
3.2 Każde Państwo Członkowskie będzie nadal odpowie-
dzialne za systemy osiągnięcia celów dotyczących recyklingu.
Szeroki zakres obowiązków, procesów, bodźców zachęcających
i zniechęcających istnieje już w całej Wspólnocie, zaś EKES
zaleca, aby Komisja nadal pracowała nad stworzeniem najlep-
szych praktyk i publikacją przykładowych studiów przypadku.

4. Wnioski

Komitet przyjmuje z zadowoleniem przyjmuje i w pełni
popiera propozycję jako ważną siłę napędową przy tworzeniu
krajowych aktów prawnych dotyczących wprowadzenia
systemów selekcji odpadów w państwach przystępujących.
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Dnia 2 kwietnia 2004 r. Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego zgodnie z art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie propozycji rozporzą-
dzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków
pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w
okresie przedakcesyjnym

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Naturalnego, odpowiedzialna za przygotowanie
prac Komitetu w tym przedmiocie, przyjęła swoją opinię dnia 6 maja 2004 roku. Sprawozdawcą był John
Donnelly.

Na 409. sesji plenarnej (posiedzenie z dnia 2 czerwca 2004 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
przyjął następującą opinię 182 głosami za przy 2 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się:

1. Wstęp

1.1 Negocjacje przedakcesyjne prowadzone w grudniu 2002
roku umożliwiły przystąpienie do Unii Europejskiej w roku
2004 ośmiu państwom, które obecnie korzystają z zapisów
rozporządzenia, o którym mowa.

1.2 Komitet jest zdania, iż rozporządzenie winno zostać
zmienione z korzyścią dla państw – beneficjentów, które nie
przystąpią do Unii Europejskiej w roku 2004; zmiana powinna
uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w zakresie korzys-
tania z instrumentów stworzonych przez to rozporządzenie,
jednocześnie mając na uwadze cele leżące u jego podstaw.

1.3 Zmian dokonać należy w celu ujednolicenia pewnych
postanowień z postanowieniami dotyczącymi nowych Państw
Członkowskich. Proponowane zmiany są następujące: (a)
włączenie nowego stosownego środka, który umożliwiłby

społecznościom wiejskim w Bułgarii i Rumunii przygotowanie
i wdrożenie lokalnych strategii rozwoju wsi; (b) dostosowanie
poziomu pomocy tak, aby był zbliżony do poziomu środków
przyznawanych państwom przystępującym do Unii w 2004
roku; (c) dalsze uściślenie górnych limitów środków pomoco-
wych. Ostatnia wspomniana zmiana winna działać wstecz w
stosunku do wszystkich państw-beneficjentów.

2. Istota propozycji Komisji

2.1 Wkład Wspólnoty nie może przekraczać pułapu 75 %
całkowitej kwoty wydatków publicznych kwalifikujących się do
dofinansowania. Propozycja Komitetu nie spowoduje dodatko-
wych wydatków z budżetu Wspólnoty, gdyż będzie finanso-
wana z już przyznanych funduszy.

28.9.2004 C 241/21Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



2.2 W rozporządzeniu Rady nr 1268/1999 (1) uściślone i
zmienione zostaną górne limity dofinansowania.

2.3 Nowelizacja ta zapewni przestrzeganie we wszystkich
wypadkach górnych limitów dofinansowania ustalonych w
Układach Europejskich.

2.4 Propozycja obejmuje również zwiększenie wkładu UE w
pewne działania określone w artykule 2.

2.5 Poziom środków pomocowych dla pogórzy i regionów
górskich Bułgarii i Rumunii zostanie dostosowany od dnia 1
stycznia 2004 roku do poziomu pomocy dla obszarów mniej
uprzywilejowanych w państwach wstępujących do Unii w dniu
1 maja 2004 roku.

3. Uwagi ogólne
3.1 EKES popiera propozycję Komitetu dotyczącą wdrożenia
lokalnych strategii rozwoju wsi w celu wzmocnienia gospo-
darki wiejskiej.

3.2 EKES uznaje zwiększone środki pomocowe za niezbędne
dla wsparcia rozwoju rolnictwa i spełnienia standardów
produkcji żywności oraz ochrony środowiska.

4. Uwagi szczegółowe

4.1 EKES świadomy jest problemów, które państwa-benefi-
cjenci mogą mieć ze zdobyciem funduszy przed otrzymaniem
dofinansowania inwestycji.

4.2 Z tego powodu EKES zwraca się do Komitetu z prośbą
o wskazanie procedur, które pozwolą tym państwom na
maksymalne wykorzystanie funduszy.

5. Wnioski

5.1 EKES w pełni popiera propozycję Komisji nowelizującą
w/w rozporządzenie.
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(1) Dz.U. WE L 161 z 26.6.1999 r., s. 87. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem WE nr 696/2003 (Dz.U. WE L 99 z
17.4.2003 r., s. 24).


