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WSTĘP – NOWA POZYCJA 41

1. Projekt legislacyjny i inne elementy, które stanowią temat niniejszego dokumentu 
roboczego wpisują się w kontekst radykalnej restrukturyzacji ustawodawstwa w obszarze 
działań zewnętrznych. Aktualna sytuacja jest wysoce złożona, gdyż w krótkim czasie 
pojawił się szeroki wachlarz instrumentów o bardzo zróżnicowanym zakresie 
terytorialnym i tematycznym oraz różnych kopertach finansowych, bez odpowiedniej 
struktury organizacyjnej. Komisja proponuje drastyczne uproszczenie, aby prace w 
ramach następnej Perspektywy Finansowej i dalsze realizowane były w oparciu o sześć 
instrumentów, z czego trzy będą miały charakter tematyczny, a trzy terytorialny. Spośród 
nich dwa obecnie istnieją i pozostaną niezmienione. Propozycje dotyczące czterech 
nowych instrumentów zostały opublikowane 29 września 2004 r.

Nowa struktura oparta o sześć instrumentów

2. Sześć instrumentów, które zostały zaproponowane przez Komisję jako podstawa prawna 
dla przydziałów z pozycji 4 (Działania Zewnętrzne) to:

1) Instrumenty geograficzne

3. Nowa struktura zaproponowana przez Komisję dla instrumentów geograficznych została 
opisana jako „koła koncentryczne”, ponieważ istnieją odrębne instrumenty dla różnych 
regionów położonych bliżej lub dalej od UE.

i) Instrument Przedakcesyjny (IPA)

4. IPA to nowy instrument, który ma zastąpić obecnie realizowane programy dla państw 
przystępujących do Unii obejmujący przydziały dla uznanych krajów kandydujących oraz 
potencjalnych krajów kandydujących, nazywanych "kandydatami potencjalnymi".

ii) Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Europejskiego (ENPI)

5. ENPI to nowy instrument, dzięki któremu Komisja będzie mogła podjąć rzeczywiste 
zobowiązanie względem państw graniczących z UE i innych położonych w sąsiedztwie. 
Zastępuje MEDA oraz większość TACIS i zawiera element „współpracy transgranicznej” 
poprzednio także finansowanej w ramach programu Interreg.

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

6. DCECI jest nowym instrumentem, który ma stanowić podstawy prawne dla przydziałów 
przeznaczonych dla tych części świata, które nie zostały objęte programami 
realizowanymi w ramach IPA i ENPI. Zastępuje rozporządzenie w sprawie Azji i 
Ameryki Łacińskiej oraz szereg innych mniejszych rozporządzeń tematycznych i 
terytorialnych, i obejmuje również Europejski Fundusz Rozwoju, który Komisja 
proponuje włączyć do budżetu na 2008 r.

2) Instrumenty tematyczne

  
1 Ten wstęp pojawia się także w innych dokumentach roboczych związanych z pozycją 4.
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7. Instrumenty tematyczne proponowane w odniesieniu do następnej Perspektywy 
Finansowej mają być wykorzystywane jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy 
wymagane działania nie mogą być zaplanowane w ramach instrumentów terytorialnych. 
Dlatego też nie korespondują z instrumentami tematycznymi w rozumieniu bieżących 
Perspektyw Finansowych, które dotyczą określonych obszarów działalności (np.: Prawa 
Człowieka). Nowe instrumenty „tematyczne” mają raczej pozwolić na stosowanie 
różnych programów i metod zapewniania wsparcia.

i) Instrument Stabilności

8. Ten nowy instrument ma stanowić odpowiedź w sytuacjach kryzysów i zagrożenia 
bezpieczeństwa, a także ma służyć rozwiązywaniu problemów związanych 
z bezpieczeństwem nuklearnym. Działania te będą bazować na doświadczeniach 
mechanizmu szybkiego reagowania, Afrykańskiej Organizacji na rzecz Pokoju oraz 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji, a instrument otwiera 
możliwości działania na nowych obszarach.

ii) Instrument Pomocy Humanitarnej

9. Istniejący instrument pomocy humanitarnej pozostaje niezmieniony w ramach nowej 
struktury proponowanej dla działań zewnętrznych. 

iii) Pomoc Makrofinansowa

10. Nie istnieje jeden dokument dotyczący wsparcia makro-finansowego, ale Rada podejmuje 
decyzje ad hoc w celu ustanowienia wymaganych programów. Zdaniem Komisji ten 
system nie wymaga modyfikacji.

3) Dodatkowe elementy 

11. Oprócz zapewnienia zasobów dla wyżej opisanych instrumentów, proponuje się także aby 
pozycja 4 w ramach następnej Perspektywy Finansowej stanowiła źródło zasobów dla 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz dwóch instrumentów z 
obecnej pozycji 6: rezerwa na pomoc kryzysową i gwarancje kredytowe. Ponadto 
niewielka część wydatków będzie nadal oparta o określone podstawy prawne, głównie 
umowy międzynarodowe, lub w ramach wydatków dokonywanych na mocy specjalnych 
uprawnień nadanych na mocy Traktatu, lub jako instytucjonalne prerogatywy Komisji.

Włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu Wspólnoty

12. Propozycje Komisji dotyczące pozycji 4 zakładają włącznie Europejskiego Środku 
Rozwoju (EFR) do budżetu Wspólnoty. W rzeczywistości jest to bardzo mało 
prawdopodobne, gdyż decyzja taka wymaga jednomyślności Rady, co będzie bardzo 
trudne do osiągnięcia. Jeśli EFR nie zostanie włączony do budżetu Wspólnoty, należy 
rozważyć ewentualne alternatywne propozycje odnośnie do środków obecnie 
przewidywanych dla EFR.

13. Można argumentować, że środki te, lub ich część, mogą w ogóle zostać usunięte z budżetu 
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Wspólnoty i nie pojawić się w następnych Perspektywach Finansowych. Jednakże jeśli 
całość lub część środków pozostanie w budżecie, trzeba będzie zadecydować, jak je 
zagospodarować – czy przeznaczyć je na inne instrumenty w ramach pozycji 4 czy na 
inne pozycje.

Część budżetu przeznaczona na pozycję 4

14. W poniższych tabelach przedstawione zostało porównanie części budżetu Wspólnoty 
przeznaczonej w pozycji 4 na realizację Działań Zewnętrznych w ramach bieżącej 
Perspektywy Finansowej z projektem następnej Perspektywy Finansowej: W bieżącej 
Perspektywie Finansowej, pozycja 7 (Strategia Przedakcesyjna) została włączona do 
obliczeń, ponieważ zaproponowano, aby realizowane w jej ramach działania włączyć do 
nowej pozycji 4 w ramach następnej Perspektywy Finansowej. 

15. Poniższych tabel nie można bezpośrednio porównywać, ponieważ nie można wydzielić 
danych dotyczących wydatków administracyjnych.

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

(w milionach €, ceny z roku 2004) (Źródło: 
Decyzja 2003/430/WE)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Suma 
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 administracyjnych)

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

(w milionach € ceny z roku 2004) (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

% całego 
budżetu

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 Zawiera EFR dla potrzeb porównania
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CZĘŚĆ A: INSTRUMENT STABILNOŚCI

1) Analiza propozycji

i) Wstęp 

16. Instrument Stabilności jest jedynym spośród instrumentów tematycznych w ramach nowej 
struktury pozycji 4, który według Komisji ma stanowić temat nowej propozycji. Jest 
jednym z trzech instrumentów, które mają zapewnić odpowiedź na sytuacje kryzysowe, 
ale dwa pozostałe – Instrument Pomocy Humanitarnej i Pomoc Makrofinansowa 
pozostaną bez zmian.

17. Komisja chce wykorzystać Instrument Stabilności jako odpowiedź na okoliczności, w 
których zagrożona jest stabilność i/lub bezpieczeństwo państw trzecich lub samej UE. 
Uważa się, że instrument ten miałby zastosowanie w przypadku takich 
nieprzewidywalnych wydarzeń, jakie w niedalekiej przeszłości zrodziły dodatkowe 
zapotrzebowanie na zasoby w ramach pozycji 4, czyli kryzysy w Kosowie, Afganistanie 
czy Iraku. Dlatego można go postrzegać jako reakcję na potrzebę większej elastyczności 
w ramach pozycji 4. Jednakże zastosowanie instrumentu nie ograniczałoby się jedynie do 
sytuacji kryzysowych: propozycja została sformułowana w taki sposób, aby zapewnić 
możliwość odpowiedniego reagowania na inne wyzwania o zasięgu globalnym i trans-
regionalnym wpływające na bezpieczeństwo obywatela, takie jak zagrożenia 
bezpieczeństwa nuklearnego, proliferacja BMR, terroryzm i zorganizowana 
przestępczość.

ii) Programy, które należy zastąpić

18. Analiza ośmiu rozporządzeń, które mają być uchylone i zastąpione proponowanym 
Instrumentem Stabilności została zawarta w załączniku do niniejszego Dokumentu 
Roboczego. Obejmują działania w sytuacjach kryzysowych takie jak rozporządzenie 
ustanawiające Mechanizm Szybkiego Reagowania oraz rozporządzenie w sprawie 
wsparcia Tymczasowej Misji ONZ w Kosowie i Biura Wysokiego Przedstawiciela w 
Bośni i Hercegowinie. Zawierają także działania mające na celu sprostanie potrzebom 
„szarej strefy” pomiędzy pomocą kryzysową a wsparciem rozwoju w perspektywie 
długoterminowej1, takie jak rozporządzenie w sprawie operacji rehabilitacji i odbudowy 
podejmowanych w krajach rozwijających się oraz rozporządzenie w sprawie operacji 
mających na celu pomoc wysiedlonym w Azji i Ameryce Łacińskiej.

19. Ze względu na to, że w swojej obecnej postaci Instrument Stabilności obejmuje 
zagadnienia bezpieczeństwa nuklearnego, zastępuje również decyzję Rady w sprawie 
wkładu WE w Fundusz Ochronny dla Ofiar Czernobyla Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (EBOR).

iii) Postanowienia Finansowe

20. W takiej postaci, w jakiej zostało zaproponowane, rozporządzenie nie zawiera żadnej daty 
wygaśnięcia, gdyż jego czas obowiązywania ma być nieograniczony.

  
1 Znany jako „Powiązanie pomiędzy Pomocą, Rehabilitacją i Rozwojem” - LRRD
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21. Finansowe plany Komisji wskazują na to, że wszystkie przydziały mają się rozpocząć od 
stosunkowo niskiego poziomu, po czym ma nastąpić wzrost o 257% w trakcie całego 
okresu.

Proponowane przydziały dla Instrumentu Stabilności

(Kwoty w oparciu o propozycje przyjęte przez Komisję w dniu 29.9.2004 w milionach €; ceny z 2004, z 
wyłączeniem wydatków administracyjnych)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suma
Koperta razem 210 325 425 475 591 647 702 750 3915
Średni wzrost 54,7% 30,7% 11,8% 24,4% 9,5% 8,5% 6,8% 20,9%

(średnia)
Wzrost ponad 
poziom z 2006 r.

115 100 50 116 56 55 48 540

Instrumentu Stabilności jako procentowa część pozycji 4

( Kwoty w oparciu o propozycje przyjęte przez Komisję w dniu 29.9.2004 w milionach €; ceny z 2004, z 
wyłączeniem wydatków administracyjnych)

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

% pozycji 4 2.8% 3.5% 3.7% 4.3% 4.5% 4.6% 4.8% 4.02%

22. Przewidywaną wielkość przeznaczonych środków, w tym znaczący procent przyrostu 
rocznego, powinno się rozważać w kontekście wykorzystania instrumentu elastyczności w 
celu wzmocnienia pozycji 4 w trakcie okresu w ramach Perspektywy Finansowej, co 
pokazuje poniższa tabela.

Perspektywa Finansowa 2000-2006: Mobilizacja instrumentu elastyczności

Kwoty – w milionach € - aktualne ceny
Rok Wykorzystanie środków »Kwota

2000 Kosowo (R4) 200
2001 Serbia (R4) 200
2002 Była umowa dotycząca rybołówstwa z Maroko i tereny 

przygraniczne (pozycja 4)
200

2003 Była umowa dotycząca rybołówstwa z Maroko 
(pozycja 4)

12

2004
PDB + AL1

Irak (pozycja 4) 74

23. Projekt nie ukazuje poziomu finansowania według poszczególnych państw, regionów, 
celów ani tematów. Przyszłość pokaże czy struktura budżetu, którą Komisja zaproponuje 
na rok 2007, będzie uwzględniać którykolwiek z tych elementów, czy też władze 
budżetowe będą musiały wprowadzić potrzebne zmiany w odpowiednich pozycjach czy 
liniach budżetu. W tym kontekście należy zauważyć, że w ciągu ostatnich lat Komisja 
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wykazywała tendencję do redukowania liczby linii budżetowych odnoszących się do 
Działań Zewnętrznych, co nie przyczynia się do klarowności obrazu ani nie usprawnia 
kontroli ex-ante Parlamentu. Jednakże Parlament nigdy nie czuł się ograniczony przez 
wewnętrzną strukturę Komisji, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznej strukturze 
ABB budżetu, i może równie dobrze przewidywać więcej niż jedną linię budżetową dla 
danej postawy prawnej.

24. Wybór podstawy prawnej ma duże znaczenie dla określenia sposobu podejścia do koperty 
finansowej na mocy między-instytucjonalnego porozumienia w sprawie dyscypliny 
budżetowej oraz poprawy procedur budżetowych.

iv) Podstawa prawna i procedura

25. Instrument Stabilności został zaproponowany na mocy art. 308 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, który ma zastosowanie „jeżeli działanie Wspólnoty okaże się 
niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów 
Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego w 
tym celu. Wymaga jednomyślności Rady, ale dopuszcza jedynie procedurę konsultacji w 
Parlamencie Europejskim. Ze względu na to, że projekt zawiera również pewne aspekty 
bezpieczeństwa nuklearnego, jest również oparty art. 203 Traktatu Euratom.

26. W uzasadnieniu towarzyszącym propozycji Komisja przyznaje, że aspekty działań w 
sytuacji kryzysowej podejmowanych przez służby cywilne normalnie wchodziłyby w 
zakres art. 179 i 181a Traktatu WE, które stanowią podstawę dla trzech innych propozycji 
nowych instrumentów w ramach pozycji 4. Jednakże Komisja argumentuje, że 
postanowienia dotyczące działań mających na celu utrzymanie pokoju zawarte w 
propozycji usprawiedliwiają zastosowanie art. 308, chociaż przyznaje, że składają się one 
także na cele art. 179 i 181a. Ponadto argumentuje, że art.179 i 181a nie są prawnie 
kompatybilne z art. 203 Traktatu Euratom.

27. W projekcie opinii Komisji Spraw Zagranicznych dla tymczasowej komisji ds. wyzwań 
politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 wzywa się 
Komisję do zmiany podstawy prawnej propozycji Instrumentu Stabilności, tak aby 
opierała się o art.179 i 181A WE, tak jak inne propozycje nowych instrumentów Działań 
Zewnętrznych. Sprawozdawca komisji opiniodawczej zauważa również, że jeśli Komisja 
zamierza włączyć do swojego projektu aspekty bezpieczeństwa nuklearnego, powinny być 
one zawarte w odrębnym projekcie sporządzonym w oparciu o art. 203 Traktatu Euratom.

28. Gdyby przyjęto takie podejście, do propozycji Instrumentu Stabilności można by 
zastosować procedurę współdecydowania.

v) Główny cel i zakres terytorialny

29. Instrument Stabilności ma objąć swoim zakresem wszystkie państwa trzecie i terytoria. 
Jego głównym celem jest „finansowanie działań mających na celu promowanie pokoju i 
stabilności oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej” w państwach 
beneficjentach. Projekt ma w szczególności promować polityki EU odnoszące się do 
następujących czterech obszarów:
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– zapewnienie skutecznej, punktualnej i zintegrowanej odpowiedzi mającej na celu 
zapobieganie, złagodzenie lub odpowiednie reagowanie na konsekwencje sytuacji 
kryzysowych, poważnej destabilizacji politycznej lub gwałtownego konfliktu;

– główne zagrożenia na drodze do ustanowienia lub zachowania rządów prawa w 
państwach trzecich, w tym zwalczanie takich regionalnych lub transgranicznych 
zagrożeń jak przestępczość zorganizowana, nielegalny handel i terroryzm;

– główne zagrożenia technologiczne o potencjalnych konsekwencjach 
transgranicznych, w tym promocja bezpieczeństwa nuklearnego oraz walka z 
proliferacją broni masowego rażenia;

– rozwój narzędzi służących do utrzymywania i wspierania pokoju w partnerskiej 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi i sub-regionalnymi.

30. Dalsze szczegóły na temat działań, które mogą być wspierane w ramach tych czterech 
kategorii, zostały zamieszczone w załączniku technicznym dołączonym do niniejszego 
dokumentu roboczego. Jednakże trzeba zauważyć, że żadna z podanych list nie jest 
wyczerpująca, co stwarza możliwość wykorzystania instrumentu dla celów spoza listy 
możliwych działań, co będzie stanowiło przedmiot decyzji podejmowanych zgodnie z 
procedurami komitologii, w których Parlament nie bierze udziału.

31. Opis głównego celu wspomina także, że proponowane rozporządzenie umożliwiałoby 
podjęcie działania w stosunku do nowych inicjatyw wspieranych przez UE.

32. Komisja określa te cele jako „w istocie kodyfikację i konsolidację kompetencji Komisji 
stanowionej” jak dotąd „w sposób niespójny i doraźny”. Podczas gdy obecnie działania 
podejmowane w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe mogą uruchomić aż 7 odrębnych 
instrumentów finansowania WE1, przewiduje się, że Instrument Stabilności będzie 
stanowił pojedynczy zintegrowany pakiet dostosowany do określonych potrzeb w sytuacji 
danego kryzysu. Komisja twierdzi, że służy to budowaniu zintegrowanego podejścia 
zapewnionego na mocy umowy z Kotonu zawartej pomiędzy Państwami Członkowskimi 
UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Jednakże, można argumentować, że 
postanowienia zaproponowane dla Instrumentu Stabilności wykraczają poza istniejące 
ustawodawstwo wspólnotowe, ponieważ dopuszczałyby operacje mające na celu 
utrzymywanie pokoju. W chwili obecnej nie istnieje żadna wspólnotowa podstawa prawna 
dla działań podobnych do działań podejmowanych w ramach Afrykańskiej Organizacji na 
rzecz Pokoju finansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju na mocy umowy Cotonou.

vi) Europejska wartość dodana

33. W ostatnich latach znaczna część krytyki mówiącej, że UE „osiąga wyniki poniżej swoich 
możliwości” w odniesieniu do Działań Zewnętrznych dotyczy stosunkowej słabości 
odpowiedzi na polityczne kryzysy w państwach trzecich oraz zagadnień bezpieczeństwa 
strategicznego. Jeśli UE ma brać udział w kształtowaniu polityki globalnej, powinna 
posiadać środki umożliwiające reagowanie na kryzysy międzynarodowe oraz zagrożenia o 
zasięgu globalnym, regionalnym i transgranicznym mające wpływ na bezpieczeństwo lub 
stabilność.

  
1 Dokument nr 36



DT\556529PL.doc 9/14 PE 350.030v01

PLEN

34. Komisja chce, aby Instrument Stabilności spełniał zapotrzebowanie na europejską wartość 
dodaną w tym obszarze poprzez:

• zapewnienie, w ramach jednego instrumentu prawnego, skutecznej, zintegrowanej i 
natychmiastowej odpowiedzi na sytuacje kryzysowe oraz przypadki destabilizacji w 
państwach trzecich, dalszy rozwój w oparciu o wartość dodaną, która już została 
zademonstrowana w ramach mechanizmu szybkiego reagowania oraz o postanowienia 
kryzysowe zawarte w wielu istniejących instrumentach finansowych dotyczących 
działań zewnętrznych;

• reagowanie na zagrożenia globalne oraz transgraniczne o zasięgu regionalnym mające 
wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność w państwach trzecich, włączając to 
zagadnienia bezpieczeństwa nuklearnego oraz zapobieganie proliferacji, jak i walkę z 
nielegalnym handlem, przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i nagłymi 
poważnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego;

• wspieranie wdrażania polityki przyszłych zagrożeń stających przed UE w ramach 
obszarów, których dotyczy Instrument, uzupełniając działania, które mogą być 
podejmowane na mocy innych finansowych instrumentów dotyczących działań 
zewnętrznych.

2) Wykonanie

35. Informacja dotycząca wykonania linii budżetu powiązanych z rozporządzeniami 
zastąpionymi proponowanym Instrumentem Stabilności została zawarta w załączonym 
arkuszu technicznym.
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CZĘŚĆ B: WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

i) Wstęp 

36. Zgodnie z art. 28 Traktatu o Unii Europejskiej, budżet Wspólnoty może pokryć 
wydatki administracyjne dla WPZiB oraz koszty operacyjne z wyjątkiem tych 
operacji, które pociągają za sobą działania o charakterze wojskowym lub obronnym, 
lub w przypadkach, w których Rada jednomyślnie odmawia finansowania. 

37. Podczas gdy niektóre wydatki administracyjne są pokrywane przez budżet 
administracyjny Rady, inne części pochodzą z budżetu Wspólnoty, w szczególności 
diety specjalnych przedstawicieli. Wydatków na cele wojskowe generalnie dotyczy 
zasada „każdy jest odpowiedzialny za swoje koszty”, która oznacza, że w przypadku 
każdej operacji Państwa Członkowskie pokrywają koszty związane z udostępnianymi 
przez nie siłami wojskowymi. W przypadkach gdy Rada jednomyślnie zadecyduje, że 
budżet Wspólnoty nie pokryje kosztów operacyjnych, pozostają one w zakresie 
odpowiedzialności Państw Członkowskich zgodnie ze skalą GNI.

38. Nie istnieje żadna propozycja ustawodawstwa, które zapewniałoby podstawy prawne 
dla kosztów operacyjnych WPZiB, gdyż do tej pory wydatki takie były zatwierdzane 
indywidualnie w ramach mandatu prawnego przyjmowanego przez Radę.

ii) Postanowienia finansowe

39. Wobec braku projektów, jedyne dostępne informacje na temat prawdopodobnych 
przydziałów z pozycji 4 dla WPZiB znajdują się w technicznych danych Komisji, 
zawierających szczegóły ich planowania. Zostały one przedstawione w poniższej 
tabeli, chociaż należy zauważyć, że Komisja nie proponuje poddać tych wielkości 
procesowi legislacyjnemu i jeśli takie podejście się utrzyma, dane mogą zostać uznane 
za pozbawione mocy obowiązującej:

Proponowane przydziały dla Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB)

(Kwoty wynikające z technicznego dokumentu 37 Komisji z dnia 9.12.2004 w milionach €; ceny z 2004, z 
wyłączeniem wydatków administracyjnych)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUMA 
2007-13

Kwota globalna 75 105 125 140 155 165 174 939
Średni wzrost 26,7% 19% 12% 10,7% 9,7% 5,5% 13,9%

(średnia)
Wzrost ponad 
poziom z 2007 r.

30 20 15 15 10 9 99

Przydziały na WPZiB jako procentowa część pozycji 4

(Kwoty wynikające z technicznego dokumentu 37 Komisji z dnia 9.12.2004 w milionach €; ceny z 2004, z 
wyłączeniem wydatków administracyjnych)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Średnia
07-13
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% pozycji 4 0,66% 0,87% 0,97% 1,02% 1,07% 1,09% 1,1% 0,97% 0,66%

iii) Rola Parlamentu Europejskiego

40. Procedura decyzyjna w ramach WPZiB ma charakter międzyrządowy, ale w przypadkach 
ciągnienia środków z budżetu UE zastosowanie ma roczna procedura budżetowa, w której 
Parlament ma do odegrania jasną rolę. Można to zaobserwować co roku w trakcie 
negocjacji z Radą dotyczących procedury budżetowej, w trakcie których Parlament 
szczególnie dąży do wykorzystania tego faktu jako dźwigni w celu poprawy wcześniejszej 
informacji zgodnie z wkładem z budżetu UE.

41. Wydatki WPZiB zostały zaklasyfikowane jako nieobowiązkowe i stanowią przedmiot 
określonych postanowień w art. 39 i 40 porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
cytowanych w załączniku do niniejszego dokumentu. Powyższe zostało uzupełnione 
wspólnymi deklaracjami Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w dniu 20 lipca 
2000 r. oraz 19 grudnia 2002 r.

42. Postanowienia porozumienia międzyinstytucjonalnego, wymagające corocznych 
konsultacji z Parlamentem oraz dostarczenia „oświadczenia finansowego” do Parlamentu 
odnośnie do każdej decyzji WPZiB, zostały odtworzone prawie dosłownie w projekcie 
nowego porozumienia i poszerzone o postanowienie wdrażające umowę osiągniętą w 
uzgodnieniu budżetu w dniu 24 listopada 2003 wymagającą spotkań konsultacyjnych 
organizowanych co najmniej 5 razy w roku. Należy z troską chronić najnowsze 
prerogatywy Parlamentu w tym obszarze w trakcie negocjacji nowych porozumień 
międzyinstytucjonalnych.

43. W pewnych okolicznościach obszary, w jakich podejmowane są działania na mocy 
decyzji podejmowanych w ramach WPZiB mogą się nakładać z działaniami 
finansowanymi z instrumentów Wspólnoty, geograficznych lub Instrumentu Stabilności. 
Interwencje Wspólnoty mogą towarzyszyć wspólnym działaniom WPZiB, a nawet 
wyprzedzać je pracami w podobnych sektorach. W takich przypadkach jest jasne, że 
Parlament posiada większy wpływ na działania podejmowane w sferze wspólnotowej niż 
w sferze WPZiB.

44. Dlatego też rekomenduje się aby Parlament miał na celu przyjęcie dualnego podejścia:
- powinien mieć na celu wzmocnienie swoich uprawnień budżetowych w obszarach 

finansowania operacyjnego i administracyjnego WPZiB z budżetu Wspólnoty
- powinien wspierać wykorzystanie instrumentów Wspólnoty w połączeniu ze 

Wspólnymi Działaniami WPZiB tam, gdzie będzie to stosowne.

2. Wykonanie

Informacja dotycząca wykonania linii budżetowych powiązanych z postanowieniami 
zastąpionymi Instrumentem Stabilności została zawarta w załączonym arkuszu technicznym.
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CZĘŚĆ C PYTANIA 
Pozycja 41

1. Mając na uwadze ogromną presję na przydziały z pozycji 4 w trakcie bieżących 
Perspektyw Finansowych oraz fakt, że prawie każdego roku trzeba sięgać po Instrument 
Elastyczności, czy całkowita kwota zaproponowana dla pozycji 4 wystarczy na 
sfinansowanie wszystkich ambitnych zamierzeń UE w tym obszarze? Czy może 
należałoby zrewidować ambicje UE (i w jakich proporcjach) w stosunku do ostatecznej 
całkowitej kwoty Perspektyw Finansowych?

2. Czy procent środków przeznaczonych na pozycję 4 jest właściwy biorąc pod uwagę 
zamierzenie UE, aby być „graczem na arenie globalnej” oraz aby odeprzeć zarzut, że 
„osiąga wyniki poniżej swoich możliwości” w obszarze Działań Zewnętrznych?

3. Czy przydziały dokonane na poszczególne koperty finansowe różnych instrumentów 
odzwierciedlają priorytety Parlamentu?

4. Czy Parlament jest gotowy zaakceptować proponowany podział kopert finansowych 
pomiędzy instrumenty, gdzie tylko dwie będą ustalane na drodze współdecydowania a 
pozostałe będą rozstrzygane poprzez konsultacje przy mniej wiążących postanowieniach 
finansowych? Czy właściwe będzie stosowanie sub-pozycji lub innych środków aby 
zapewnić respektowanie podziału?

5. Biorąc pod uwagę, że włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu jest bardzo 
mało prawdopodobne, w jaki sposób Parlament chciałby wykorzystać środki obecnie 
przeznaczone na ten cel? Czy mają pozostać w całości lub w części w budżecie? Jeśli tak, 
to czy powinny pozostać w pozycji 4, czy też powinny być przeznaczona na inne pozycje? 
Jeśli pozostaną w pozycji 4, według jakich priorytetów należałoby je redystrybuować?

6. Zaproponowana nowa struktura pozycji 4 zaciemnia obraz poszczególnych działań 
poprzez koncentrację instrumentów finansowych. Czy Parlament akceptuje ten stan? 

7. Czy Parlament zgadza się odniesieniu do instrumentów geograficznych z podejściem ”kół 
koncentrycznych”, czy też należy zastosować jakiś inny podział? Czy powinien się 
opierać na różnych regionach świata, z którymi UE utrzymuje stosunki, czy na innych 
kryteriach (np.: PKB na głowę)?

8. Czy trzy to liczba optymalna w odniesieniu do instrumentów tematycznych,? Jeśli tak, to 
czy Parlament zgadza się z wyborem sektorów opartym na założeniu mobilizacji środków 
jedynie w wyjątkowych okolicznościach? Czy Parlament preferowałby utrzymanie 
oddzielnych instrumentów sektorowych, tak jak to ma miejsce obecnie?

9. Czy jest konieczne utrzymanie marginesu, lub jakiejś innej formy elastyczności, w celu 
zabezpieczenia na wypadek jakichś nieprzewidzianych potrzeb, czy też trzy instrumenty 
tematyczne, przeznaczone do wykorzystania w sytuacjach wyjątkowych, mogą właściwie 
spełnić tę rolę?

10. Pamiętając, że potrzeba uproszczenia pozycji 4 pozostaje poza wszelką dyskusją, czy 
Parlament zgodzi się na proponowaną racjonalizację polegającą na wprowadzeniu tylko 6 
instrumentów? Czy Parlament powinien poszukiwać innego podziału pomiędzy 
instrumentami legislacyjnymi?

Instrument Stabilności
1. Czy Parlament uważa, że Instrument Stabilności stanowi odpowiedni wkład w próbę 

odpowiedzi na potrzebę elastyczności w ramach pozycji 4 koniecznej dla odpowiedniego 
reagowania na wydarzenia nieprzewidziane? Czy należy ją uzupełnić o inne formy 
elastyczności?

2. Czy przydziały finansowe dla Instrumentu Stabilności, wynoszące średnio 4,02% 

  
1 Te wnioski pojawiają się również w innych dokumentach roboczych dotyczących pozycji 4.
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pozycji 4, są właściwe biorąc pod uwagę zamierzenie UE, aby być „graczem na arenie 
globalnej”? Czy odzwierciedlają poziom priorytetu przyznanych tym działaniom przez 
Parlament?

3. Czy Parlament zgadza się, że należy zmienić podstawę prawną, aby można było 
zastosować procedurę współdecydowania, nawet jeśli oznaczałoby to przedstawienie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem nuklearnym w odrębnym projekcie, 
uwzględniając fakt, że nieprzewidziane wydarzenia były w przeszłości objęte większą 
przejrzystością albo poprzez wzmocnienie pozycji regionalnych albo poprzez stworzenie 
nowych specjalnych pozycji?

4. Czy Parlament może zaakceptować brak jasnego obrazu przydziałów finansowych według 
regionów, państwa lub rodzaju działania przewidywany w ramach aktualnej propozycji 
Instrumentu Stabilności?

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
1. Czy przydziały przewidywane przez Komisję dla WPZiB odzwierciedlają poziom 

priorytetu przyznany tym operacjom przez Parlament?
2. Czy Parlament może zaakceptować fakt, że wydatki WPZiB są zatwierdzane 

indywidualnie w ramach mandatu prawnego przyjętego wyłącznie przez Radę? Czy może 
bardziej właściwe będzie zaproponowanie innej formy podstawy prawnej z udziałem 
Parlamentu?

3. Czy postanowienia zaproponowane do nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego 
będą w wystarczającym stopniu chronić prerogatywy dotyczące wydatków WPZiB
pokrywanych z budżetu Wspólnoty, czy należy je zmodyfikować w celu zwiększenia roli 
Parlamentu?

4. Czy Parlament powinien wspierać wykorzystanie środków uzupełniających, 
finansowanych z instrumentów Wspólnoty, równolegle z Działaniami Wspólnymi WPZiB
tam gdzie to będzie stosowne?
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CZĘŚĆ D WNIOSKI

Z zastrzeżeniem wyniku debaty oraz odpowiedzi udzielonych na pytania postawione powyżej, 
sprawozdawca proponuje następujące wnioski:

a) zauważa, że projekt Komisji umiejscawia Działania Zewnętrzne EU w ramach pozycji 
4, tak jak to ma miejsce w obecnej Perspektywie Finansowej, ale z uwzględnieniem 
Strategii Przedakcesyjnej;

b) z zadowoleniem przyjmuje wysiłki wkładane w uproszczenie struktury oraz 
polityczny sygnał płynący z integracji obecnej pozycji 7 „Strategia Przedakcesyjna” z 
pozycją 4;

c) oceni w oparciu o opinie, które mają dostarczyć wyspecjalizowane komisje, czy 
podział czterech nowych instrumentów zaproponowanych w ramach pozycji 4 - IPA, 
ENPI, DCEC i Instrument Stabilności – odzwierciedla priorytety polityczne 
Parlamentu Europejskiego w zakresie ustawodawstwa i budżetu;

d) nalega na przyjęcie takiego poziomu finansowania Działań Zewnętrznych, które 
będzie wystarczające, aby UE mogła faktycznie stać się „graczem na globalnej arenie” 
na świecie i aby zapewnić środki do realizacji jej ambicji politycznych;

e) uważa, że włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu nie powinno być 
przeprowadzone w sposób szkodliwy dla innych polityk i nie jest gotowy do 
podtrzymywania ciągłego nacisku w ramach pozycji 4, co miało miejsce w przypadku 
bieżących Perspektyw Finansowych;

f) jest świadomy tego, że jeśli całkowita kwota następnej Perspektywy Finansowej 
będzie niższa od projektu Komisji, Parlament Europejski definiując priorytety na 
następny okres będzie musiał utworzyć powiązanie pomiędzy całościowym pułapem a 
pułapem pozycji 4.
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