
KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 02 — BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 02 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

21 02 01 Bezpieczeństwo żywności 4 233 185 000 195 000 000 216 199 000 200 000 000 201 277 344,70 205 293 181,53

21 02 02 Sfinalizowanie Konwencji o pomocy
żywnościowej 4 p.m. 25 000 000 p.m. 55 000 000 0,— 96 085 518,05

21 02 03 Instrument umożliwiający szybkie
reagowanie na gwałtowny wzrost
cen żywności w krajach rozwijają-
cych się 4 480 000 000 440 000 000 p.m. p.m.

21 02 04 Projekt pilotażowy — Finansowanie
produkcji rolnej 4 2 000 000 2 000 000

Rozdział 21 02 — Ogółem 715 185 000 662 000 000 216 199 000 255 000 000 201 277 344,70 301 378 699,58

21 02 01 Bezpieczeństwo żywności

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

233 185 000 195 000 000 216 199 000 200 000 000 201 277 344,70 205 293 181,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki mające na celu:

— zmniejszenie ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się dotkniętych ustawicznym bra-
kiem bezpieczeństwa żywnościowego,

— skutków kryzysu dla najbardziej potrzebującej ludności.

Jako że instrument ten pełni rolę pomostu między sytuacją krótkoterminową (kryzysem) a długoterminową (rozwojem), zakres
niniejszego artykułu obejmuje przedłużające się sytuacje kryzysowe, odbudowę oraz rozwiązywanie problemów strukturalne-
go braku bezpieczeństwa żywnościowego w ramach rozpoczęcia działań zmierzających do długoterminowego ograniczenia
ubóstwa.

W szczególności środki te mają przyczynić się do realizacji priorytetów strategicznych programu tematycznego „Bezpieczeń-
stwo żywności”:

— wspieranie dostarczania międzynarodowych dóbr publicznych przyczyniających się poprawy bezpieczeństwa żywności:
badania naukowe i technologia,

— powiązanie informacji i podejmowania decyzji w celu ulepszenia strategii w celu rozwiązywania problemów z zakresu bez-
pieczeństwa żywności,

— zbadanie możliwości zastosowania podejścia kontynentalnego i regionalnego do działań zmierzających do poprawy bez-
pieczeństwa żywności,

— rozwiązywanie kwestii bezpieczeństwa żywności w wyjątkowych sytuacjach transformacji oraz w państwach
niestabilnych i upadających,

— propagowanie innowacyjności w celu bezpieczeństwa żywności,

— budowanie wsparcia dla planu działań na rzecz bezpieczeństwa żywności oraz jego promocja, harmonizacja i koordynacja
działań z partnerami i ofiarodawcami działającymi w obszarze rozwoju.

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 Parlamentu Europejskiego i Rady przy przydziale
środków na sfinansowanie działań, z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa
w ramach programów tematycznych, dla państw tych przewidziana jest pula odpowiadająca 3,7 % ogółu środków na realizację
danego programu.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 02 — BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (ciąg dalszy)

21 02 01 (ciąg dalszy)

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. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone
w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na
odpowiednie programy w każdym rozdziale.

Środki z tego artykułu podlegają ocenie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy. Oceny te obejmują aspekty dotyczące działań wstępnych i rezultatów na poszczególnych etapach (produkt, wyniki, skutki).
Wnioski wypływające z ocen służą do określenia działań finansowanych następnie z tych środków.

Część tych środków zostanie wykorzystana na uwzględnianie w strategiach politycznych kwestii ograniczania zagrożenia ka-
tastrofą w oparciu o własność i strategie krajowe państw narażonych na klęski żywiołowe.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości finansowej zgodnie z art. 53–56 rozporządzenia finansowego Komisja, przy zawie-
raniu lub zmianie umów w sprawie zarządzania i realizacji projektów przez organizacje międzynarodowe, dołoży wszelkich
starań, że zobowiążą się one do wysłania wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych audytów dotyczących wykorzystania fun-
duszy Wspólnoty do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i do kontrolera wewnętrznego Komisji.

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: Strategia tematyczna na rzecz bezpieczeństwa żywno-
ściowego — Rozwój planu działań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego drogą do realizacji milenijnych celów rozwoju”
(COM(2006) 21 wersja ostateczna).

21 02 02 Sfinalizowanie Konwencji o pomocy żywnościowej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 25 000 000 p.m. 55 000 000 0,— 96 085 518,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki mające na celu:

— zmniejszenie ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się dotkniętych ustawicznym bra-
kiem bezpieczeństwa żywnościowego,

— łagodzenie skutków kryzysu dla najbardziej potrzebującej ludności.

Jako że instrument ten pełni rolę pomostu między sytuacją krótkoterminową (kryzysem) a długoterminową (rozwojem), zakres
niniejszego artykułu obejmuje przedłużające się sytuacje kryzysowe, odbudowę oraz rozwiązywanie problemów strukturalne-
go braku bezpieczeństwa żywnościowego w ramach rozpoczęcia działań zmierzających do długoterminowego ograniczenia
ubóstwa.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 02 — BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (ciąg dalszy)

21 02 02 (ciąg dalszy)

W szczególności środki te przeznaczone są na sfinalizowanie płatności za bieżące programy pomocy żywnościowej oraz trwa-
jące programy wsparcia budżetowego ustanawiające ułatwienia w dostępie do obcej waluty.

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: Strategia tematyczna na rzecz bezpieczeństwa żywno-
ściowego — Rozwój planu działań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego drogą do realizacji milenijnych celów rozwoju”
(COM(2006) 21 wersja ostateczna).

21 02 03 Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

480 000 000 440 000 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie szybkiego i bezpośredniego reagowania na wzrost cen żywności w krajach rozwija-
jących się w okresie między udzieleniem pomocy nadzwyczajnej a średnio- i długoterminową współpracą na rzecz rozwoju.
Głównym celem pomocy i współpracy jest zachęcanie do pozytywnej reakcji dotyczącej dostaw w sektorze rolniczym kra-
jów i regionów będących odbiorcami pomocy w kontekście ich trwałego rozwoju oraz wspieranie działań na rzecz szybkie-
go i bezpośredniego łagodzenia negatywnych skutków wysokich cen żywności zgodnie z celami dotyczącymi bezpieczeństwa
żywnościowego.

Kwalifikowalne działania wspierające obejmują:

— działania na rzecz poprawy dostępu do nakładów i usług rolniczych, w tym nawozów i nasion,

— działania zabezpieczające służące utrzymaniu lub poprawie zdolności produkcyjnych w rolnictwie i zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb żywnościowych najsłabszych grup ludności.

Z pomocy dostarczanej za pośrednictwem organizacji regionalnych i międzynarodowych będą korzystać najbardziej dotknięte
kraje rozwijające się i ich ludność, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań w poszczególnych krajach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1337/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające instrument
umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (Dz.U. L 354 z 31.12.2008,
s. 62).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 02 — BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (ciąg dalszy)

21 02 04 Projekt pilotażowy — Finansowanie produkcji rolnej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 000 000 2 000 000

Uwagi

Celem projektu pilotażowego jest ułatwienie małym gospodarstwom rolnym dostępu do środków finansowych, które należy
wykorzystać do stymulowania produkcji rolnej w krajach rozwijających się. Środki te należy przekazywać za pośrednictwem
organizacji specjalizujących się w mikrofinansowaniu, w tym lokalnych banków i stowarzyszeń, które przestrzegają uznanych
międzynarodowych standardów w dziedzinie przejrzystości, odpowiedzialności i rzetelności finansowej.

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, s. 1).
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