
KOMISJA
TYTUŁ 05 — ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

TYTUŁ 05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

05 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE POLITYKI „ROL-
NICTWO I ROZWÓJ OBSZA-
RÓW WIEJSKICH”

05 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obsza-
rze polityki „Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich” 5 85 929 135 80 924 768 (1) 80 406 313,48

05 01 02 Personel zewnętrzny i inne
wydatki na zarządzanie
w obszarze polityki „Rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 4 873 481 4 579 119 4 558 778,44

05 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 11 676 238 (2) 7 311 482 (3) 11 198 703,22

Artykuł 05 01 02 — Razem 16 549 719 11 890 601 15 757 481,66

05 01 03 Wydatki związane
z wyposażeniem i usługami
w ramach obszaru polityki
„Rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich” 5 6 475 676 5 431 929 5 207 570,54

05 01 04 Wydatki pomocnicze na
działania w obszarze polityki
„Rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich”

05 01 04 01 Europejski Fundusz Gwarancji
Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna
pomoc techniczna 2 8 460 000 3 655 000 2 739 834,94

05 01 04 03 Środki przedakcesyjne
w dziedzinie rolnictwa oraz
rozwoju obszarów wiejskich —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 500 000 180 000 0,—

05 01 04 04 Europejski Fundusz Rolny
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) — Nieoperacyjna
pomoc techniczna 2 5 280 000 2 860 000 2 368 697,88

(1) Środki w wysokości 860 205 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 509 460 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 5 250 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

05 01 04 06 Projekt pilotażowy w dziedzinie
promowania jakości — Wydatki
na administrację i zarządzanie 2 p.m. p.m. 500 000,—

05 01 04 07 Pilotażowy projekt mający na
celu opracowanie badania wyko-
nalności na temat wprowadze-
nia funduszu zabezpieczającego
w sektorze owoców i warzyw —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 2 p.m. 500 000

05 01 04 08 Zrównoważone rolnictwo oraz
ochrona gleby przez stosowanie
uproszczonych metod uprawy 2 2 000 000

Artykuł 05 01 04 — Razem 16 240 000 7 195 000 5 608 532,82

05 01 06 Wydatki na analizy i inspekcje
rolne oraz organ pojednawczy
w związku z rozliczeniami
rachunków Sekcji Gwarancji
EFOGR, EFRG oraz EFRROW 5 500 000 500 000 288 582,61

Rozdział 05 01 — Razem 125 694 530 105 942 298 107 268 481,11
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

85 929 135 80 924 768 (1) 80 406 313,48

(1) Środki w wysokości 860 205 euro ujęto w rozdziale 40 01.

05 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 873 481 4 579 119 4 558 778,44

05 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

11 676 238 (1) 7 311 482 (2) 11 198 703,22

(1) Środki w wysokości 509 460 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 5 250 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.

05 01 03 Wydatki związane z wyposażeniem i usługami w ramach obszaru polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 475 676 5 431 929 5 207 570,54

05 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160
z 26.6.1999, str. 80), uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U L 277 z 21.10.2005, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160
z 26.6.1999, str. 103), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 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 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87),
uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1085/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82).
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 870/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony,
opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1467/94
(Dz.U. L 162 z 30.4.1994, str. 18).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1), ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego
bydła (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, str. 3).

05 01 04 01 Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna pomoc techniczna

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

8 460 000 3 655 000 2 739 834,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań przygotowawczych, monitorowania, wsparcia administracyjnego i techniczne-
go, oceny, audytu i środków inspekcji koniecznych do wprowadzenia w życie wspólnej polityki rolnej, a w szczególności środ-
ków określonych w art. 5 lit. a)–d) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

Środki te mają również pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane
z osiągnięciem założeń programu dotyczącego zasobów genetycznych określonego w rozporządzeniu (WE) nr 870/2004.

Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie art. 670 ogólnego zestawienia
dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.

05 01 04 03 Środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

500 000 180 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

05 01 04 03 (ciąg dalszy)

— wydatków na pracowników kontraktowych lub pomocniczych w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelego-
wani eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizo-
wanego zarządzania programami w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań
likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich
jak koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu, związa-
nych bezpośrednio z obecnością w przedstawicielstwie personelu zatrudnionego na czas określony wynagradzanego ze
środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń
programu.

Środki te mają pokrywać wydatki administracyjne określone w artykułach 05 05 01 oraz 05 05 02.

05 01 04 04 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — Nieoperacyjna pomoc techniczna

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 280 000 2 860 000 2 368 697,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie działań z zakresu pomocy technicznej, finansowanych w ramach EFRROW zgod-
nie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Pomoc techniczna obejmuje działania przygotowawcze, monitorowa-
nie, wsparcie administracyjne, ocenę i środki kontroli. W tym kontekście środki te mogą być w szczególności przyznane na
pokrycie:

— wydatków pomocniczych (koszty reprezentacyjne, szkolenie, spotkania, misje, tłumaczenia),

— wydatków na informację i publikację,

— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

— umów o świadczenie usług,

— wydatków na personel zatrudniony na czas określony (personel kontraktowy, eksperci krajowi, eksperci niezależni, per-
sonel pomocniczy, personel tymczasowy) do sumy 1 850 000 EUR.

Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie art. 671 ogólnego zestawienia
dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

05 01 04 06 Projekt pilotażowy w dziedzinie promowania jakości — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m. p.m. 500 000,—

Uwagi

Środki te mogą być wykorzystywane do finansowania opracowań dotyczących zapewnienia jakości i planów certyfikacji dla
zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw oraz przydatności ram prawnych Wspólnoty do ochrony takich planów. Środki
mogą być także wykorzystane na seminaria, spotkania ekspertów, konsultacje z właściwymi podmiotami rynkowymi, jak rów-
nież na informacje i publikacje na temat wyników opracowań.

Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie art. 670 ogólnego zestawienia
dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, str. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

05 01 04 07 Pilotażowy projekt mający na celu opracowanie badania wykonalności na temat wprowadzenia funduszu zabezpieczającego
w sektorze owoców i warzyw — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m. 500 000

Uwagi

Środki te można wykorzystać na sfinansowanie badania wykonalności:

— wprowadzenia wspólnotowego systemu prognozowania produkcji owoców i warzyw za pomocą środków monitorowa-
nia rynków zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym, mającego za zadanie przewidywanie kryzy-
sów w celu przyspieszenia zdolności reagowania,

— wprowadzenia funduszu zabezpieczającego zarządzanego przez organizacje producentów i stanowiącego uzupełnienie
obecnego systemu wycofywania produktów z rynku, który miałby być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych (gwał-
towny spadek cen, katastrofy klimatyczne itp.).

Środki te można również wykorzystać na wydatki związane z pomocą techniczną lub administracyjną w związku z przygoto-
waniem projektu, jego zarządzaniem, monitorowaniem, audytem i kontrolą, jak również na wydatki związane z upowszech-
nianiem wyników takiego badania.

Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie art. 670 ogólnego zestawienia
dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, str. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

05 01 04 08 Zrównoważone rolnictwo oraz ochrona gleby przez stosowanie uproszczonych metod uprawy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000 000

Uwagi

Program ochrony środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdził, że od czasu drugiej wojny światowej ponad
jedna czwarta ziem uprawnych na świecie uległa degradacji. Obecnie notuje się stratę od 10 do 15 mln hektarów rocznie.

Degradacja i erozja gleby stanowi prawdopodobnie najpoważniejszy w Europie problem z zakresu ochrony środowiska, spowo-
dowany przez rolnictwo konwencjonalne, który w poważnym stopniu obejmuje prawie 157 mln ha (16 % areału w Europie,
a więc w praktyce trzykrotność całkowitej powierzchni Francji). Średni wskaźnik erozji gleby w Europie (17 ton/ha/rok) znacz-
nie przewyższa średni wskaźnik tworzenia gleby (1 tona/ha/rok). Problem ten występuje w większości krajów Unii Europej-
skiej. W regionach śródziemnomorskich erozja gleby jest bardzo silna i może obejmować aż 50–70 % ziem uprawnych. Inten-
syfikacja tradycyjnych metod upraw rolnych (postępująca mechanizacja i intensywna orka) w ostatnich 50 latach pogłębiła tę
tendencję, zwiększając zagrożenie pustynnienia większości regionów objętych tym zjawiskiem. Erozja wywiera znaczący, z eko-
nomicznego punktu widzenia, wpływ na ziemie uprawne, na których występuje, jak również na lokalną infrastrukturę
publiczną, ze względu na koszty utrzymania sieci komunikacyjnych i oczyszczania ścieków.

Rolnictwo konwencjonalne powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej, ponieważ długotrwałe pozostawienie gołej
gleby oznacza brak pożywienia i schronienia dla dzikiej fauny w najtrudniejszych okresach. I odwrotnie — systemy produk-
cyjne, w których na powierzchni pozostają odpady, przyczyniają się do osiedlania i zatrzymania różnego rodzaju dzikiej fauny
(ptaków, niewielkich ssaków itp.).

Zrównoważone rolnictwo stanowi zbiór metod mających na celu zapewnienie trwałej działalności rolnej w środowisku fizycz-
nym, społecznym, gospodarczym i naturalnym.

Jego główny element stanowią przede wszystkim uproszczone metody upraw, które mają zapewnić lepszą ochronę gleby (ang.
conservation agriculture). Ochrona gleby obejmuje zestaw metod gospodarki glebą, w jak najmniejszym stopniu zmieniających jej
skład, strukturę oraz naturalną różnorodność biologiczną, a także które zapobiegają erozji i degradacji gleby. Metody te obej-
mują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki
w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunków).

Innym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić poza aspektem bezpośrednio związanym z ochroną środowiska, jest
aspekt ekonomiczny takich metod rolnych. Uprawy w rolnictwie konwencjonalnym charakteryzują wysokie nakłady inwesty-
cyjne i materiałowe, duże zużycie paliw kopalnych oraz znacznie dłuższy czas pracy niż w przypadku rolnictwa z zastosowa-
niem uprawy konserwującej. Na przykład oszczędność paliwa w rolnictwie bezuprawowym, w porównaniu z rolnictwem
konwencjonalnym, szacowana jest na 3 do 5 litrów/ha. Ogólnie rzecz biorąc uprawa konserwująca zmniejsza zużycie energii
o ok. 15–50 %, jak również zwiększa produkcję osiąganą na jedną jednostkę energetyczną z 25 do 100 %.

Plany rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007–2013 stanowią jedyną w swoim rodzaju sposobność do upowszechnienia
tych metod. Projekt pilotażowy mógłby objąć działania związane z propagowaniem wiedzy specjalistycznej, która stanowi
zasadniczy element tego przedsięwzięcia. Jednym z podstawowych celów jest rozpowszechnienie znajomości tych metod, co
ułatwi w przyszłości stosowanie prawodawstwa europejskiego.
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KOMISJA
TYTUŁ 05 — ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJ-SKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 06 Wydatki na analizy i inspekcje rolne oraz organ pojednawczy w związku z rozliczeniami rachunków Sekcji Gwarancji
EFOGR, EFRG oraz EFRROW

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

500 000 500 000 288 582,61

Uwagi

Środki te pokrywają finansowanie organu pojednawczego w ramach rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (opłaty,
wyposażenie, podróże i spotkania) oraz badań i innych wydatków wspierających środki kontroli, takich jak pomoc firm
audytorskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji
stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchy-
lające dyrektywę 77/435/EWG (Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 18), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002
(Dz.U. L 328 z 5.12.2002, str. 4).

Decyzja Komisji 94/442/WE z dnia 1 lipca 1994 r. ustanawiająca procedurę pojednawczą w kontekście rozliczania rachunków
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 45), uchylona
rozporządzeniem (WE) nr 885/2006 (Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 90).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3235/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające, w wyniku przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwe-
cji, niektóre rozporządzenia w sektorze rolnym przewidujące częściowe współfinansowanie niektórych środków na rzecz
nowych państw członkowskich (Dz.U. L 338 z 28.12.1994, str. 16).
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