporządzenia nie zostały uchwalone zgodnie z procedurą współdecyzji i poziom 
środków jest wyższy od sum wymienionych w rozporządzeniach. Szereg rozporządzeń 
tematycznych, odnośnie do których przyszłe działania będą częściowo objęte ENPI, 
wygaśnie do końca 2006 r. Jedynym wyjątkiem jest program AENEAS dotyczący 
pomocy finansowej i technicznej państwom trzecim w dziedzinie migracji i azylu, którego 
jedną czwartą obejmuje ENPI: ten program ma być realizowany w latach 2004-2008.

ii) Postanowienia finansowe

34. W obecnej postaci projekt rozporządzenia nie określa daty wygaśnięcia, ponieważ czas 
jego trwania ma być nieoznaczony. Ramy finansowe zostały natomiast określone na lata 
2007-2013.

Finansowanie zaprogramowane przez Komisję wskazuje znaczący wzrost środków w 
latach 2007-2013 (o 94% w porównaniu do 2006 r.)

Proponowane przydziały dla ENPI

(Kwoty pochodzące z projektów przyjętych przez Komisję w dniu 29.09.2004 r. w milionach euro, według cen z 
2004 r., bez wydatków na administrację)1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
Koperta ogółem 1290 1350 1450 1700 1850 2021 2255 2513 13139
Średni wzrost 4,7% 7,4% 7,2% 8,8% 9,2% 11,5% 11,4% 8,6%
Wzrost w por. do 
2006 r.

60 100 250 150 171 234 258 94%

W tym samym okresie w sumie 14% środków z pozycji 4 to przydział na ENPI.

Przydziały na ENPI jako wielkość procentowa pozycji 4

(według cen z 2004 r.)
2006 2007 2008 2009 201-

000
2011 2012 2013 Ogółe

m
% środków z 
pozycji 4

0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 15% 16% 14%
(średnia)

  
1 Notatka nr 19 Rev 2 z dnia 20 października 2004 r.
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35. Projekt nie zapewnia przejrzystości poziomów finansowania według kraju, regionu, celu 
ani składnika. Dopiero okaże się, czy struktura budżetu, zaproponowana przez Komisję na 
rok 2007, zapewni przejrzystość któregokolwiek z tych elementów lub czy do Parlamentu 
należeć będzie wprowadzenie koniecznych zmian w rozdziałach lub liniach budżetowych. 
W tym kontekście zauważyć należy tendencję z lat ubiegłych, tzn. dążenie Komisji do 
zmniejszenia liczby linii budżetowych na działania zewnętrzne, co nie poprawia 
przejrzystości ani kontroli ex-ante ze strony Parlamentu. Jednakowoż Parlament nigdy nie 
uważał, że jest związany strukturą wewnętrzną Komisji, co odzwierciedla struktura ABB 
budżetu, więc równie dobrze może przewidzieć więcej niż jedną linię budżetową na takiej 
samej podstawie prawnej.

iii) Podstawa prawna i procedura 

36. Podstawą projektu dotyczącego ENPI jest art. 179 TWE przewidujący procedurę 
współdecyzji oraz art. 181a TWE, który przewiduje konsultacje. W efekcie będzie 
przyjęty zgodnie z procedurą współdecyzji.

iv) Cel ogólny i zasięg geograficzny

37. Celem jest stworzenie obszaru dobrobytu oraz ścisła współpraca pomiędzy UE i krajami 
sąsiednimi niebędącymi krajami kandydującymi lub „przedkandydackimi”. ENPI 
obejmuje Algierię, Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzję, Izrael, Jordanię, 
Liban, Libię, Mołdowę, Maroko, Autonomię Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w 
Strefie Gazy, Federację Rosyjską, Syrię, Tunezję i Ukrainę. W przypadku programów o 
wymiarze globalnym, regionalnym lub transgranicznym, zakwalifikowane mogą być inne 
kraje, w tym kraje OCT i kraje objęte innymi instrumentami.

v) Europejska wartość dodana 

38. W dokumencie strategicznym (Strategy Paper)1 z maja 2004 r. Komisja przedstawiła 
wartość dodaną, jaką ma przynieść polityka dotycząca sąsiedztwa. Uzupełniła to we 
wrześniu 2004 r. w komunikacie dotyczącym instrumentów pomocy zewnętrznej2, 
dołączonym do projektów. Oprócz innych korzyści, zwróciła uwagę na następujące:

• Możliwość bardziej precyzyjnego i ukierunkowanego podejścia politycznego, łączącego 
główne instrumenty dostępne dla Unii i Państw Członkowskich. Ponieważ UE ma 
wyłączne kompetencje w zakresie polityki handlowej, pełny zakres instrumentów jest 
dostępny wyłącznie na poziomie europejskim.

• Perspektywa wyjścia poza współpracę ku „znaczącemu stopniu integracji”, z 
uwzględnieniem „udziału krajów partnerskich w unijnym rynku wewnętrznym”. 
Ponieważ dotyczy to stosunku do pozostałych polityk UE, sprawa ta w sposób wyraźny 
leży w kompetencjach Wspólnoty.

• UE może promować bardziej spójne i skoordynowane podejście, niż by to było możliwe 
w przypadku samodzielnego działania 25 Państw Członkowskich.

  
1 COM(2004) 373 wersja końcowa
2 COM(2004) 626 wersja końcowa
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• Możliwość uzyskania większej skuteczności dzięki zmasowaniu zasobów. Ten element 
jest szczególne ważny w przypadku działań w obszarze infrastruktury, które mogą 
pojawić się w programach współpracy transgranicznej.

• Zaleta prowadzenia przetargów na realizację działań unijnych w całej UE, a tym samym 
zapewnienie możliwość korzystania z bogactwa wiedzy fachowej, dostępnej w Państwach 
Członkowskich.

2. Wdrożenie

39. Wdrożenie Programu MEDA było słabe na początku okresu obecnej perspektywy 
finansowej, natomiast sprawozdania z ostatnich lat mówią o 100% stopniu wykonania i 
wielkość prognozowana na rok 2004 również wynosi 100%. W przypadku TACIS 
dostępne dane liczbowe z lat ubiegłych wskazują na 100% stopień wykonania, natomiast 
wielkość prognozowana na rok 2004 to tylko 89%. Szczegółowe dane liczbowe są 
podane w arkuszu technicznym stanowiącym załącznik do tego dokumentu roboczego.

40. Trybunał Obrachunkowy przygotował raport specjalny w 2001-00 dotyczący 
funkcjonowania Programu Współpracy Transgranicznej TACIS1, w którym zwrócił 
uwagę na szereg problemów i część z nich została uwzględniona w formułowaniu 
projektu ENPI. Są to w szczególności:

• Zalecenie wzmocnienie mechanizmów koordynowania Programu Współpracy 
Transgranicznej TACIS i programów Interreg oraz PHARE, czego dotyczą 
przewidywane programy wspólne pomiędzy Państwami Członkowskimi a krajami 
sąsiednimi.

• Zalecenie zwiększenia budżetu jest częściowo objęte postanowieniem o 
dofinansowaniu działań współpracy transgranicznej ENPI z ERDF. Jednak brak 
przejrzystości finansowej uniemożliwia ocenę, czy nastąpi wzrost finansowania ENPI 
w zakresie współpracy transgranicznej.

• Trybunał zalecił również położenie większego nacisku na wspieranie infrastruktury i 
inwestycji oraz bardziej priorytetowe traktowanie projektów zmierzających do 
podniesienia standardu życia w kwalifikujących się regionach oraz przeznaczenie 
większej części funduszy na małe projekty (Small Project Facility). Ocena stopnia, w 
jakim te kwestie zostaną rozwiązane przez ENPI, nie jest możliwa, ponieważ projekt 
nie zawiera szczegółów programowania, które mają być określone w przyszłych 
dokumentach strategicznych.

  
1 Dz.U. C 329 z 23.11.2001.
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CZĘŚĆ C PYTANIA
Pozycja 41

1. Pamiętając o krańcowej presji na przydziały z pozycji 4 w czasie obecnych Perspektyw 
Finansowych oraz o potrzebnie stosowania, niemal w każdym roku, Instrumentu 
Elastyczności, czy kwota całkowita zaproponowana na pozycję 4 jest wystarczająca, by 
zaspokoić ambicje UE w tej dziedzinie? Czy też powinny one zostać zrewidowane (i w 
jakim stopniu) z uwzględnieniem całkowitej kwoty końcowej Perspektyw Finansowych?

2. Czy części procentowe budżetu przydzielone do pozycji 4 są odpowiednie w świetle 
pragnienia UE, aby zostać „graczem globalnym” i do odparcia często powtarzanego 
zarzutu, że „uderza poniżej swej wagi” w obszarze działań zewnętrznych? 

3. Czy przydziały na koperty finansowe na poszczególne instrumenty odzwierciedlają 
priorytety Parlamentu? 

4. Czy Parlament jest gotów do przyjęcia proponowanego podziału kopert finansowych na 
instrumenty, gdzie tylko dwa z nich są ustalane w drodze procedury współdecyzji, a 
pozostałe muszą jedynie być uzgadniane z mniej wiążącymi postanowieniami 
finansowymi. Czy właściwym mogłoby być rozważenie utworzenia podpozycji, aby 
zapewnić, że podział ten będzie przestrzegany? 

5. Biorąc pod uwagę, że włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju 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. Proponowana struktura nowej pozycji 4 w sposób dramatyczne redukuje przejrzystość 
wykorzystania środków finansowych. Czy Parlament może to zaakceptować?

7. W odniesieniu do instrumentów geograficznych, czy Parlament zgadza się z podejściem 
„koncentrycznych kół” lub czy należy zastanowić się nad innym sposobem podziału? Czy 
jego podstawą powinny być różne regiony świata, z którymi UE utrzymuje stosunki, czy 
też inne kryteria (np. PKB na jednego mieszkańca)?

8. W odniesieniu do instrumentów tematycznych, czy trzy to optymalna ilość? Jeżeli tak, to 
czy Parlament zgadza się z wyborem sektorów na podstawie mobilizacji środków 
finansowych tylko w sytuacjach wyjątkowych? Czy Parlament wolałby utrzymanie 
oddzielnych instrumentów tematycznych dla niektórych sektorów, tak jak to ma miejsce 
obecnie?

9. Czy jest konieczne utrzymanie marginesu lub pewnej formy elastyczności na 
nieprzewidziane potrzeby lub czy trzy instrumenty tematyczne są adekwatne do pełnienia 
tej roli? 

  
1 Te wnioski zawierają również inne dokumenty robocze dotyczące pozycji 4.



DT\554584PL.doc 13/1 PE 349.887v01-00

PLEN

10. Potrzeba pewnego uproszczenia pozycji 4 jest bezdyskusyjna, ale czy Parlament może 
zgodzić się na proponowane ograniczenie do jedynie 6 nowych instrumentów? Czy 
Parlament powinien dążyć do innego podziału instrumentów legislacyjnych?

Przedakcesja (IPA)

1. Czy Parlament zechce zmienić nazwę instrumentu zgodnie z wprowadzoną przez niego 
zmianą w definicji pozycji 7 obecnej Perspektywy Finansowej?

2. Czy całkowity poziom finansowania jest odpowiedni, aby odzwierciedlić życzenie 
Parlamentu, a mianowicie zgodność z przyszłymi programami przedakcesyjnymi? W 
porównaniu z innymi obszarami finansowanymi z pozycji 4, czy 13,5% środków z pozycji 
4 to odpowiedni odsetek na ten cel?

3. Czy Parlament ogólnie zgadza się z poziomem pomocy wg kraju, nakreślonego przez 
Komisję? Czy może zaakceptować, by finansowanie Turcji wzrastało stopniowo w 
kierunku poziomu na 1 mieszkańca przewidzianego dla innych krajów beneficjentów?

4. Czy Parlament jest gotów zaakceptować brak przejrzystości na poziomie finansowania wg 
krajów lub składników w ramach IPA? 

5. Czy Parlament zgadza się z kryteriami, które zostały zastosowane do zdefiniowania 
krajów, kwalifikujących się do pomocy z IPA w odróżnieniu od ENPI, czy też wolałby 
inny system?

6. Czy Parlament może przyjąć fakt, że dwie z trzech list obszarów kwalifikujących się do 
pomocy są niepełne i że trzecia zawiera elementy ogólne typu „rozwój społeczno-
gospodarczy”? 

7. Czy Parlament zgadza się z proponowanym podziałem na pięć składników?

8. Czy należy przewidzieć klauzulę rewizyjną?

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

1. Czy ogólny poziom finansowania jest odpowiedni, aby odzwierciedlić priorytet, jaki 
Parlament chce przypisać ENPI? Czy ten priorytet, w porównaniu do innych priorytetów 
pozycji 4, uzasadnia wykorzystanie na ten cel 14% środków finansowych pozycji 4?

2. Czy Parlament jest gotów zaakceptować brak przejrzystości na poziomie finansowania w 
ramach ENPI wg kraju, regionu, celu tematycznego lub rodzaju programu? 

3. Czy Parlament zgadza się z kryteriami, które zostały zastosowane do zdefiniowania 
krajów, kwalifikujących się do pomocy z ENPI w odróżnieniu od IPA, czy też wolałby 
inny system?

4. Czy lista 25 celów, które mogą być objęte pomocą, odpowiednio pokrywa się ze 
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sprawami interesującymi Parlament? 

5. Czy jest właściwe, by programy współpracy transgranicznej były dofinansowywane z 
EFRR? Czy właściwe jest ustalenie wskaźnika finansowania tych programów przez 
EFRR:ENPI na poziomie 2:1?

6. Czy należy przewidzieć klauzulę rewizyjną?


