
KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 04 — ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI, W TYM ENERGIĄ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 04 ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWA-
ŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBA-
MI NATURALNYMI, W TYM
ENERGIĄ

21 04 01 Środowisko i zrównoważone za-
rządzanie zasobami naturalnymi,
w tym energią 4 100 755 000 73 000 000 74 356 900 55 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

21 04 05 Globalny Fundusz Efektywności
Energetycznej oraz Energii Od-
nawialnej (GEEREF) 4 p.m. p.m. 5 000 000 5 000 000

21 04 06 Gospodarka wodna w krajach
rozwijających się 4 3 000 000 3 000 000 3 000 000 p.m.

Rozdział 21 04 — Ogółem 103 755 000 76 000 000 82 356 900 60 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

21 04 01 Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

100 755 000 73 000 000 74 356 900 55 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

Uwagi

Środki te są przeznaczone na promowanie i wdrażanie polityki w kwestii środowiska i zrównoważonego zarządzania zasoba-
mi naturalnymi, w tym energią, ponieważ ma ona zastosowanie do stosunków Wspólnoty z krajami rozwijającymi się i pań-
stwami sąsiadującymi z Europą.

Wsparcie finansowe otrzymują projekty z pięciu priorytetowych obszarów: 1) wczesny etap działań na rzecz MCR7: propago-
wanie trwałości środowiska naturalnego; 2) promowanie wdrażania inicjatyw UE oraz udzielanie pomocy krajom rozwijają-
cym się w wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych; 3) doskonalenie wiedzy dla celów integracji i spójności; 4) poprawa
systemu sprawowania rządów z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i umacnianie czołowej roli UE; oraz 5) wspieranie
działań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w krajach i regionach partnerskich.

Wspieranie działań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w krajach i regionach partnerskich obejmuje także środ-
ki na sfinansowanie wkładu Wspólnoty na rzecz Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej.
Celem funduszu jest zmobilizowanie funduszy publicznych i prywatnych w celu przezwyciężenia impasu finansowego doty-
czącego projektów i przedsięwzięć związanych z energią odnawialną w krajach rozwijających się oraz w krajach (spoza UE),
których gospodarka znajduje się w fazie transformacji.

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 przy przydziale środków na sfinansowanie działań,
z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programów tematycznych,
dla każdego z tych państw przewidziana jest pula odpowiadająca 8 % ogółu środków na realizację danego programu.

Środki te są także przeznaczone na dokończenie płatności za działania finansowane z dawnego artykułu 21 02 05 „Środowi-
sko naturalne w krajach rozwijających się”.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne dotyczącej odpowiedniego pro-
gramu można zapisać maksymalnie 4 %.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 04 — ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI, W TYM ENERGIĄ (ciąg
dalszy)

21 04 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument fi-
nansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Działania zewnętrzne: Tematyczny program na rzecz środowiska i zrównowa-
żonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią” (COM(2006) 20 wersja ostateczna).

21 04 05 Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. 5 000 000 5 000 000

Uwagi

Środki te zostaną wykorzystane na utworzenie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej
w celu zapewnienia kapitału podwyższonego ryzyka dla różnego rodzaju projektów inwestycyjnych w dziedzinie odnawial-
nych źródeł energii i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się, Europie oraz w krajach z nią sąsiadujących.

W kontekście zmian klimatycznych Unia Europejska musi odgrywać prekursorską rolę w dziedzinie rozwiązań mających na
celu ograniczenie ich skutków i przyczyn. Wymiana dobrych praktyk między państwami członkowskimi w dziedzinie efek-
tywności energetycznej pozwoli Unii Europejskiej prowadzić skoordynowane działania, które mogłyby przyczynić się do zdefi-
niowania strategii i wspólnych działań w obszarze polityki energetycznej.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

21 04 06 Gospodarka wodna w krajach rozwijających się

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 000 000 3 000 000 3 000 000 p.m.

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z promocją gospodarki wodnej w krajach rozwijających
się oraz, w szczególności, na zacieśnienie współpracy między krajami rozwijającymi się posiadającymi wspólne ponadgranicz-
ne zasoby wodne.

Celem wykorzystania środków jest rozwijanie i ulepszanie narzędzi gospodarki wodnej, a w szczególności zacieśnianie współ-
pracy między krajami rozwijającymi się.

Środki te mogą być częściowo wykorzystane na pomoc techniczną przy wdrażaniu porozumień w sprawie gospodarki wodnej
zawieranych przez kraje rozwijające się.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 04 — ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI, W TYM ENERGIĄ (ciąg
dalszy)

21 04 06 (ciąg dalszy)

Przeznaczone są one również na finansowanie dialogu wielostronnego z udziałem zainteresowanych stron oraz koordynacji na
rzecz zwiększenia wydajności i skuteczności gospodarki wodnej, a w szczególności współpracy między krajami rozwijającymi
się.

Działania zostaną rozszerzone w 2008 r. na te regiony Afryki, które cierpią na dotkliwy niedobór wody.

Środki przeznaczone są również na finansowanie działań mających na celu wspieranie rozpowszechniania i wymiany osią-
gnięć i najlepszych praktyk w krajach rozwijających się.

Podstawa prawna

Program 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, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie polityki gospodarki wodnej w kra-
jach rozwijających się i priorytetów współpracy w zakresie rozwoju UE (COM(2002) 132 wersja ostateczna).

Uchwała Rady z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie gospodarki wodnej w krajach rozwijających się: Polityka i priorytety współ-
pracy w zakresie rozwoju EU (dokument DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).
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