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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów 

państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania 

pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie 

z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej 

dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, 

odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. 

(druk nr 541) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie, w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 Konstytucji (w związku ze 

znacznym obciążaniem państwa pod względem finansowym), zgody na dokonanie przez 

Prezydenta ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw 

członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy 

unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową 

o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów 

i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 

2013 r. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Podstawowym celem Umowy jest zapewnienie przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej odpowiednich źródeł finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), 

który służy Unii Europejskiej do udzielania pomocy rozwojowej państwom Afryki, Karaibów 

i Pacyfiku (AKP) oraz krajom i terytoriom zamorskim (KTZ). Umowa ta jest następstwem 

zakończenia z końcem 2013 r. okresu obowiązywania 10. edycji EFR. Realizacja Umowy 
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pozwoli wypełnić zobowiązania państw członkowskich wynikające z Umowy o partnerstwie 

między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą 

Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 

23 czerwca 2000 r., oraz czwartej części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Wielkość EFR na lata 2014–2020 ustalona została na poziomie 26 984 mln euro 

(w cenach z 2011 r.), a w cenach bieżących w wysokości 30 506 mln euro. Państwa 

członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do udziału w finansowaniu EFR w postaci 

corocznych wkładów według klucza określonego w umowie. Udział Polski w finansowaniu 

11. edycji EFR został określony na poziomie 2,00734% (co odpowiada kwocie 612 359 140 

euro).  

Ze środków przekazanych w ramach nowej edycji EFR kontynuowana będzie realizacja 

celów zawartych w Umowie z Kotonu, takich jak: likwidacja ubóstwa, trwały 

i zrównoważony rozwój, stopniowa integracja krajów AKP z gospodarką światową przy 

zachowaniu wcześniej przyjętej reguły uprzywilejowanego traktowania krajów najmniej 

rozwiniętych.  

W ramach wieloletnich ram finansowych (2014–2020) Umowa precyzuje następujące 

zagospodarowanie 11. edycji EFR:  

1) 29 089 mln euro będzie przydzielone państwom AKP;  

2) 364,5 mln euro będzie przydzielone KTZ. 

Pozostał część kwoty będzie przydzielona Komisji Europejskiej na wydatki wspierające, 

związane z programowaniem i wprowadzaniem w życie 11. EFR (wydatki administracyjne). 

Umowa przewiduje również, iż do kwoty przydzielonej na Instrument Inwestycyjny 

w ramach 9. 10. i 11. EFR, dodaje się orientacyjną kwotę nie wyższą niż 2 600 mln euro 

w formie pożyczek przyznawanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z jego 

zasobów własnych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują się omawianą 

umową do działania w charakterze gwarantów wobec EBI, proporcjonalnie do wysokości 

własnych wkładów do kapitału banku. 

Omawiana Umowa określa także m.in.: 

1) reguły zarządzania zasobami przydzielonymi państwom AKP oraz zasobami 

przydzielonymi KTZ, w tym sposób rozdzielenia przyznanych kwot pomiędzy 

instrumenty współpracy;   
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2) zasady zarządzania pożyczkami EBI; 

3) sposób gospodarowania zasobami zarezerwowanymi na wydatki pomocnicze Komisji 

Europejskiej powiązane z EFR, w tym katalog dopuszczalnych wydatków; 

4) zasady prognozowania rocznego budżetu EFR, składek poszczególnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz sposób działania Komitetu Europejskiego 

Funduszu Rozwoju i Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, w tym zasady liczenia 

głosów przy podejmowaniu decyzji w ramach procedury większości kwalifikowanej.  

Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po zawiadomieniu 

Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej o jej zatwierdzeniu przez ostatnie państwo 

członkowskie Unii Europejskiej. 

Zawarcie Umowy przez Rzeczpospolitą Polską nie spowoduje konieczności zmiany 

polskiego ustawodawstwa. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. w kształcie 

zaproponowanym w przedłożeniu rządowym (druk sejmowy nr 1927). Projektem ustawy 

zajmowała się sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


