
KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

TYTUŁ 15

EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

15 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W
OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA
I KULTURA”

15 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie
zatrudnionym w obszarze działalności
„Edukacja i kultura” 5 53 106 078 (1) 52 228 293 (2) 52 790 800,14

15 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na
zarządzanie wspierające obszar działalno-
ści „Edukacja i kultura”

15 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 4 863 217 5 264 897 4 580 831,25

15 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 5 983 963 (3) 5 688 136 (4) 4 894 265,98

Artykuł 15 01 02 — Razem 10 847 180 10 953 033 9 475 097,23

15 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne
dla obszaru działalności „Edukacja i kul-
tura” 5 14 320 028 13 534 120 12 663 005,15

15 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w
obszarze działalności „Edukacja i kultu-
ra”

15 01 04 01 Wzmocnienie działań wspólnotowych w
dziedzinie edukacji — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 700 000 p.m. (5)

15 01 04 02 Sokrates — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 3 680 000 7 800 000

15 01 04 03 Działania przygotowawcze dla celów pro-
mowania różnorodności językowej
Wspólnoty w ramach społeczeństwa
informacyjnego — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 — p.m.

15 01 04 04 Program Młodzież — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 1 560 000 3 500 000

15 01 04 05 Promowanie europejskich ścieżek kształ-
cenia zawodowego, w tym praktyk zawo-
dowych — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 p.m. (6) 200 000

15 01 04 06 Leonardo da Vinci — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 2 740 000 5 700 000

15 01 04 07 Program ramowy na rzecz kultury —
Wydatki na administrację i zarządzanie 3 1 000 000 1 300 000

15 01 04 08 Media (działania wspierające rozwój prze-
mysłu audiowizualnego) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 1 400 000 6 000 000

(1) Środki w wysokości 96 938 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 247 888 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 14 242 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 666 661 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(5) Środki w wysokości 300 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(6) Środki w wysokości 125 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

15 01 04 09 Inne działania w sektorze audiowizualnym
— Wydatki na administrację i zarządzanie 3 100 000 100 000

15 01 04 10 Zakończenie wcześniejszych programów i
działań — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 — p.m.

15 01 04 11 Integracja europejska na uniwersytetach
— Wydatki na administrację i zarządzanie 3 180 000 p.m. (1)

15 01 04 12 Działania na rzecz społeczeństwa obywa-
telskiego — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 450 000 p.m. (2)

15 01 04 13 Sport: działania przygotowawcze dla
celów wspólnotowej polityki w dziedzinie
sportu — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 — p.m.

15 01 04 14 Erasmus Mundus — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 740 000 p.m. (3)

15 01 04 15 eLearning — Wydatki na administrację i
zarządzanie 3 360 000 p.m. (4)

15 01 04 16 Europejski Rok Edukacji przez Sport —
Wydatki na administrację i zarządzanie 3 p.m. 350 000

15 01 04 20 Wizyty w Komisji — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 700 000

15 01 04 30 Agencja Zarządzająca ds. Edukacji i Kul-
tury — Subwencja na programy z działu 3 3 23 870 000

15 01 04 32 Agencja Zarządzająca ds. Edukacji i Kul-
tury — Subwencja na programy z działu 5 5 650 000 p.m.

Artykuł 15 01 04 — Razem 38 130 000 24 950 000

15 01 60 Zakup informacji

15 01 60 01 Zasoby biblioteczne, subskrypcje, zakup i
konserwacja książek 5 2 400 000 2 400 000 730 000,—

Artykuł 15 01 60 — Razem 2 400 000 2 400 000 730 000,—

Rozdział 15 01 — Razem 118 803 286 104 065 446 75 658 902,52

(1) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 1 150 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 700 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 1 400 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze działalności „Edukacja i kultura”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

53 106 078 (1) 52 228 293 (2) 52 790 800,14

(1) Środki w wysokości 96 938 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 247 888 euro ujęto w rozdziale 31 01.

15 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności „Edukacja i kultura”

15 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

4 863 217 5 264 897 4 580 831,25

15 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

5 983 963 (1) 5 688 136 (2) 4 894 265,98

(1) Środki w wysokości 14 242 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 666 661 euro ujęto w rozdziale 31 01.

15 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne dla obszaru działalności „Edukacja i kultura”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

14 320 028 13 534 120 12 663 005,15

15 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności „Edukacja i kultura”

15 01 04 01 Wzmocnienie działań wspólnotowych w dziedzinie edukacji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

700 000 p.m. (1)

(1) Środki w wysokości 300 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i
administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 01 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 01 09.

15 01 04 02 Sokrates — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

3 680 000 7 800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,

— wydatków na pracowników czasowych w siedzibie głównej, ograniczonych do kwoty 560 000 euro rocznie, odpowiada-
jącej w przybliżeniu siedmiu osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na podstawie rocznego kosztu jednostkowego na
osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, informa-
tyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nie obejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 02 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 03 Działania przygotowawcze dla celów promowania różnorodności językowej Wspólnoty w ramach społeczeństwa
informacyjnego — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

— p.m.

Uwagi

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

15 01 04 04 Program Młodzież — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 560 000 3 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,

— wydatków na pracowników czasowych w siedzibie głównej, ograniczonych do kwoty 320 000 euro rocznie, odpowiada-
jącej w przybliżeniu czterem osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na podstawie rocznego kosztu jednostkowego na
osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, informa-
tyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub środkami objętymi tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 04 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 15 07 02.

15 01 04 05 Promowanie europejskich ścieżek kształcenia zawodowego, w tym praktyk zawodowych — Wydatki na administrację i
zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m. (1) 200 000

(1) Środki w wysokości 125 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i
administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 03 01 01.

15 01 04 06 Leonardo da Vinci — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 740 000 5 700 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej, działającej na podstawie prawa wspólno-
towego, związane z kierowaniem programem,
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 06 (ciąg dalszy)

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,

— wydatków na pracowników czasowych w siedzibie głównej, ograniczonych do kwoty 320 000 euro rocznie, odpowiada-
jącej w przybliżeniu czterem osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na podstawie rocznego kosztu jednostkowego na
osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, informa-
tyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 03 01 02.

15 01 04 07 Program ramowy na rzecz kultury — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 000 000 1 300 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej, działającej na podstawie prawa wspólno-
towego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 07 (ciąg dalszy)

— wydatków na pracowników czasowych w siedzibie głównej, ograniczonzch do kwoty 640 000 euro rocznie, odpowiada-
jącej w przybliżeniu ośmiu osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na podstawie rocznego kosztu jednostkowego na
osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, informa-
tyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 04 02 01.

15 01 04 08 Media (działania wspierające rozwój przemysłu audiowizualnego) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 400 000 6 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,

— wydatków na pracowników czasowych w siedzibie głównej, ograniczonych do kwoty 320 000 euro rocznie, odpowiada-
jącej w przybliżeniu czterem osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na podstawie rocznego kosztu jednostkowego na
osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, informa-
tyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 08 (ciąg dalszy)

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i administracją całym programem Media, którego wydatki
operacyjne odpowiadają środkom na pozycję 15 05 01 01 lub 15 05 01 02.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Każdy dochód z wkładu Szwajcarii na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia
dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 Rozporządzenia
Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 05 01 01 i 15 05 01 02.

15 01 04 09 Inne działania w sektorze audiowizualnym — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

100 000 100 000

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i
administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 05 01 03.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 10 Zakończenie wcześniejszych programów i działań — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

— p.m.

15 01 04 11 Integracja europejska na uniwersytetach — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

180 000 p.m. (1)

(1) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej, działającej na podstawie prawa wspólno-
towego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 01 01.

15 01 04 12 Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

450 000 p.m. (1)

(1) Środki w wysokości 1 150 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Poprzednio pozycja 15 01 04 12 (częściowo)

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej, działającej na podstawie prawa wspólno-
towego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 12 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 06 01 01.

15 01 04 13 Sport: działania przygotowawcze dla celów wspólnotowej polityki w dziedzinie sportu — Wydatki na administrację i
zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

— p.m.

15 01 04 14 Erasmus Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

740 000 p.m. (1)

(1) Środki w wysokości 700 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego,

— stworzenia agencji wykonawczej, wydatków na tymczasową kadrę wsparcia (pracowników kontraktowych, kadrę pomoc-
niczą, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykony-
wania zadań z zakresu biur pomocy technicznej. Wydatki na pracowników czasowych w siedzibie głównej ograniczone są
do kwoty 400 000 euro rocznie, odpowiadającej w przybliżeniu pięciu osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na pod-
stawie rocznego kosztu jednostkowego na osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to
koszty szkoleń, spotkań, misji, informatyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 14 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 02 05.

15 01 04 15 eLearning — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

360 000 p.m. (1)

(1) Środki w wysokości 1 400 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego,

— stworzenia agencji wykonawczej, wydatków na tymczasową kadrę wsparcia (pracowników kontraktowych, kadrę pomoc-
niczą, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnioną w siedzibie głównej w celu wykonywa-
nia zadań z zakresu biur pomocy technicznej. Wydatki na pracowników czasowych w siedzibie głównej ograniczone są
do kwoty 240 000 euro rocznie, odpowiadającej w przybliżeniu trzem osobo-latom. Kwota ta została wyliczona na pod-
stawie rocznego kosztu jednostkowego na osobo-rok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to
koszty szkoleń, spotkań, misji, informatyczne i telekomunikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 02 04.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 16 Europejski Rok Edukacji przez Sport — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m. 350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dokończenie działań związanych z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 05 04.

15 01 04 20 Wizyty w Komisji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

700 000

Uwagi

Poprzednio pozycja 15 01 04 12 (częściowo)

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub działania objęte tą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i admi-
nistracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów
o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 15 06 05.

15 01 04 30 Agencja Zarządzająca ds. Edukacji i Kultury — Subwencja na programy z działu 3

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

23 870 000

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Zarządzającej ds. Edukacji i Kultury, poniesionych w
związku z udziałem tej Agencji w kierowaniu programami w ramach podpunktu 3 perspektywy finansowej.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 30 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Plan etatów agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dzie-
dzinie kształcenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Decyzja 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca drugi etap wspólnotowego
programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1).

Decyzja 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000”
(Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1).

Decyzja 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań „Młodzież” (Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1).

Decyzja Rady 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnia-
nie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005)
(Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82).

Decyzja 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie pro-
gramu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA — Kształcenie)
(2001–2005) (Dz.U. L 26 z 27.01.001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 011 z 16.1.2003, str. 1).

Decyzja 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 5 grudnia 2003 r.ustanawiająca program poprawy jakości w
szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mun-
dus) (2004–2008) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1).

Decyzja 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. przyjmująca wieloletni program
(2004–2006) w celu skutecznej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia ogólnego i
szkolenia zawodowego w Europie (Program „eLearning”) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9).

Council Decision 2004/100/EC of 26 January 2004 establishing a Community action programme to promote active European
citizenship (civic participation) (OJ L 30, 4.2.2004, p. 6).

Decision 626/2004/CE of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 modifying Decision No 508/2000/EC
establishing the Culture 2000 programme (OJ L 99, 3.4.2004, p. 3.

Decision 791/2004/CE of the European Parliament and of the Council, establishing a programme of Community action to pro-
mote bodies active at European level and support for ad hoc activities in the field of education and training (OJ L 138, 30.4.2004,
p. 31.

Decyzja 845/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję nr 163/2001/WE w
sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych
(MEDIA — Kształcenie) (2001–2005) (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 1).

Decyzja 846/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/821/WE
w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych
(MEDIA Plus — Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005) (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 2).
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 32 Agencja Zarządzająca ds. Edukacji i Kultury — Subwencja na programy z działu 5

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

650 000 p.m.

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Zarządzającej ds. Edukacji i Kultury, poniesionych w
związku z udziałem tej Agencji w kierowaniu programami w ramach podpunktu 5 perspektywy finansowej.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego artykułem 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pocho-
dzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z artykułem 18
ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia
odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która
stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 litera d) Rozporządzenia Finansowego.

Plan etatów agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1).

Council Decision 2004/100/EC of 26 January 2004 establishing a Community action programme to promote active European
citizenship (civic participation) (OJ L 30, 4.2.2004, p. 6).

Decision No 790/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action
programme to promote bodies active at European level in the field of youth (OJ L 138, 30.4.2004, p. 24).

Decision No 792/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action
programme to promote bodies active at European level in the field of culture (OJ L 138, 30.4.2004, p. 40).

15 01 60 Zakup informacji

15 01 60 01 Zasoby biblioteczne, subskrypcje, zakup i konserwacja książek

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 400 000 2 400 000 730 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— zakupu książek, dokumentów i innych publikacji niebędących periodykami, aktualizacji istniejących tomów i zakup elek-
tronicznych urządzeń do identyfikacji potrzebnych wydziałom Komisji,

— kosztów opraw i innych wydatków koniecznych do konserwacji książek i publikacji,

— wydatków na prenumeratę gazet, periodyków, dzienników oficjalnych, dokumentów parlamentarnych, statystyk dotyczą-
cych handlu zagranicznego, biuletynów agencji prasowych i różnych innych publikacji specjalistycznych w formie papie-
rowej lub elektronicznej.

II/818 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2005



KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 60 (ciąg dalszy)

15 01 60 01 (ciąg dalszy)

Nie obejmują wydatków poniesionych przez:

— ośrodki Wspólnego Centrum Badawczego, dla których wydatki wpisano w artykule 01 05 odpowiednich tytułów,

— biur wspólnotowych, dla których wydatki wprowadzono w pozycji 16 01 03 02,

— podobnych kosztów poniesionych poza Wspólnotą wprowadzonych w pozycji 01 03 02 odpowiednich tytułów.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 litery e) do j) Rozporządzenia Finansowego, szacuje się na 10 000 euro.
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