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KOMISJA
TYTUŁ 22 — ROZSZERZENIE

ROZDZIAŁ 22 03 — POAKCESYJNE WSPARCIE FINANSOWE
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2009
Treść

Środki 2008

Wynik 2007

RF
Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

22 03

POAKCESYJNE WSPARCIE FINANSOWE

22 03 01

Rozwiązania przejściowe dla nowych
państw członkowskich
3.2

—

48 502 000

p.m.

68 200 000

Działania Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX)
w ramach rozwiązań przejściowych

—

1 700 000

p.m.

3 439 000

—

50 202 000

p.m.

71 639 000

22 03 02

3.2

Rozdział 22 03 — Ogółem

22 03 01

Płatność

77 987 600,— 102 808 856,58

7 830 000,—

7 795 634,87

85 817 600,— 110 604 491,45

Rozwiązania przejściowe dla nowych państw członkowskich
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

—

Środki 2008
Płatność

48 502 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

68 200 000

Zobowiązanie

77 987 600,—

Płatność

102 808 856,58

Uwagi
Celem rozwiązań przejściowych jest dalsze wspieranie nowych państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz wzmocnienia
ich możliwości administracyjnych w zakresie wdrażania prawodawstwa wspólnotowego oraz zachęcanie do wymiany najlepszych praktyk.
Rozwiązania przejściowe dla 10 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE dnia 1 maja 2004 r., funkcjonowały
od 2004 do 2006 r. Będą one wdrażane co najmniej do 2009 r. W akcie przystąpienia z 2005 r. zapisano inne rozwiązanie
przejściowe dla Bułgarii i Rumunii, które ma funkcjonować przez rok po ich przystąpieniu do UE. Jego wdrażanie ma potrwać
do 2010 r.
Rozwiązania przejściowe zorientowane są na kontynuowanie działań budowania instytucji na takich samych zasadach jak finansowane w ramach Phare w okresie przedakcesyjnym. Tak więc struktury i metody ustanowione dla programowania i podejmowania decyzji w ramach Phare będą w dalszym ciągu obowiązywać, z niewielkimi zmianami, w odniesieniu do rozwiązań
przejściowych.
Celem rozwiązań przejściowych jest dalsze wspieranie nowych państw członkowskich w obszarach, w których ich możliwości
administracyjne i instytucjonalne wciąż nie są równie wydajne, jak w innych państwach członkowskich. Rozwiązania przejściowe powinny zapewnić narzędzia umożliwiające im szybkie i precyzyjne reagowanie na stwierdzone słabości, w szczególności tam, gdzie przywołane były lub są klauzule zabezpieczające na wypadek ryzyka.
Pomoc będzie odpowiedzią na stałą potrzebę wzmacniania możliwości instytucjonalnych w pewnych obszarach poprzez działania, które nie mogą być finansowane z funduszy strukturalnych, w szczególności w następujących obszarach:
— sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne (wzmocnienie sądownictwa, kontrola granic zewnętrznych, strategia antykorupcyjna, wzmocnienie zdolności egzekwowania prawa),
— kontrola finansowa,
— ochrona interesów finansowych Wspólnoty oraz zwalczanie nadużyć,
— rynek wewnętrzny, łącznie z unią celną,
— środowisko naturalne,
— usługi weterynaryjne oraz tworzenie możliwości odnośnie do bezpieczeństwa żywności,
— struktury administracyjne i kontrolne dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, łącznie ze Zintegrowanym Systemem
Administrowania i Kontroli (IACS),
— bezpieczeństwo nuklearne (poprawa skuteczności i kompetencji władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nuklearne
oraz ich organizacji wsparcia technicznego, jak również państwowych agencji utylizacji odpadów radioaktywnych),
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— statystyka,
— wzmocnienie administracji publicznej zgodnie z potrzebami określonymi w kompleksowym sprawozdaniu pokontrolnym Komisji, które nie zostały objęte funduszami strukturalnymi.
Zadania dla rozwiązań przejściowych zostały określone głównie w kompleksowym sprawozdaniu pokontrolnym. Priorytet powinny otrzymać obszary, w których klauzule zabezpieczające na wypadek ryzyka określone były lub są celem zapewnienia szybkich działań naprawczych.
Część każdego przydziału może zostać przeznaczona na programy, z których może korzystać wielu beneficjentów, a obejmuje
także audyty i działania oceniające. Pozostała część jest rozdzielana pomiędzy nowe państwa członkowskie.
Podstawa prawna
Zadania wynikające ze szczególnych uprawnień Komisji wynikających bezpośrednio z art. 34 aktu przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz art. 31 w tytule III aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. (część Traktatu dotycząca przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej).
22 03 02

Działania Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach rozwiązań przejściowych
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

—

Środki 2008
Płatność

1 700 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

3 439 000

Zobowiązanie

7 830 000,—

Płatność

7 795 634,87

Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie pomocy technicznej na polu dostosowania przepisów do całości dorobku wspólnotowego, ze wsparciem wszystkich organizacji zaangażowanych we wdrażanie i egzekwowanie dorobku, łącznie z organizacjami
pozarządowymi, celem umożliwienia im osiągnięcia ich celów oraz monitorowania ich postępów.
Celem jest możliwie szybkie zapewnienie krótkoterminowej pomocy za pośrednictwem seminariów, warsztatów, wizyt badawczych oraz wizyt ekspertów, uzgodnień szkoleniowych, zapewnienie narzędzi i produktów, w szczególności gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, tłumaczenie, jak również inne formy pomocy technicznej w kontekście dostosowania do unijnego
dorobku prawnego.
Zakres beneficjentów obejmuje przedstawicieli wszystkich organizacji publicznych i półpublicznych sektora, takich jak administracje krajowe, parlamenty, rady legislacyjne, samorządy lokalne, władze nadzorcze i regulacyjne, jak też przedstawiciele partnerów społecznych oraz przedstawiciele stowarzyszeń handlowych, zawodowych i gospodarczych, zaangażowani w zamianę,
wdrażanie i egzekwowanie dorobku wspólnotowego.
Podstawa prawna
Zadania wynikające ze szczególnych uprawnień Komisji wynikających bezpośrednio z art. 34 aktu przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz art. 31 w tytule III aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. (część Traktatu dotycząca przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej).

