
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 09 STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃ-
SKĄ

19 09 01 Współpraca z krajami rozwijają-
cymi się Ameryki Łacińskiej 4 338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

Rozdział 19 09 — Razem 338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

Uwagi

Celem współpracy w zakresie rozwoju, ujętej w tej pozycji, jest przede wszystkim wkład w osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju (MCR),
w szczególności Celu 1, tj. zmniejszenia o połowę liczby osób, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie, oraz zmniejszenia do roku 2015
o połowę liczby osób, które cierpią głód. MCR stanowią ogólny punkt odniesienia.

Zgodnie z deklaracją Komisji w sprawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41) w zakresie rozwoju (DCI) na rzecz
państw określanych jako państwa ODA (państwa korzystające z oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju) Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD,
Komisja w dalszym ciągu będzie przedstawiała roczne raporty na temat poziomów odniesienia stosowanych w przeszłości, a obecnie zniesio-
nych, zgodnie z którymi 35 % pomocy dla pastw rozwijających się przeznacza się na usługi i infrastrukturę socjalną, uznając że udział UE powi-
nien być postrzegany jako część całkowitego wsparcia dawców pomocy dla sektora społecznego w danym kraju, a pewien poziom elastyczności
powinien być normą. Ponadto, również zgodnie z tą deklaracją Komisji, Komisja dołoży starań, aby zapewniono, iż do 2009 r. 20 % środków
zostanie przeznaczonych na kształcenie podstawowe i średnie oraz na podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie bud-
żetowe związane z tymi obszarami, w oparciu o średnią dla wszystkich obszarów geograficznych oraz uznanie, że normą powinien być pewien
stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej.

Przed lipcem każdego roku Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczny raport w sprawie polityki rozwojowej Wspólnoty
i pomocy zagranicznej, spełniający wszystkie wymogi sprawozdawczości regulacyjnej Komisji i zawierający wszelkie informacje o współpracy
w zakresie rozwoju, szczególnie o zakresie, w jakim spełnione zostały jej cele. W szczególności sprawozdanie będzie:

— przedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i ich wkład w osiągnięcie wcześniej obowiązującego poziomu odniesienia w wyso-
kości 35 % środków przeznaczonych na infrastrukturę i usługi socjalne oraz obecnie obowiązującego poziomu 20 % środków przeznaczo-
nych na kształcenie podstawowe i średnie oraz na podstawową ochronę zdrowia; oceniać efektywność i skuteczność współpracy, włącznie
z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w inte-
gracji kwestii przekrojowych takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne;

— przedstawiać główne wyniki sprawozdań dotyczących oceny i monitoringu, jako wskaźnik zakresu, w jakim działania osiągają zamierzone
cele;

— podsumowywać kluczowe cechy i wydarzenia w zakresie współpracy w każdym regionie geograficznym oraz

— dostarczać informacje finansowe dotyczące wsparcia udzielonego w każdym sektorze, zgodnie z kryteriami sprawozdawczości OECD.
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Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

1 194 607 424 352 500 000 195 000 000 130 000 000 120 000 000 397 107 424

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

Środki 2006 318 110 000 30 000 000 70 000 000 100 000 000 90 000 000 28 110 000

Środki 2007 338 443 346 45 000 000 100 000 000 100 000 000 93 443 346

Ogółem 1 851 160 770 382 500 000 310 000 000 330 000 000 310 000 000 518 660 770

Uwagi

Środki z rezerwy zostaną udostępnione, gdy Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu program wykorzystania środ-
ków, wskazujący wyraźnie, że 20 % całkowitych wydatków zostanie przeznaczonych na szkolnictwo podstawowe i średnie oraz
na podstawową opiekę zdrowotną, zgodnie z deklaracją Komisji w sprawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustana-
wiającego instrument współpracy na rzecz rozwoju (DCI).

Środki te przeznaczone są na finansowanie współpracy z rozwijającymi się krajami Ameryki Łacińskiej i mają na celu:

— poprawę podstawowej opieki zdrowotnej i szkolnictwa podstawowego, zgodnie z deklaracją Komisji w sprawie art. 5 DCI,
poprzez dokładanie starań, aby zapewniono, iż do 2009 r. 20 % środków w ramach programów krajowych, objętych
instrumentem współpracy w zakresie rozwoju, zostanie przeznaczonych na kształcenie podstawowe i średnie oraz pod-
stawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi obszarami, w oparciu
o wyznaczenie średniej dla wszystkich obszarach geograficznych oraz uznanie, że normą powinien być pewien stopień ela-
styczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej.

— uczestnictwo we wsparciu instytucjonalnym i pomoc w konsolidacji demokracji, państwa prawa i poszanowania praw
człowieka,

— walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. pułapkę biedy, na jaką narażone są
osoby niepełnosprawne,

— wsparcie programów mikrofinansowych,

— wsparcie integracji regionalnej,

— poprawę poziomu edukacji, ochrony zdrowia i infrastruktury transportowej,

— promowanie powszechniejszego wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych,

— wspierania integracji regionalnej,

— wspieranie budowania potencjału, zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych, aby pomóc im w lepszej integracji z wie-
lostronnym systemem handlu, w szczególności zwiększając ich możliwości aktywnego uczestnictwa w działaniach WTO,

— zachęcania do transferu know-how i nawiązywania kontaktów i współpracy między podmiotami gospodarczymi po obu
stronach,
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— tworzenia bardziej sprzyjającego klimatu w zainteresowanych krajach dla ekspansji gospodarczej i, co za tym idzie,
rozwoju,

— promowania zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych, zrównoważonej energii i zwalczania zmian
klimatycznych,

— wspierania zapobiegania klęskom i ograniczania zagrożeń, w tym niebezpieczeństw związanych ze zmianami
klimatycznymi,

— wspierania związków zawodowych, organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych dla celów oceny wpływu inwestycji
europejskich na gospodarkę krajową, w szczególności w obszarze kodeksów postępowania i umów sektorowych zawie-
rających postanowienia dotyczące poszanowania praw pracowniczych, przestrzegania norm socjalnych, ochrony środo-
wiska i praw człowieka.

Środki te przeznaczone są między innymi na finansowanie działań promujących niezależność finansową grup uchodźców, rein-
tegrację przesiedleńców i innych grup społecznych, które opuściły swój kraj pochodzenia lub zamieszkania z powodu konflik-
tów, zagrożenia lub innych sytuacji kryzysowych wywołanych przez działania człowieka, zwłaszcza w Kolumbii. Działania te
mogą być finansowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi.

Ponadto środki te przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz powrotu do normalnego życia ludzi w krajach rozwija-
jących się, które wychodzą z sytuacji kryzysowych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, ostrych konfliktów lub innych
sytuacji kryzysowych. W szczególności działania te mogą obejmować programy i projekty realizowane przez organizacje poza-
rządowe działające na rzecz rozwoju i innych uczestników społeczeństwa obywatelskiego, promujące uczestnictwo społeczeń-
stwa beneficjenta w procesie podejmowania decyzji i ich realizacji.

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 sektora publicznego lub prywatnego przy uwzględnieniu postanowień rozporządzenia finansowego.

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 zostanie na działania zmierzające do kontroli i usuwania min przeciwpiechotnych (APL),
wybuchowych pozostałości z czasów wojny (ERW) oraz nielegalnej ręcznej broni strzeleckiej i lekkiej (SALW).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwijających
się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami (Dz.U. L 52 z 27.2.1992, 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 listopada 1996 r. w sprawie działań na rzecz odbudowy i rekonstrukcji w kra-
jach rozwijających się (Dz.U. L 306 z 28.11.1996, str. 1).

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. 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2493/2000 z dnia 7 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344
z 27.12.2005, str. 1).
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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 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 października 2001 r. w sprawie działań na
rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 3), ostat-
nio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2110/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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