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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 177/2005

z dnia 24 stycznia 2005 r.

dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
(2005–2006)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (zwany dalej
„Funduszem”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy
Umowy z dnia 18 września 1986 r. między rządem
Irlandii a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącej Międzynarodo-
wego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanej dalej
„Umową”) w celu wspierania postępu gospodarczego
i społecznego, a także popierania kontaktów, dialogu
i pojednania między nacjonalistami i unionistami
w całej Irlandii, przy realizacji jednego z celów określo-
nych w umowie angielsko-irlandzkiej z dnia 15 listopada
1985 r.

(2) Wspólnota wnosi wkłady finansowe do Funduszu od
1989 r. W latach 2003 i 2004 z budżetu Wspólnoty
przyznano po 15 milionów EUR w każdym z tych lat
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/2002
z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącym wkładów finan-
sowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na
rzecz Irlandii (2003–2004) (2). Rozporządzenie to
wygasło z dniem 31 grudnia 2004 r.

(3) Ocena dokonana zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady
(WE) nr 2236/2002 potwierdziła potrzebę dalszego
wspierania działalności Funduszu, przy jednoczesnym

stałym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji
z interwencjami funduszy strukturalnych,
w szczególności ze Specjalnym Programem na rzecz
Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej i na Obszarach
Graniczących z Irlandią (zwanym dalej „programem
POKÓJ”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy
strukturalnych (3).

(4) Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego
wspierania Funduszu ze strony Wspólnoty po dniu 31
grudnia 2004 r.

(5) Na swoim posiedzeniu w Brukseli w dniach 17 i 18
czerwca 2004 r. Rada Europejska wezwała Komisję do
przeanalizowania możliwości dostosowania interwencji
w ramach programu POKÓJ i Międzynarodowego
Funduszu na rzecz Irlandii do interwencji w ramach
innych programów funduszy strukturalnych, które
zostaną zakończone w 2006 r., z uwzględnieniem
konsekwencji finansowych takiego dostosowania.

(6) Wkład Wspólnoty do Funduszu powinien przyjąć formę
wkładów finansowych na lata 2005 i 2006 oraz zakoń-
czyć się w tym samym czasie, co przedłużony program
POKÓJ.

(7) Przy rozdysponowywaniu wkładu Wspólnoty, Fundusz
powinien traktować priorytetowo projekty
o charakterze transgranicznym lub obejmujące różne
społeczności w taki sposób, aby uzupełniać działalność
finansowaną z programu POKÓJ.

(8) Zgodnie z Umową wszystkie podmioty wnoszące wkład
do Funduszu uczestniczą w charakterze obserwatorów
w posiedzeniach Rady Międzynarodowego Funduszu na
rzecz Irlandii.

(9) Komisja powinna wspierać na wszystkich poziomach
koordynację pomiędzy Radą Funduszu i jego przedstawi-
cielami a organami zarządzającymi ustanowionymi
w ramach danych interwencji funduszy strukturalnych,
w szczególności w ramach programu POKÓJ.

(10) Pomoc ze strony Funduszu powinna być uznawana za
skuteczną jedynie w takim stopniu, w jakim przyczynia
się do trwałej poprawy gospodarczej i społecznej oraz
o ile nie służy jako substytut innych wydatków publicz-
nych lub prywatnych.
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(1) Opinia wydana dnia 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 6.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158
z 27.6.2003, str. 3).



(11) Do dnia 1 kwietnia 2006 r. należy dokonać oceny
wyników działalności Funduszu oraz ocenić potrzebę
dalszego wsparcia ze strony Wspólnoty.

(12) W niniejszym rozporządzeniu zamieszcza się finansową
kwotę referencyjną w rozumieniu punktu 34 Porozu-
mienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.
między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją
w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury
budżetowej (1) na cały okres trwania programu, nie naru-
szając przy tym określonych w Traktacie kompetencji
organu budżetowego.

(13) Wysokość wkładu Wspólnoty do Funduszu wyrażona
w wartościach bieżących powinna wynieść po 15
milionów EUR na lata 2005 i 2006.

(14) Wsparcie to przyczyni się do umocnienia solidarności
między Państwami Członkowskimi i między ich naro-
dami.

(15) Do celów przyjęcia niniejszego rozporządzenia, Traktat
nie przewiduje żadnych innych kompetencji poza wymie-
nionymi w jego art. 308,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Finansowa kwota referencyjna na realizację wkładu finansowego
Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
(dalej zwanego „Funduszem”) na lata 2005–2006 wynosi 30
milionów EUR.

Roczne środki zatwierdza organ budżetowy w ramach limitów
perspektywy finansowej.

Artykuł 2

Wkład wykorzystywany jest przez Fundusz zgodnie z Umową
z dnia 18 września 1986 r. między rządem Irlandii i rządem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
dotyczącej Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
(zwanej dalej „Umową”).

Przy rozdysponowywaniu wkładu Wspólnoty, Fundusz powi-
nien traktować priorytetowo projekty o charakterze transgra-
nicznym lub obejmujące różne społeczności w taki sposób,
aby uzupełniać działalność finansowaną z funduszy struktural-
nych, a w szczególności działalność w ramach Specjalnego
Programu na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej
i na Obszarach Graniczących z Irlandią (zwanego dalej

„programem POKÓJ”), ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 4
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Wkład wykorzystywany jest w sposób prowadzący do trwałej
poprawy gospodarczej i społecznej na danych obszarach. Nie
służy on jako substytut innych wydatków publicznych lub
prywatnych.

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja występująca w charakterze
obserwatora na posiedzeniach Rady Funduszu (zwanej dalej
„Radą”).

Przedstawiciele Funduszu reprezentują go w charakterze obser-
watora na posiedzeniach Komitetu Monitorującego programu
POKÓJ oraz odpowiednich innych interwencji funduszy struk-
turalnych.

Artykuł 4

Komisja, we współpracy z Radą Funduszu, określa odpowiednie
procedury w zakresie promocji i informowania mające na celu
propagowanie wiedzy o wkładzie Wspólnoty w projekty finan-
sowane z Funduszu.

Artykuł 5

Do dnia 31 marca 2006 r. Komisja przedłoży organowi budże-
towemu sprawozdanie oceniające wyniki działalności Funduszu
oraz potrzebę dalszego wnoszenia wkładów po roku 2006,
z uwzględnieniem postępów w procesie pokojowym
w Irlandii Północnej. Sprawozdanie to będzie zawierać, między
innymi:

a) przegląd działalności Funduszu;

b) wykaz projektów, które otrzymały pomoc;

c) ocenę charakteru i wpływu działalności Funduszu, zwłaszcza
w odniesieniu do jego celów i kryteriów określonych w art.
2 i 7;

d) ocenę działań podjętych przez Fundusz w celu zapewnienia
współpracy i koordynacji z interwencjami funduszy struktu-
ralnych z uwzględnieniem, w szczególności, zobowiązań
wynikających z art. 3 i 4;

e) załącznik przedstawiający wyniki weryfikacji i kontroli prze-
prowadzonych przez Komisję stosownie do zobowiązania
określonego w art. 6.
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(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją
2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147
z 14.6.2003, str. 25).



Artykuł 6

1. Komisja zarządza wkładami.

Z zastrzeżeniem ust. 2, roczny wkład wypłacany jest w ratach
w następujący sposób:

a) pierwsza płatność zaliczkowa w wysokości 40 % dokony-
wana jest po otrzymaniu przez Komisję zobowiązania
podpisanego przez przewodniczącego Rady Funduszu stano-
wiącego, że Fundusz spełni warunki przyznania wkładu
określone w niniejszym rozporządzeniu;

b) druga płatność zaliczkowa w wysokości 40% dokonywana
jest sześć miesięcy później;

c) płatność końcowa w wysokości 20% dokonywana jest po
otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Komisję rocznego spra-
wozdania z działalności Funduszu oraz zbadanych
rachunków za dany rok.

2. Przed wypłatą raty Komisja dokonuje oceny potrzeb
finansowych Funduszu na podstawie salda gotówkowego

Funduszu w momencie każdej planowanej płatności. Jeżeli
w wyniku tej oceny okaże się, że potrzeby finansowe Funduszu
nie uzasadniają wypłaty jednej z tych rat, dana płatność zostaje
zawieszona. Komisja weryfikuje tę decyzję na podstawie
nowych informacji przekazanych przez Fundusz i dokonuje
dalszych płatności, kiedy tylko uzna, że są one uzasadnione.

Artykuł 7

Wkład z Funduszu może zostać przeznaczony na działanie,
które otrzymuje lub ma otrzymać pomoc finansową
w ramach interwencji funduszy strukturalnych wyłącznie, jeżeli
kwota tej pomocy finansowej powiększona o 40% wkładu
z Funduszu nie przekracza 75% całkowitych kwalifikujących
się kosztów działania.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN

Przewodniczący
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