
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 08 EUROPEJSKA POLITYKA
SĄSIEDZTWA ORAZ STO-
SUNKI Z ROSJĄ

19 08 01 Współpraca finansowa
w ramach europejskiej poli-
tyki sąsiedztwa i partnerstwa
(ENP)

19 08 01 01 Współpraca finansowa z pań-
stwami basenu Morza
Śródziemnomorskiego
w ramach europejskiej poli-
tyki sąsiedztwa i partnerstwa
(ENP) 4 764 239 000 633 000 000 755 666 550 674 641 500 743 380 772,21 782 738 406,97

19 08 01 02 Europejska polityka sąsiedz-
twa i partnerstwa (ENP),
wsparcie finansowe dla Pale-
styny, proces pokojowy
i UNRWA 4 172 000 000 110 000 000 117 157 000 117 888 000 114 470 517,— 110 485 906,—

19 08 01 03 Współpraca finansowa
z Europą Wschodnią
w ramach europejskiej poli-
tyki sąsiedztwa i partnerstwa
(ENP) 4 380 966 000 250 000 000 364 612 000 358 000 000 360 126 725,44 278 715 449,81

Artykuł 19 08 01 — Razem 1 317 205 000 993 000 000 1 237 435 550 1 150 529 500 1 217 978 014,65 1 171 939 762,78

19 08 02 Współpraca transgraniczna
(CBC) w ramach
europejskiego instrumentu
sąsiedztwa i partnerstwa
(ENPI)

19 08 02 01 Współpraca transgraniczna
(CBC) — Wkład z działu 4 4 61 192 000 30 000 000

19 08 02 02 Współpraca transgraniczna
(CBC) — Wkład
z poddziału 1b (polityka
regionalna) 1.2 p.m. p.m.

Artykuł 19 08 02 — Razem 61 192 000 30 000 000

19 08 03 Zakończenie realizacji
protokołów finansowych
z państwami basenu Morza
Śródziemnego 4 p.m. p.m. p.m. 7 000 000 4 336,21 14 051 883,61

Rozdział 19 08 — Razem 1 378 397 000 1 023 000 000 1 237 435 550 1 157 529 500 1 217 982 350,86 1 185 991 646,39

Uwagi

Środki z tego tytułu są również przewidziane dla wspierania opozycji demokratycznej na Białorusi

Nowy rozdział
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 Współpraca finansowa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENP)

Uwagi

Nowy artykuł

19 08 01 01 Współpraca finansowa z państwami basenu Morza Śródziemnomorskiego w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa
i partnerstwa (ENP)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

764 239 000 633 000 000 755 666 550 674 641 500 743 380 772,21 782 738 406,97

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

2 469 120 316 624 641 500 500 000 000 410 000 000 350 000 000 584 478 816

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 755 666 550 50 000 000 100 000 000 150 000 000 150 000 000 305 666 550

Środki 2007 764 239 000 20 000 000 150 000 000 160 000 000 405 239 000

Ogółem 3 989 025 866 674 641 500 620 000 000 710 000 000 660 000 000 1 295 384 366

Uwagi

Dawne artykuły 19 08 02, 19 08 05 i 19 02 07

Środki te są przeznaczone w szczególności na sfinansowanie:

A. realizacji planu działań w obszarze polityki sąsiedztwa;

B. wsparcia transformacji gospodarczej (przez popieranie procesów modernizacji i restrukturyzacji gospodarek krajów
śródziemnomorskich niebędących członkami UE, w tym także wsparcie mikrobiznesu oraz małych i średnich przedsię-
biorstw, z perspektywą na stopniowe tworzenie strefy wolnego handlu, oraz przez promowanie bezpośrednich inwestycji
w regionie (kapitał obarczony ryzykiem);

C. poprawy równowagi społeczno-ekonomicznej (w szczególności zajęcie się społecznym wpływem reform makroekono-
micznych oraz restrukturyzacji niektórych sektorów gospodarczych poprzez pomoc w zakresie: poprawy usług socjal-
nych, zwłaszcza poprzez programy łagodzenia ubóstwa; zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich;
poprawy systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej, sytemów edukacji i zatrudnienia, w tym unowocześnienie poli-
tyki i struktur kształcenia zawodowego; promowania wymiany kulturalnej; umacniania demokracji i praw człowieka; pro-
mowania niezależności prasy i mediów; ochrony środowiska; udziału w społeczeństwie obywatelskim oraz promowania
aktywnego udziału kobiet w życiu gospodarczym i społecznym);

D. sieci i partnerstw publicznych i prywatnych organizacji typu „not-for-profit”, w celu wymiany — w ramach partnerstwa
euro-śródziemnomorskiego i procesu barcelońskiego — wiedzy oraz godnych naśladowania wzorców w dziedzinie zrów-
noważonego rozwoju lokalnego, mikropożyczek, ochrony środowiska i walki z ubóstwem;
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 (ciąg dalszy)

19 08 01 01 (ciąg dalszy)

E. działań w obszarze migracji mających na celu, między innymi, promowanie powiązań między migracją a rozwojem, walkę
z nielegalną imigracją i ułatwianie readmisji. Działania te są uzupełniane przez działania finansowane w ramach ENPI ze
środków pochodzących z pozycji 19 02 01 01 (Współpraca w zakresie migracji i azylu);

F. projektów integracji regionalnej, w szczególności promowania współpracy regionalnej, w tym w zakresie ochrony środo-
wiska (projekty regionalne, programy zdecentralizowanej współpracy, współpraca transgraniczna z regionami UE poło-
żonymi w basenie Morza Śródziemnego), jak również procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

G. działań w zakresie dialogu kultur i narodów realizowanych w ramach wspólnych programów edukacyjnych; promowania
praw człowieka, demokracji i praworządności.

Pokrywają one również działania i środki o charakterze horyzontalnym związane bezpośrednio z realizacją celów Unii Euro-
pejskiej w państwach trzecich basenu Morza Śródziemnego, mające na celu poprawę rozpoznawalności lub zwiększenie świa-
domości w zakresie Unii Europejskiej.

Z wyjątkiem pomocy humanitarnej, nie udziela się wsparcia skierowanego do rządów, jeśli rządy odpowiedzialne są za wyraźne
pogorszenie sytuacji w obszarze przestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw
i wolności.

Komisja zapewni, że przy opracowywaniu odnośnych dokumentów strategicznych oraz odpowiednich programów zwraca się
uwagę na propagowanie współpracy regionalnej w dążeniu do osiągnięcia celów partnerstwa euro-śródziemnomorskiego
w ramach procesu barcelońskiego. Komisja dąży do zachowania pełni środków na działania regionalne i wielostronne na pozio-
mie osiągniętym w okresie 2000–2006.

Część środków przeznaczona jest na działania prowadzone przez starszych specjalistów-wolontariuszy z UE pod auspicjami
ESSN (European Senior Services Network), w tym na pomoc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębior-
stwach publicznych lub prywatnych przy uwzględnieniu postanowień rozporządzenia finansowego.

Fundusze będą przekazywane krajom partnerskim z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej i finansowej oraz innych istotnych
czynników w porównaniu z najsłabiej rozwiniętymi państwami członkowskimi rozszerzonej UE. Z wyjątkiem pomocy huma-
nitarnej, wsparcie kierowane jest do rządów państw tylko pod warunkiem, że kraj beneficjent czyni postępy w dziedzinie prze-
strzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka. Programy wspie-
rające te cele będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu funduszy.

Część tych środków ma zostać wykorzystana na działania zmierzające do kontroli i usuwania min przeciwpiechotnych (APL),
wybuchowych pozostałości wojny (ERW) oraz nielegalnej broni krótkiej i lekkiej (SALW).

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 (ciąg dalszy)

19 08 01 02 Europejska polityka sąsiedztwa i partnerstwa (ENP), wsparcie finansowe dla Palestyny, proces pokojowy i UNRWA

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

172 000 000 110 000 000 117 157 000 117 888 000 114 470 517,— 110 485 906,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

79 220 096 33 888 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 15 332 096

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 117 157 000 84 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 8 157 000

Środki 2007 172 000 000 95 000 000 24 000 000 25 000 000 28 000 000

Ogółem 368 377 096 117 888 000 110 000 000 44 000 000 45 000 000 51 489 096

Uwagi

Dawne artykuły 19 08 03 i 19 08 04

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań finansowanych w ramach wspólnotowego programu wsparcia dla terytoriów
okupowanych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy (lata 1994–1998, 1999–2003 i 2004–2006), w kontekście procesu poko-
jowego na Środkowym Wschodzie.

Działania te mają pomóc Palestyńczykom zamieszkującym terytoria okupowane, a głównym ich celem jest rozwój społeczny
i gospodarczy tych terenów, zwłaszcza w dziedzinie produkcji (rolnictwo, rybołówstwo i przemysł), rozwój obszarów miej-
skich i wiejskich, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę, ochrony środowiska, szkoleń i edukacji oraz stworzenie instytucji
państwa palestyńskiego. W działaniach tych preferować się powinno wykorzystywanie, w jak najwyższym stopniu, odnawial-
nych źródeł energii.

W ramach niniejszej pozycji finansowana jest również pomoc techniczna potrzebna dla realizacji programów pomocowych
i kosztów monitorowania i oceny projektów.

Środki te obejmują również działania przygotowawcze, ponownie w kontekście procesu pokojowego, dotyczące współpracy
regionalnej między Izraelem a sąsiadami, zwłaszcza w dziedzinie instytucji, spraw gospodarczych, wody, środowiska i energii.

W ramach niniejszej pozycji finansowane są również działania mające na celu pozyskanie opinii publicznej przychylnej pro-
cesowi pokojowemu w obu obozach, a zwłaszcza:

— działania wspólne dla młodych Izraelczyków i Palestyńczyków,

— jasna informacja udzielana w obu językach,

— działania informacyjne i współpraca izraelsko-palestyńska.

Część tych środków przeznaczona ma zostać na upowszechnianie praw człowieka, demokracji i państwa prawa.

Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków powstałych w wyniku wkładu wspólnotowego w finansowanie budżetu
ogólnego Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Zatrudnienia Uchodźców Palestyńskich na BliskimWscho-
dzie (UNRWA) (programy z zakresu zdrowia, edukacji i świadczeń socjalnych).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 (ciąg dalszy)

19 08 01 02 (ciąg dalszy)

Z wyjątkiem pomocy humanitarnej, nie udziela się wsparcia skierowanego do rządów, jeśli rządy odpowiedzialne są za wyraźne
pogorszenie sytuacji w obszarze przestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw
i wolności.

Część tych środków wykorzystana jest na działania zmierzające do kontroli i usuwania min przeciwpiechotnych (APL), wybu-
chowych pozostałości wojny (ERW) oraz nielegalnej ręcznej broni strzeleckiej i lekkiej (SALW).

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).

19 08 01 03 Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENP)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

380 966 000 250 000 000 364 612 000 358 000 000 360 126 725,44 278 715 449,81

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

1 126 283 898 260 000 000 170 000 000 180 000 000 160 000 000 356 283 898

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 364 612 000 98 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 76 612 000

Środki 2007 380 966 000 30 000 000 60 000 000 70 000 000 220 966 000

Ogółem 1 871 861 898 358 000 000 250 000 000 310 000 000 300 000 000 653 861 898

Uwagi

Dawne artykuły 19 06 01 (częściowo), 19 06 02 i 19 06 04

Środki te mają na celu całkowite lub też częściowe sfinansowanie działań wspomagających na szczeblu rządowym, instytucjo-
nalnym, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, mających na celu wspieranie przechodzenia do gospodarki rynko-
wej, wzmacnianie demokracji i państwa prawa w państwach partnerskich.

Powyższe środki pokrywają między innymi wspieranie reform instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych, wspieranie sek-
tora prywatnego oraz pomoc w rozwoju gospodarczym, wspieranie łagodzenia skutków socjalnych transformacji, rozwijanie
sieci infrastrukturalnych, promowanie ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi oraz rozwijanie gospodarki
wiejskiej.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 (ciąg dalszy)

19 08 01 03 (ciąg dalszy)

Część tych środków powinna być wykorzystana na promocję praw człowieka, demokracji i państwa prawa.

Środki przewidziane dla Rosji powinny być również wykorzystane na wznowienie wysiłków wszystkich stron zaangażowa-
nych w konflikt w Czeczenii, w kierunku znalezienia rozwiązania demokratycznego i pokojowego.

Środki z tego tytułu są również przewidziane dla krajów Kaukazu Południowego.

Część tych środków ma zostać wykorzystana na działania zmierzające do kontroli i usuwania min przeciwpiechotnych (APL),
wybuchowych pozostałości wojny (ERW) oraz nielegalnej broni krótkiej i lekkiej (SALW).

Środki te przeznaczone są również na sfinansowanie pomocy oraz udzielenie fachowego wsparcia w porządkowaniu rosyj-
skich baz wojskowych w Gruzji oraz terenów wokół nich.

Fundusze będą przekazywane krajom partnerskim z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej i finansowej oraz innych istotnych
czynników w porównaniu z najsłabiej rozwiniętymi Państwami Członkowskimi rozszerzonej UE. Z wyjątkiem pomocy huma-
nitarnej, wsparcie skierowane do rządów udziela się pod warunkiem, że kraj beneficjent robi postępy w dziedzinie przestrze-
gania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka. Programy wspierające
te cele będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu funduszy.

Przy wdrażaniu środków Komisja będzie poszukiwała sposobów stymulowania rynku konsultingowego w krajach partnerskich
poprzez zachęcanie do angażowania konsultantów lokalnych.

Komisja powinna każdego roku przedstawiać sprawozdanie z realizacji pomocy zagranicznej UE w zakresie tego programu.

Część tych środków, z należytym uwzględnieniem postanowień rozporządzenia finansowego, powinna zostać przeznaczona
na promowanie praw człowieka, demokracji i praworządności. W szczególności część tych środków winna służyć na finanso-
wanie działań zmierzających do wzmocnienia ochrony praw dzieci, również tych przebywających w zakładach opieki. Działa-
nia te mogą obejmować studia nad sytuacją dzieci w krajach sąsiednich oraz powołanie grupy wysokiego szczebla ds. promo-
wania praw dziecka w rozszerzonej Europie.

Część środków przeznaczona jest na działania prowadzone przez starszych specjalistów-wolontariuszy z UE należących do
ESSN (European Senior Services Network), w tym na pomoc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębior-
stwach sektora publicznego lub prywatnego przy uwzględnieniu postanowień rozporządzenia finansowego.

Część tych środków, z pełnym uwzględnieniem postanowień rozporządzenia finansowego, powinna zostać przeznaczona na
sfinansowanie budowy i odnowienie kanalizacji w północnych dzielnicach Sankt Petersburga.

Przeznaczone są one również na zapewnienie wsparcia dla partnerstwa między obszarami Morza Śródziemnego i Morza Czar-
nego w celu zbadania wpływu turystyki i urbanizacji na zanieczyszczenie środowiska morskiego oraz działań mających na celu
ochronę wybrzeży.

Przy realizowaniu programów współpracy transgranicznej obejmujących państwa członkowskie, kraje Europy Środkowej
i Wschodniej oraz kraje partnerskie Komisja będzie dążyła do efektywnej koordynacji i spójności z programami finansowa-
nymi z funduszy strukturalnych, z programów pomocy zagranicznej Wspólnoty oraz instrumentów przedakcesyjnych, takich
jak Phare, ISPA i Sapard, a także dwustronnych inicjatyw pomocowych.

Komisja powinna każdego roku przedstawiać sprawozdanie z realizacji pomocy zagranicznej UE w zakresie tego programu.

Środki te mają na celu promowanie współpracy w regionach Morza Bałtyckiego oraz projektów Wymiaru Północnego.

Są przeznaczone na wspieranie współpracy transgranicznej w regionach przy zachodnich granicach Rosji, Białorusi, Ukrainy
i Mołdawii.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięć inicjujących powrót do normalnego życia ludności w krajach
partnerskich w okresie następującym po sytuacjach kryzysowych spowodowanych wojną, konfliktami społecznymi lub natu-
ralnymi klęskami żywiołowymi.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 01 (ciąg dalszy)

19 08 01 03 (ciąg dalszy)

Obejmują w szczególności działania mające na celu:

— wznowienie produkcji na trwałych zasadach,

— fizyczne i operacyjne przywrócenie podstawowej infrastruktury, w tym rozminowywanie,

— reintegrację społeczną, w szczególności uchodźców, osób przesiedlonych oraz zdemobilizowanych oddziałów wojska,

— wspomaganie osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych w celu zagwarantowania, że ich szczególne
potrzeby będą zaspokojone w kontekście działań rehabilitacyjnych,

— wzięcie pod uwagę potrzeb kobiet, dzieci i osób starszych przy pomocy podczas klęsk żywiołowych i podczas działań
odbudowy,

— przywrócenie instytucyjnych zdolności potrzebnych w okresie odbudowy, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Środki te są również przeznaczone na finansowanie działań mających na celu zlikwidowanie zapasów przestarzałych
pestycydów.

Z wyjątkiem pomocy humanitarnej, nie udziela się wsparcia skierowanego do rządów, jeśli rządy odpowiedzialne są za wyraźne
pogorszenie sytuacji w obszarze przestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw
i wolności.

Niniejsze środki powinny zostać częściowo wykorzystane na wsparcie sieci i partnerstw organizacji publicznych i prywatnych
nienastawionych na przynoszenie zysków w celu wymiany wiedzy i godnych naśladowania wzorców w dziedzinie zrównowa-
żonego rozwoju lokalnego, mikropożyczek, ochrony środowiska i walki z ubóstwem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).
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ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 02 Współpraca transgraniczna (CBC) w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI)

Uwagi

Nowy artykuł

19 08 02 01 Współpraca transgraniczna (CBC) — Wkład z działu 4

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

61 192 000 30 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 61 192 000 30 000 000 20 000 000 14 192 000

Ogółem 61 192 000 30 000 000 20 000 000 14 192 000

Uwagi

Nowa pozycja

Z wyjątkiem pomocy humanitarnej nie udziela się wsparcia skierowanego do rządów, jeśli rządy odpowiedzialne są za wyraźne
pogorszenie sytuacji w obszarze przestrzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw
i wolności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25).

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).
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ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 02 (ciąg dalszy)

19 08 02 02 Współpraca transgraniczna (CBC) — Wkład z poddziału 1b (polityka regionalna)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 p.m. p.m.

Ogółem p.m. p.m.

Uwagi

Nowa pozycja

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25).

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).
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ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 03 Zakończenie realizacji protokołów finansowych z państwami basenu Morza Śródziemnego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 7 000 000 4 336,21 14 051 883,61

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

16 425 760 7 000 000 9 425 760 000 (1)

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 p.m.

Środki 2007 p.m.

Ogółem 16 425 760 7 000 000 9 425 760 000

(1) Saldo zostanie umorzone.

Uwagi

Dawne pozycje 19 08 01 01 i 19 08 01 02

Środki te przeznaczone są na wsparcie Eurośródziemnomorskiego Instrumentu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, który został przyjęty przez Radę Europejską w Barcelonie w marcu 2002 r. i stworzony dla promocji rozwoju
sektora prywatnego. Dla poprawy skuteczności tego organu, w miarę potrzeby udzielana będzie dodatkowa pomoc techniczna.

Środki te stanowią ratę wkładu wieloletniego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań finansowanych w ramach wspólnotowego programu wsparcia dla terytoriów
okupowanych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy (lata 1994–1998, 1999–2003 i 2004–2006), w kontekście procesu poko-
jowego na Środkowym Wschodzie.

Działania te mają pomóc Palestyńczykom zamieszkującym terytoria okupowane, a głównym ich celem jest rozwój społeczny
i gospodarczy tych terenów, zwłaszcza w dziedzinie produkcji (rolnictwo, rybołówstwo i przemysł), rozwój obszarów miej-
skich i wiejskich, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę, ochrony środowiska, szkoleń i edukacji oraz stworzenie instytucji
państwa palestyńskiego. W działaniach tych preferować się powinno wykorzystywanie, w jak najwyższym stopniu, odnawial-
nych źródeł energii.

W ramach tego artykułu finansowana jest również pomoc techniczna potrzebna dla realizacji programów pomocowych i kosz-
tów monitorowania i oceny projektów.

Środki te obejmują również działania przygotowawcze, ponownie w kontekście procesu pokojowego, dotyczące współpracy
regionalnej między Izraelem a sąsiadami, zwłaszcza w dziedzinie instytucji, spraw gospodarczych, wody, środowiska i energii.
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ROZDZIAŁ 19 08 — EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ (ciąg dalszy)

19 08 03 (ciąg dalszy)

W ramach tego artykułu finansowane są również działania mające na celu pozyskanie opinii publicznej przychylnej procesowi
pokojowemu w obu obozach, a zwłaszcza:

— działania wspólne dla młodych Izraelczyków i Palestyńczyków,

— jasna informacja udzielana w obu językach,

— działania informacyjne i współpraca izraelsko-palestyńska.

Część tych środków przeznaczona ma zostać na upowszechnianie praw człowieka, demokracji i państwa prawa.

Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków powstałych w wyniku wkładu wspólnotowego w finansowanie budżetu
ogólnego Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Zatrudnienia Uchodźców Palestyńskich na BliskimWscho-
dzie (UNRWA) (programy z zakresu zdrowia, edukacji i świadczeń socjalnych).

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań umożliwiających powrót do normalnego życia ludziom w państwach trze-
cich basenu Morza Śródziemnego i w krajach Bliskiego Wschodu, o których mowa w artykule 19 08 06, w następstwie sytuacji
kryzysowych powstałych w wyniku działań wojennych, konfliktów cywilnych lub klęsk żywiołowych.

Działania będące przedmiotem finansowania obejmują:

— wznowienie produkcji na trwałych zasadach,

— fizyczne i operacyjne przywrócenie podstawowej infrastruktury, w tym rozminowywanie,

— reintegrację społeczną, zwłaszcza uchodźców, przesiedleńców i oddziałów zdemobilizowanych,

— przywrócenie zdolności instytucjonalnej potrzebnej w okresie odbudowy, zwłaszcza na poziomie lokalnym,

— wspomaganie osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych, w celu zagwarantowania, że ich szczególne
potrzeby będą zaspokojone w kontekście działań rehabilitacyjnych,

— promowanie reintegracji kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym (edukacja, życie zawodowe),

— zapewnienie, że w trakcie realizacji działań pomocowych i odbudowy pod uwagę brane są potrzeby kobiet, dzieci i osób
starszych.

Środki te obejmują również edukację dzieci dotkniętych przez wojnę lub klęski żywiołowe.

Państwo Pierwszy Protokół Drugi Protokół

Podpis Kwota Podpis Kwota

Maroko 27 kwietnia 1976 r. 74 000 000 10 czerwca1982 r. 109 000 000

Algieria 26 kwietnia 1976 r. 44 000 000 28 października 1982 r. 44 000 000

Tunezja 25 kwietnia 1976 r. 54 000 000 28 października 1982 r. 61 000 000

Egipt 18 stycznia 1977 r. 77 000 000 25 maja 1982 r. 126 000 000

Jordania 18 stycznia 1977 r. 22 000 000 10 czerwca 1982 r. 26 000 000

Liban 3 maja 1977 r. 10 000 000 17 czerwca 1982 r. 16 000 000

Syria 18 stycznia 1977 r. 26 000 000 10 czerwca 1982 r. 33 000 000

Razem 307 000 000 415 000 000
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19 08 03 (ciąg dalszy)

Środki te są przeznaczone na pokrycie wykonania pomocy finansowej niepochodzącej z EIB, dostarczonej w trzeciej i czwartej
generacji protokołów finansowych podpisanych z krajami na południowym brzegu Morza Śródziemnego. Protokoły te będą
obejmowały okres od 1 listopada 1986 r. do 31 października 1991 r. — dla trzeciej generacji protokołów finansowych, okres
od 1 listopada 1991 r. do 31 października 1996 r. — dla czwartej generacji protokołów finansowych.

Państwo Trzeci Protokół Czwarty Protokół (1)

Podpis Kwota Podpis Kwota

Maroko 26 maja 1988 r. 173 000 000 20 czerwca 1991 r. 218 000 000

Algieria 26 października 1987 r. 56 000 000 20 czerwca 1991 r. 70 000 000

Tunezja 26 października 1987 r. 93 000 000 20 czerwca 1991 r. 116 000 000

Egipt 26 października 1987 r. 200 000 000 26 czerwca 1991 r. 258 000 000

Jordania 26 października 1987 r. 37 000 000 26 czerwca 1991 r. 46 000 000

Liban 2 grudnia 1987 r. 20 000 000 18 września 1991 r. 24 000 000

Syria 7 lutego 1991 r. 36 000 000 17 lipca 1991 r. 43 000 000

Razem 615 000 000 775 000 000

(1) Na okres od 1991 do 1996 r. punkt ten obejmuje równieżsumę 300 000 000 EUR przeznaczonąna sfinansowanie, w ramach czwartego proto-
kołu finansowego, działań popierających procesy gospodarcze dostosowawcze w niektórych krajach śródziemnomorskich niebędących człon-
kami UE.

Środki te są przeznaczone w szczególności na sfinansowanie:

— wsparcia transformacji gospodarczej (przez popieranie procesów modernizacyjnych i odbudowy gospodarczej krajów
śródziemnomorskich niebędących członkami UE, w tym także wsparcie mikrobiznesu oraz małych i średnich przedsię-
biorstw, z perspektywą na stopniowe tworzenie strefy wolnego handlu, oraz przez promowanie bezpośrednich inwestycji
w regionie (kapitał obarczony ryzykiem),

— osiągania lepszej równowagi socjoekonomicznej (między innymi poprzez zajęcie się społecznym wpływem reform makro-
ekonomicznych oraz restrukturyzacją sektorów gospodarczych poprzez wzięcie udziału w poprawie opieki społecznej,
w szczególności poprzez programy łagodzenia ubóstwa; poprzez zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów wiej-
skich; poprawę systemów zdrowia i opieki społecznej, systemów szkolnictwa i zatrudnienia, w tym wzbogacanie polityki
dokształcania zawodowego i jego struktur; promowanie wymiany kulturalnej; wzmacnianie demokracji i praw człowieka;
promowanie niezależnej prasy i mediów; ochrona środowiska; promowanie udziału w społeczeństwie obywatelskim oraz
promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu gospodarczym i społecznym),

— wspierania integracji regionalnej, w szczególności promowanie współpracy regionalnej, w tym na polu spraw środowiska
(projekty regionalne, zdecentralizowane programy współpracy, współpraca transgraniczna z regionami śródziemnomor-
skimi Unii Europejskiej), jak również wspieranie procesów pokojowych na Bliskim Wschodzie,

— wsparcia dialogu między narodami i grupami etnicznymi za pomocą wspólnych programów edukacyjnych.

Znaczna część tych środków zostanie wykorzystana na upowszechnianie praw człowieka, demokracji i państwa prawa, w tym
finansowanie uczestnictwa deputowanych z parlamentów śródziemnomorskich krajów trzecich niebędących członkami UE oraz
obszarów z zakresu działalności Zgromadzenia Parlamentarnego Europejsko-Śródziemnomorskiego, a także na pokrycie kosz-
tów ponoszonych przez te kraje podczas organizacji tego typu działalności na ich własnym terytorium.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów działań uzupełniających społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu
do stosownych postanowień deklaracji końcowej z międzyrządowej regionalnej konferencji na temat demokracji, praw czło-
wieka oraz roli Międzynarodowego Trybunału Karnego, która odbyła się w Sana’a w styczniu 2004 r., przy wsparciu Unii
Europejskiej.

Środki te przeznaczone są w szczególności na ochronę i upowszechnianie praw dziecka i integrowanie praw dziecka w ramach
programowania, dokumentów poświęconych strategii krajowej (CSP), narodowych programów indykatywnych (NIP) i ocen
w połowie semestru.
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Środki te przeznaczone są również na pokrycie badań i analiz pogłębiających wiedzę na temat trendów socjoekonomicznych,
zwłaszcza trendów branżowych w krajach beneficjentach i w całym regionie MEDA, na pokrycie działań przygotowawczych
i projektów pilotażowych dotyczących informowania i szkoleń, między innymi dotyczących równości płci, kampanii przeciw
dyskryminowaniu dzieci, ochrony środowiska, zwalczania narkotyków i AIDS i kwestii z zakresu populacji.

Przy wydatkowaniu środków Komisja weźmie pod uwagę sytuację w każdym kraju odnośnie do przestrzegania zasad demo-
kracji i państwa prawa, poszanowania praw człowieka i mniejszości, przestrzegania prawa międzynarodowego i integralności
terytorialnej oraz granic zewnętrznych Państw Członkowskich i państw trzecich z basenu Morza Śródziemnego (rezolucja Par-
lamentu Europejskiego z dnia 20 września 1996 r. (Dz.U. C 320 z 28.10.1996, str. 261)).

Środki te obejmują również doświadczenia pilotażowe w dziedzinie rozwoju społecznego, zwłaszcza promujące udział społe-
czeństwa obywatelskiego i jego uczestników w tworzeniu i realizacji programów rozwoju socjoekonomicznego na poziomie
lokalnym.

Znaczna część wsparcia udzielonego w ramach tych środków na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej przeznaczona jest na
transfer umiejętności z zakresu zarządzania i tworzenie pozytywnego środowiska finansowego umożliwiającego małym i śred-
nim przedsiębiorstwom uzyskanie pełnego potencjału w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu.

Środki te obejmują również regularne monitorowanie i oszacowanie prowadzone pod kątem oceny wpływu środowiskowego
planów rozwoju finansowanych w ramach tego artykułu i publikację rocznego raportu oceny.

Środki te zostaną również przeznaczone na szczegółowe programy współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza
na działania wspierające zrównoważony rozwój krajów basenu Morza Śródziemnego.

Środki te obejmują również wydatki na działania i inne kroki związane bezpośrednio z realizacją celów działań Unii Europej-
skiej w państwach trzecich basenu Morza Śródziemnego o charakterze horyzontalnym dla poprawy rozpoznawalności lub
zwiększenia świadomości Unii Europejskiej.

Część tych środków może zostać również przyznana organizacjom kulturalnym, które przyczyniają się do poprawy współ-
pracy między krajami południowej i północnej części basenu Morza Śródziemnego i krajami Bliskiego Wschodu, tworząc
wspólne organy, w których reprezentowane są kultury różnych krajów śródziemnomorskich.

Część środków może zostać przeznaczona na współfinansowanie inicjatywy realizowanej przez północne regiony śródziem-
nomorskie, polegającej na wprowadzeniu specjalnego planu rozwoju, który został przedstawiony na szczycie w Barcelonie
w listopadzie 2005 r. Plan ten ma mieć specjalny charakter, powinien być uzupełnieniem nowych działań w ramach polityki
sąsiedztwa oraz powinien opierać się głównie na bezpośrednich konsultacjach osób zainteresowanych na szczeblu lokalnym.

Fundusze będą przekazywane krajom partnerskim z z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej i finansowej oraz innych istot-
nych czynników w porównaniu z najsłabiej rozwiniętymi Państwami Członkowskimi rozszerzonej UE. Z wyjątkiem pomocy
humanitarnej, wsparcie skierowane do rządów udziela się pod warunkiem, że kraj beneficjent robi postępy w dziedzinie prze-
strzegania zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka. Programy wspie-
rające te cele będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu funduszy.

Środki te przeznaczone są również na zapewnienie wsparcia dla partnerstwa między obszarami Morza Śródziemnego i Morza
Czarnego w celu zbadania wpływu turystyki i urbanizacji na zanieczyszczenie środowiska morskiego oraz działań mających na
celu ochronę wybrzeży.

Środki te przeznaczone są również na promowanie w rejonie eurośrodziemnomorskim, w ramach Partnerstwa Eurośródziem-
nomorskiego, sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka w Maghrebie, Maszreku i Izraelu. Głów-
nymi celami sieci będzie promowanie:

— mechanizmów związanych z prawami człowieka w ramach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,

— wiedzy na temat praw człowieka,

— swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się,

— praw kobiet,

— praw ekonomicznych i społecznych,

— niezawisłego i właściwie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości.
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Zgodnie z wynikami procedury współpracy dotyczącej przepisów związanych z funduszami strukturalnymi (deklaracja nr 29
art. 11 zmienionego rozporządzenia (EWG) nr 4253/88), środki te obejmują również współfinansowanie działań struktural-
nych w państwach trzecich graniczących ze Wspólnotą, które mają być współfinansowane z funduszy strukturalnych.

Środki te przeznaczone są na finansowanie różnych działań, zwłaszcza w przemyśle, nauce i technologii, energetyce, wydoby-
ciu, transporcie, komunikacji, turystyce, rolnictwie i połowach, wynikających z umów o współpracy z krajami trzecimi, wraz
z krajami Środkowego Wschodu, gdzie branże te nie są objęte programami szczegółowymi.

Wszystkie działania winny brać pod uwagę względy równości płci. Część środków przeznaczona jest do wykorzystania na pro-
jekty zmierzające do poprawy sytuacji kobiet i poprawienia równowagi między mężczyznami i kobietami, szczególnie poprzez
popieranie aktywnego udziału kobiet w gospodarczych i politycznych procesach decyzyjnych, z należytym uwzględnieniem roz-
porządzenia finansowego.

Część tych środków może zostać przeznaczona, z należytym uwzględnieniem postanowień rozporządzenia finansowego, na
działania podejmowane przez starszych specjalistów-wolontariuszy z UE pod auspicjami ESSN (European Senior Services
Network), w tym pomoc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębiorstwach sektora publicznego lub
prywatnego.

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie różnych działań dla promowania inwestycji wspólnotowych w krajach rozwijają-
cych się Azji, Ameryki Łacińskiej i krajów śródziemnomorskich, które łączą ze Wspólnotą więzy współpracy gospodarczej
i umowy handlowe.

Obejmują również finansowanie podobnych działań w Republice Południowej Afryki zgodnie z, między innymi, postanowie-
niami Umowy przejściowej między Unią Europejską a Republiką Południową Afryki.

Część środków powinna zostać udostępniona jako priorytet w ramach wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie odpowiednich
technologii środowiskowych i dla inicjatyw, których celem jest rozwijanie zdolności szkolenia specjalistów lokalnych w obsza-
rze technologii środowiskowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2210/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (Dz.U. L 263 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2211/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 264 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2212/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 265 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2213/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu (Dz.U. L 266 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2214/78/EWG z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 267 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2215/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (Dz.U. L 268 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2216/78 z dnia 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 269 z 27.9.1978, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3177/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (Dz.U. L 337
z 29.11.1982, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3178/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, str. 8).
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Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (Dz.U. L 337 z 29.11.1982,
str. 15).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3180/82 z dnia 22 listopada 1982r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, str. 22).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, str. 29).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3182/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, str. 36).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3183/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej
i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, str. 43).

Decyzja Rady 88/30/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, str. 1).

Decyzja Rady 88/31/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, str. 9).

Decyzja Rady 88/32/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, str. 17).

Decyzja Rady 88/33/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, str. 25).

Decyzja Rady 88/34/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, str. 33).

Decyzja Rady 88/453/EWG z dnia 30 czerwca 1988 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 224 z 13.8.1988, str. 32).

Decyzja Rady 92/44/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 18 z 25.1.1992, str. 34).

Decyzja Rady 92/206/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, str. 13).

Decyzja Rady 92/207/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, str. 21).

Decyzja Rady 92/208/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, str. 29).

Decyzja Rady 92/209/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, str. 37).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1762/92 z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie wykonania protokołów o współpracy finan-
sowej i technicznej zawartych przez Wspólnotę ze śródziemnomorskimi państwami trzecimi (Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 1).
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Decyzja Rady 92/548/EWG z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 352 z 2.12.1992, str. 13).

Decyzja Rady 92/549/EWG z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 352 z 2.12.1992, str. 21).

Decyzja Rady 94/67/EWG z dnia 24 stycznia 1994 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 32 z 5.2.1994, str. 44).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1734/94 z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie współpracy finansowej i technicznej z terytoriami
okupowanymi (Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 213/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie wdrożenia instrumentu finansowego w ramach
działania „Inwestycyjni Partnerzy Wspólnot Europejskich” dla krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, regionu Morza Śródziemnego
i Południowej Afryki (Dz.U. L 28 z 6.2.1996, str. 2).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1488/96 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie środków finansowych i technicznych (MEDA) towa-
rzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego
(Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2258/96 z dnia 22 novembre 1996 r. w sprawie działań na rzecz odbudowy i rekonstrukcji
w krajach rozwijających się (Dz.U. L 306 z 28.11.1996, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 Par-
lamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Decyzja Rady 96/706/WE z dnia 6 grudnia 1996 r. dotycząca przyjęcia wytycznych do programów indykatywnych dotyczą-
cych środków finansowych i technicznych towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach part-
nerstwa eurośródziemnomorskiego (MEDA) (Dz.U. L 325 z 14.12.1996, str. 20).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 550/97 z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie działań związanych z HIV/AIDS w krajach rozwi-
jających się (Dz.U. L 85 z 27.3.1997, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1484/97 z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie pomocy dla polityk i programów ludnościowych
krajów rozwijających się (Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2046/97 z dnia 13 października 1997 r. w sprawie współpracy Północ-Południe w kampanii
przeciwko narkotykom i narkomanii (Dz.U. L 287 z 21.10.1997, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2836/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie włączenia spraw płci do współpracy na rzecz roz-
woju (Dz.U. L 354 z 30.12.1998, str. 5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 2493/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia7 listopada 2000 r. w sprawie środków mających
na celu wspieranie pełnej integracji wymiaru środowiskowego w procesie rozwoju krajów rozwijających się
(Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 2494/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków promocji
ochrony i trwałej gospodarki lasami tropikalnymi i innymi lasami w krajach rozwijających się (Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 6),
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 772/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zamknięcia i likwi-
dacji projektów przyjętych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 213/96 w sprawie wdrożenia instrumentu
finansowego w ramach działania „Inwestycyjni Partnerzy Wspólnot Europejskich” dla krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, regionu
Morza Śródziemnego i Południowej Afryki (Dz.U. L 112 z 21.4.2001, str. 1).

Decyzja Rady 2002/817/WE z dnia 23 września 2002 r. w sprawie zawarcia Konwencji między Wspólnotą Europejską a Agen-
cją Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Zatrudnienia Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie
(UNRWA) dotyczącej pomocy uchodźcom w krajach Bliskiego Wschodu (2002–2005) (Dz.U. L 281 z 19.10.2002, str. 10).
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