
Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów

państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy

wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013

zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy

finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą

Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

(druk nr 24)

W dniu 6 grudnia 2007 r. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP

ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich,

zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie

wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE

oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do

których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do

Unii Europejskiej z 2003 r. nowe Państwa Członkowskie przystępują do decyzji i umów

przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady.

Zgodnie z tym Rzeczpospolita Polska, jest zobowiązana uczestniczyć w finansowaniu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wspólnoty Europejskiej (EFR) dla państw Afryki,

Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich począwszy od jego 10

edycji.

Fundusz oferuje głównie pomoc bezzwrotną, przeznaczoną na finansowanie rozwoju w

długim terminie.

 Kolejne Europejskie Fundusze Rozwoju są tworzone co pięć lat ze składek państw

członkowskich pochodzących z ich budżetów narodowych na podstawie protokołu

finansowego będącego aneksem do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw

Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami

Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej w Kotonu 23 czerwca 2000 r.
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Co pięć lat podejmowana jest – na szczeblu międzyrządowym – decyzja o wielkości

kolejnego funduszu. Co pięć lat dokonywana jest również ewaluacja działalności

poprzedniego funduszu oraz oszacowanie potrzeby alokacji nowych  środków po wygaśnięciu

Protokołu Finansowego.

Celem Umowy jest potwierdzenie uzgodnionego klucza partycypacji państw

członkowskich w 10 edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju (10. EFR) który jest

instrumentem pozostającym poza budżetem UE, oraz uzgodnienie między państwami

członkowskimi sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach pomocy udzielanej

państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajom i terytoriom zamorskim.

Rzeczpospolita Polska poparła przyjęcie decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych na

lata 2008-2013 określających wysokość środków przeznaczonych na finansowanie

współpracy UE-AKP w wysokości 22 mld 682 mln euro.

Udział Rzeczypospolitej Polskiej w finansowaniu wydatków 10. EFR wynosić będzie 1,30%.

Umowa precyzuje podział środków na przeznaczone dla państw AKP

(21 mld 966 mln euro), dla krajów i terytoriów zamorskich (286 mln euro) i na wydatki

administracyjne Komisji związane z programowaniem i implementacją EFR (430 mln euro).

Umowa określa również w jaki sposób środki będą wydawane przez Wspólnotę Europejską,

w jaki sposób będą zarządzane i wydatkowane przez Komisję Europejską oraz w jaki sposób

państwa członkowskie będą sprawowały nadzór nad ich wydatkowaniem.

Związanie się przez Rzeczpospolitą Polską postanowieniami Umowy pociągnie za

sobą znaczne obciążenie budżetu państwa pod względem finansowym, związane z

koniecznością dokonywania wpłat do 10. EFR w łącznej wysokości 294 mln 866 tys. euro w

latach 2008-2013. Mając to na uwadze, podlega ona ratyfikacji przez Prezydenta RP za

uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie (art. 89 ust 1 pkt 4 Konstytucji).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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