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Konkurs na plakat promujący
Europejski Fundusz Społeczny
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie na plakat
o EFS. Praca pokazywać ma wpływ
Unii Europejskiej i dotacji z EFS na warunki
życia Polaków.

Konkurs adresowany jest do dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.
Uczestnicy mogą wcielić się w artystów:
przygotować i wysłać pracę dotyczącą
bioróżnorodności i tego, co znaczy ona dla
młodych ludzi na całym świecie.

Plakaty oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
– dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych (studenci,
absolwenci wyższych uczelni artystycznych i projektowych).
Uczestników w dwóch pierwszych grupach zgłaszają szkoły.

Nagrody przyznane będą w trzech kategoriach: 6 -10 lat,
11 - 15 lat i 16 - 20 lat. Zwycięska praca może pojawić się
w formie logo na plakietkach inicjatywy „Young Hands
Together for Diversity”. Wszystkie zgłoszone prace mogą
zostać wykorzystane na plakatach, koszulkach i w publikacjach ONZ. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
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Prace dostarczyć należy do 30 czerwca 2010 r. do Krajowego Ośrodka EFS w Warszawie. Nagrodzone projekty zostaną wykorzystane w kampaniach informacyjno-promocyjnych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwycięzców poznamy
latem.
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Międzynarodowy Konkurs Sztuki
„Young Hands Together for Diversity”

Więcej informacji na stronie
http://roefs.pl/konkurs/file/Regulamin_Konkursu.pdf

Prace należy nadsyłać do 15 czerwca 2010.
Więcej szczegółów na stronie:
http://foris.fao.org/static/data/nrc/Biodiversity-ArtCompetition.pdf

Konkurs dla młodych rysowników
„Jeden świat, Nasz świat” - pod tym hasłem
Centrum Północ-Południe Rady Europy
świętuje 20. rocznicę swojego istnienia.
Takie jest też hasło konkursu, który
promować ma młodzieżowe spojrzenie na
globalną współzależność i solidarność
w XXI wieku.
Plakaty oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
– dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych (studenci,
absolwenci wyższych uczelni artystycznych i projektowych).
Uczestników w dwóch pierwszych grupach zgłaszają szkoły.
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Prace dostarczyć należy do 30 czerwca 2010 r. do Krajowego Ośrodka EFS w Warszawie. Nagrodzone projekty zostaną wykorzystane w kampaniach informacyjno-promocyjnych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwycięzców poznamy
latem.
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Więcej informacji na stronie
http://roefs.pl/konkurs/file/Regulamin_Konkursu.pdf

Konkurs World Summit Youth Award
(WSYA)
Młodzi projektanci, twórcy stron internetowych, pisarze i blogerzy z całego świata
zaproszeni są do zgłaszania projektów
internetowych, które wezmą udział
w konkursie pod hasłem „Korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych pomaga
wprowadzać w życie Milenijne Cele Rozwoju ONZ”.
Projekty zgłaszać można w następujących kategoriach:
1. Walka z ubóstwem, głodem i chorobami
2. Edukacja dla wszystkich
3. Władza dla kobiet
4. Tworzenie własnej kultury
5. Życie ekologiczne
6. Poszukiwanie prawdy.
W każdej z kategorii zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy.
Nagrody otrzymają podczas uroczystej gali World Summit
Youth Award w Nowym Jorku, organizowanej w dniach od 18
do 22 września 2010.
Termin nadsyłania prac mija 20 czerwca 2010 r.
Zgłoszenia można dokonać przez internet na stronie:
www.youthaward.org/en_register.html.

Komisarz Janusz Lewandowski o unijnej pomocy w walce z powodzią

Materiał dźwiękowy i zdjęcia wkrótce na stronie www.ec.europa.eu/polska
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Polska ma szansę na ponad 100 mln euro z Funduszu Solidarności UE – ocenia komisarz UE ds.
programowania finansowego i budżetu Janusz
Lewandowski. Zaznaczył, że Polska może liczyć
także na pomoc strukturalną w zakresie inwestycji
przeciwpowodziowych. – To może być w tej sytuacji największa korzyść wynikająca z członkostwa
Polski w Unii – mówił Janusz Lewandowski.
Komisarz złożył dziś wizytę w polskim Parlamencie, gdzie przedstawiał m.in. plan pracy Komisji
Europejskiej w bieżącym roku.
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Przebywający w Warszawie komisarz Janusz Lewandowski przypomniał na konferencji prasowej, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony właśnie z myślą o pomocy krajom,
które ucierpiały na skutek katastrofalnej powodzi. Komisja Europejska jest na bieżąco informowana o rozwoju sytuacji powodziowej
w Polsce. - Od poniedziałku istnieje gorąca linia pomiędzy polskimi
władzami a Centrum Monitoringu i Informacji. W środę uruchomiono
europejski mechanizm obrony cywilnej, gdzie zostały bardzo wyraźnie sprecyzowane polskie zapotrzebowania m.in. na pompy o dużej
mocy – wymieniał komisarz Lewandowski podczas konferencji prasowej w Sejmie.
- Teraz szykowany jest wniosek, który mógłby uruchomić Europejski
Fundusz Solidarności. Został on utworzony właśnie z takich przyczyn, jakie dziś widzimy w korycie Wisły czy Odry – mówił komisarz,
przypominając, że jego wysokość to miliard euro. Bezpośrednią przy-

czyną powołania do życia funduszu były poważne powodzie, które
latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. - I do tej pory właśnie
powodzie były najczęstszą przyczyną uruchamiania tego funduszu.
W następnej kolejności to pożary, czasem susza.
FSUE może zostać uruchomiony, gdy ogólne szkody spowodowane
przez klęskę przekraczają 3 mld euro lub 0,6 proc. dochodu narodowego brutto – w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest
mniejsza. – W przypadku Polski pułap ten wynosi 2,125 mld euro.
(…) Teraz należy oszacować straty i złożyć wniosek. Jest na to czas,
bo należy go dostarczyć w ciągu 10 tygodni od momentu wystąpienia
pierwszych strat – mówił komisarz Lewandowski. Polska jest jednym
z siedmiu krajów UE, który do tej pory nie korzystał z FSUE.
Z wstępnych szacunków komisarza Lewandowskiego wynika, że
Warszawa może otrzymać wsparcie rzędu 100 mln euro. – Przy skali
strat w granicach 3 mld euro, z czym pewnie trzeba się liczyć, będzie
to ponad 100 mln – mówił komisarz. Zaznaczył jednak, że procedury
wypłacania pieniędzy są dosyć wolne – od 4 do 6 miesięcy, dlatego
unijne wsparcie będzie de facto zwrotem części kosztów poniesionych przez państwo w zakresie łagodzenia skutków powodzi.
Janusz Lewandowski zaznaczył jednocześnie, że Polska może liczyć
także na pieniądze z budżetu UE w ramach polityki strukturalnej m.in.
na budowę infrastruktury, która w przyszłości pozwoliłaby zapobiegać skutkom powodzi lub minimalizować ich skutki. – To może być
w tej sytuacji największa korzyść wynikająca z członkostwa Polski w
Unii – mówił Janusz Lewandowski.
Pytany o możliwą pomoc dla rolnictwa komisarz stwierdził, że przypadku takich klęsk żywiołowych jak obecna powódź w Polsce możliwe czasowe zawieszenie zasad Wspólnej Polityki Rolnej, by umożliwić rządom narodowym na przyznanie rekompensat najbardziej
poszkodowanym gospodarstwom.
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwycięzców poznamy latem.

KE wzywa państwa członkowskie do uruchomienia
numeru alarmowego 116 000 do zgłaszania zaginięć dzieci
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego (25 maja) dwie wiceprzewodniczące Komisji
Europejskiej: Viviane Reding, odpowiedzialna za
sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo w UE, oraz Neelie Kroes, odpowiedzialna za
agendę cyfrową, zaapelowały do państw członkowskich o jak najszybsze wprowadzenie systemu
wczesnego informowania o zaginionych dzieciach
i uruchomienie numeru alarmowego 116 000.
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„Każde zaginione dziecko to tragedia i należy zrobić wszystko, aby
takim tragediom zapobiec. W tym celu Komisja stworzyła europejski numer alarmowy 116 000, pod którym można zgłosić zaginięcie
dziecka oraz uzyskać informacje i pomoc w całej Europie. Niestety,
telefon ten funkcjonuje jedynie w 11 państwach członkowskich”,
powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.
„Trudno jest pogodzić się z faktem, że potencjalnie pomocne narzędzie wciąż nie jest dostępne w całej Unii. Wyobraźmy sobie zaginione dziecko, które wybrawszy numer 116 000 może jedynie
usłyszeć nagraną automatyczną wiadomość, że usługa zostanie
uruchomiona w 2012 r. Apeluję do państw członkowskich o podjęcie wszelkich kroków, aby to zmienić”.
Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę
cyfrową, dodała: „państwa członkowskie muszą dopełnić swoich
obowiązków prawnych, polegających nie tylko na jak najszybszym
uruchomieniu numeru alarmowego do zgłaszania zaginięć dzieci,
ale także na właściwym poinformowaniu o tym fakcie obywateli”.
Unia wdrożyła już przepisy gwarantujące, że numer 116 000 będzie

zarezerwowany w całej UE dla telefonów alarmowych do zgłaszania zaginięć dzieci i zapewniania ich rodzinom pomocy i wsparcia.
Numer ten funkcjonuje już w 11 państwach członkowskich:
Belgii, Danii, Grecji, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii,
Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji. Przyjęcie nowych unijnych
przepisów telekomunikacyjnych w listopadzie 2009 r. zobowiązało
państwa członkowskie do zapewnienia, że numer alarmowy 116
000 zostanie uruchomiony do 25 maja 2011 r. (MEMO/09/491,
IP/09/1812). Komisja uważnie monitoruje wdrażanie tego zobowiązania przez państwa członkowskie, podobnie jak miało to miejsce
w przypadku wspólnego europejskiego numeru alarmowego 112,
który jest darmowy i działa na terytorium całej UE (IP/08/1968).
Komisja wspiera także utworzenie transgranicznych systemów
wczesnego informowania o zaginięciach dzieci, które ułatwiają
poszukiwania dzieci uprowadzonych przez zapewnienie obywatelom możliwości dostarczania właściwym organom aktualnych informacji. Takie systemy istnieją w ośmiu państwach członkowskich: w Holandii, Portugalii, Francji, Luksemburgu, Belgii, Grecji,
Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
Zgodnie ze zmienionymi w 2009 r. przepisami w dziedzinie telekomunikacji (zob. MEMO/09/513), a szczególnie z art. 27a zmienionej
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej, państwa członkowskie
mają obowiązek podjąć działania w celu zapewnienia obywatelom,
najpóźniej do 25 maja 2011 r., dostępu do numeru alarmowego
umożliwiającego zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci.

o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez inicjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między
państwami członkowskimi”.
Wybrany na potrzeby tej usługi numer to „116 000.” Ta sama
dyrektywa wymaga również od państw członkowskich, aby zadbały
o „odpowiednie poinformowanie obywateli o istnieniu usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” oraz
o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez inicjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między
państwami członkowskimi”.
Kontekst
15 lutego 2007 r. Komisja przyjęła decyzję zobowiązującą państwa
członkowskie do zarezerwowania numeru 116 000 dla telefonu
alarmowego do zgłaszania zaginięć dzieci w UE (IP/07/188). Komisja wielokrotnie apelowała do państw członkowskich o jak najszybsze uruchomienie tego numeru (IP/08/1129).
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W marcu bieżącego roku Komisja przyjęła dwa wnioski zawierające nowe przepisy ułatwiające walkę z przemocą wobec dzieci,
seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz dziecięcą pornografią.
Te nowe wnioski przewidują większą pomoc dla ofiar oraz
surowsze kary dla przestępców dopuszczających się seksualnego
wykorzystywania dzieci i handlu dziećmi (IP/10/379).
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Zgodnie ze zmienionymi w 2009 r. przepisami w dziedzinie telekomunikacji (zob. MEMO/09/513), a szczególnie z art. 27a zmienionej dyrektywy w sprawie usługi powszechnej, państwa członkowskie mają obowiązek podjąć działania w celu zapewnienia
obywatelom, najpóźniej do 25 maja 2011 r., dostępu do numeru
alarmowego umożliwiającego zgłaszanie przypadków zaginięcia
dzieci. Wybrany na potrzeby tej usługi numer to „116 000.” Ta sama
dyrektywa wymaga również od państw członkowskich, aby zadbały
o „odpowiednie poinformowanie obywateli o istnieniu usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” oraz

Dodatkowe informacje:
Strona internetowa dotycząca zaginionych dzieci:
http://www.missingchildreneurope.eu/
Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_
en.htm
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz
ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_
en.htm
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, komisarz
ds. agendy cyfrowej:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_
en.htm
Państwa, w których funkcjonuje numer 116 000
Państwo członkowskie		
Belgia			
Dania			
Grecja			
Francja			
Węgry			
Włochy			
Holandia			
Polska			
Portugalia			
Rumunia			
Słowacja			

Numer funkcjonuje od:
maj 2009
luty 2009
październik 2008
maj 2009
czerwiec 2008
maj 2009
wrzesień 2008
marzec 2009
wrzesień 2007
maj 2009
maj 2009

Światowy Dzień bez Papierosa 2010:
Komisja potwierdza swoje zaangażowanie w walkę z paleniem
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27 maja, tuż przed Dniem bez Papierosa 2010, przypadającym w poniedziałek 31 maja, Komisja Europejska prezentuje wyniki badania Eurobarometru,
według których znaczna większość obywateli UE
popiera surowsze środki zwalczania palenia tytoniu. Na przykład trzech na czterech Europejczyków
jest zwolennikami ostrzeżeń zdrowotnych w formie
obrazków na opakowaniach papierosów, a także popiera zakaz palenia tytoniu w restauracjach. Badanie dowodzi jednak także, że co trzeci Europejczyk
nadal pali, mimo że w związku z używaniem tytoniu umiera połowa palaczy. W najbliższym czasie
Komisja planuje rozpoczęcie otwartych konsultacji w celu przeglądu dyrektywy z 2001 r. w sprawie
wyrobów tytoniowych. Komisja intensyfikuje także
swoje działania związane ze zwalczaniem tytoniu w
UE.
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Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli,
powiedział: „Tytoń zabija corocznie 650 000 Europejczyków.
Wielu z nich można by uratować za sprawą ograniczenia palenia. Szczególnie niepokojący jest odsetek palaczy wśród
młodych ludzi. Europa nie może biernie przyglądać się, jak
młode pokolenia puszczają z dymem swoje zdrowie!”
Komisarz dodał:
„Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by ograniczyć palenie
tytoniu w Europie poprzez nadchodzący przegląd obowiązu-

jących przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych, a także będę zastanawiał się, w jaki sposób ukształtować jasny
i skuteczny zestaw przepisów, działający w interesie zdrowia
Europejczyków.”
Rzut oka na dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych
Dyrektywa nr 2001/37/WE została przyjęta w 2001 r.
Określono w niej maksymalne poziomy m.in. nikotyny i substancji smolistych w papierosach, a także zobowiązano producentów do stosowania tekstowych ostrzeżeń zdrowotnych
na opakowaniach papierosów oraz do zgłaszania składników
tytoniu. Wprowadzono również zakaz używania na opakowaniach takich określeń jak „lekkie”.
Komisja prowadzi obecnie przegląd tej dyrektywy, aby zapewnić wyższy poziom ochrony zdrowia oraz dostosować te przepisy do zmian w zakresie składników wyrobów tytoniowych
i do zmian w prawie krajowym. Jednym z celów przeglądu
będzie m.in. zapewnienie konsumentom lepszych informacji
oraz zmniejszenie atrakcyjności wyrobów tytoniowych, szczególnie dla młodzieży. Komisja planuje przedstawić wniosek
w sprawie zmiany dyrektywy w drugiej połowie 2011 r.

Środowiska wolne od dymu tytoniowego
Po wydaniu przez Radę w listopadzie 2009 r. zalecenia w
sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego Komisja
zdecydowanie popiera działania państw członkowskich na
rzecz „Europy wolnej od dymu tytoniowego do 2012 r.”. W
tym kontekście Komisja zachęca wszystkie państwa członkowskie do ochrony swoich obywateli przed narażeniem na
dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego, aby ograniczyć narażenie dzieci na dym wtórny. (Przyjęcie i wdrożenie
przepisów dotyczących środowisk wolnych od dymu tytoniowego pozostaje w kompetencji państw członkowskich).
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Jakiego zdania są obywatele UE?
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Badanie Eurobarometru wskazuje, że obywatele UE są zwolennikami surowszych środków zwalczania tytoniu. Ostrzeżenia zdrowotne w formie obrazków na opakowaniach papierosów cieszą się dużym poparciem społecznym (75%), mimo
że obecnie ostrzeżenia takie stosowane są tylko w czterech
państwach członkowskich. Wielu Europejczyków popiera
również zakaz stosowania substancji aromatyzujących poprawiających smak papierosów (61%), a także zakaz reklamy
tytoniu w miejscu sprzedaży (63%).

W innym opublikowanym dziś badaniu Komisji przedstawiono
dowody jasno wskazujące na skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach papierosów. Podnoszą one wiedzę o
skutkach palenia tytoniu dla zdrowia, a także przyczyniają się
do zmiany postaw i zachowań dotyczących palenia.
Kampania HELP: nowe spoty telewizyjne
Komisja sfinansowała stworzenie i rozpowszechnianie dwóch
nowych spotów telewizyjnych skierowanych do młodych ludzi, w szczególności do kobiet. Spoty będą nadawane w całej
Europie na ponad 130 kanałach od 31 maja 2010 r.
Kontekst
Tytoń jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w UE. Z jego powodu co roku w UE przedwcześnie umiera
650 000 osób.
Aby ograniczyć palenie tytoniu w Unii Europejskiej, Komisja
prowadzi kompleksową politykę walki z tytoniem. Szeroki
wachlarz mechanizmów, działań i inicjatyw, w tym przepisy
dotyczące walki z tytoniem, działania wspierające zapobieganie paleniu i zrywanie z nałogiem służą dalszej realizacji i
wzmocnieniu polityki walki z tytoniem.

Komisja ułatwia dostęp do funduszy UE
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28 maja 2010 r. Komisja Europejska przyjęła
zmiany ułatwiające dostęp do funduszy UE poprzez ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów ponoszonych przez beneficjentów pomocy
UE. Nowe zasady zwiększą również możliwości
łączenia finansowania ze źródeł publicznych
i prywatnych, zapewniając lepsze efekty inwestycji. Zmiany te pomogą w przygotowaniu nowej generacji programów UE po 2013 r.
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Janusz Lewandowski, europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, powiedział: „Moim głównym celem
jest pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez
ułatwienie dostępu do finansowania z funduszy UE dla europejskich przedsiębiorstw, MŚP, naukowców i pozostałych beneficjentów. Komisja proponuje środki, które ograniczą koszty
i obciążenia spowodowane zbyt złożonymi procedurami. W
perspektywie krótkoterminowej proste rozwiązania, takie jak
zniesienie obowiązku otwierania oddzielnych rachunków bankowych i zwrotu odsetek od płatności dokonywanych z góry,
zmniejszą obciążenia administracyjne beneficjentów pomocy.
W dłuższej perspektywie chciałbym, by finansowanie UE nie
służyło tylko do spłaty rachunków, ale nagradzało osiągnięcia”.

Ograniczenie biurokracji
Poza zniesieniem obowiązku spłaty odsetek od płatności z
góry („płatności zaliczkowych”), zmiany przedstawione przez
Komisję Europejską obejmują propozycję podwyższenia pułapu, poniżej którego obowiązują uproszczone procedury administracyjne, z obecnego poziomu 25 000 EUR do 50 000
EUR. Beneficjentom będzie też łatwiej wykorzystywać dotacje
do płacenia pozostałym partnerom projektu.
Proponuje się również środki upraszczające dla przedsiębiorstw, które ubiegają się o kontrakty Komisji. Komisja mogłaby na przykład korzystać z dokumentów złożonych wcześniej, zamiast wymagać ich przy każdym kolejnym zgłoszeniu.
Komisja stara się zachować w swoim wniosku równowagę
pomiędzy środkami upraszczającymi a zapewnieniem skutecznego nadzoru nad pieniędzmi podatników. Ponieważ
około 80 % budżetu UE wykorzystuje się na szczeblu krajowym, Komisja proponuje dalsze kroki, aby usprawnić rozliczanie państw członkowskich ze sposobu, w jaki wykorzystują
one fundusze UE. Ich krajowe agencje płatnicze zajmujące
się pomocą regionalną byłyby zobowiązane do wydawania
oświadczeń w sprawie zarządzania dotyczących ubezpieczenia funduszy UE (jak ma to już miejsce w przypadku płatności
UE dla sektora rolnictwa), podlegających niezależnej kontroli.

Finansowanie w zamian za efekty
Długookresowym celem Komisji jest modyfikacja systemu
dotacji poprzez przesunięcie nacisku ze zwrotu poniesionych
kosztów na zapłatę za wyniki. „W większości przypadków,
mówi komisarz Lewandowski, beneficjentom spłaca się ich
rzeczywiste koszty, co oznacza, że muszą oni wyszczególnić
wszystkie wydatki, aby otrzymać ich zwrot. Wymaga to czasochłonnych i kosztownych formalności zarówno dla beneficjenta, jak i Komisji, która zamiast się skupić na wynikach musi
sprawdzić otrzymane rachunki. Istnieją wprawdzie rozwiązania uproszczone (płatności lub wskaźniki ryczałtowe), ale nie
były one do tej pory szeroko stosowane. Komisja proponuje
zniesienie pułapu ograniczającego obecnie wartość dotacji,
w przypadku których można stosować płatności ryczałtowe.
Beneficjenci nie musieliby zgłaszać poszczególnych pozycji
kosztów, lecz otrzymywaliby kwoty ryczałtowe na konkretne
zadania, a następnie musieliby wykazać, że zrealizowali je
skutecznie i oszczędnie”.

infor

m

Fundusze powiernicze i partnerstwa publiczno-prywatne
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W obszarze działań zewnętrznych UE będzie mogła tworzyć
własne wielopodmiotowe fundusze powiernicze. Pozwoliłoby to na łączenie środków Unii Europejskiej, jej państw
członkowskich i obywateli w celu zapewnienia skoordynowanej i szybkiej pomocy finansowej w warunkach kryzysu
oraz po jego ustaniu, przy równoczesnej poprawie realizacji

i widoczności pomocy UE. Fundusze powiernicze mogłyby
być także użyte w przypadku konkretnych działań tematycznych.
Lepsze łączenie środków UE i prywatnych przedsiębiorstw
ułatwią również partnerstwa publiczno-prywatne (PPP). Obecnie partnerstwa takie muszą przestrzegać wszystkich zasad
budżetowych i finansowych UE. W przyszłości PPP mogłyby
stosować przepisy kraju, w którym działają.
Wykorzystanie nowych instrumentów finansowych, w szczególności w przypadku łączenia środków finansowych (np.
fundusze gwarancyjne, kapitał podwyższonego ryzyka, instrumenty łączące dotacje unijne z pożyczką lub gwarancją)
zwielokrotni efekty funduszy unijnych, zapewniając ich większą skuteczność. Nowe zasady ułatwią również realizację
wspólnych projektów i umożliwią potencjalne partnerstwa z
grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego; współpraca z
EBI zostałaby usprawniona, biorąc pod uwagę zwiększoną
rolę jaką nadał mu traktat lizboński.
Kontekst
Rozporządzenie finansowe i jego przepisy wykonawcze określają zasady budżetowe UE oraz sposób wydawania środków
budżetowych. Ostatniego przeglądu rozporządzenia dokonano w 2007 r.
Wniosek oparty jest na wynikach konsultacji społecznych
(http://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_
read_en.htm); musi on zostać przyjęty przez Radę i Parlament
Europejski.

