
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

TYTUŁ 19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”

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

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 WYDATKI ADMINISTRA-
CYJNE W OBSZARZE DZIA-
ŁALNOŚCI „STOSUNKI
ZEWNĘTRZNE”

19 01 01 Wydatki związane z perso-
nelem aktywnie zatrudnio-
nym w obszarze działalności
„Stosunki zewnętrzne”

19 01 01 01 Wydatki związane z perso-
nelem czynnie zatrudnionym
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: dyrekcje
generalne 5 90 078 666 (1) 90 078 666 (2) 91 251 378 (3) 91 251 378 (4) 96 154 671,70 96 154 671,70

19 01 01 02 Wydatki związane z perso-
nelem aktywnie zatrudnio-
nym w obszarze działalności
„Stosunki zewnętrzne”:
przedstawicielstwa 5 75 388 855 75 388 855 73 396 879 73 396 879 64 357 264,34 64 357 264,34

Artykuł 19 01 01 —
Razem 165 467 521 165 467 521 164 648 257 164 648 257 160 511 936,04 160 511 936,04

19 01 02 Personel zewnętrzny i inne
wydatki na zarządzanie
wspierające obszar działal-
ności „Stosunki
zewnętrzne”

19 01 02 01 Personel zewnętrzny w
obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: dyrekcje
generalne 5 8 292 290 8 292 290 8 429 890 8 429 890 7 599 264,59 7 599 264,59

19 01 02 02 Personel zewnętrzny w
obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: przedsta-
wicielstwa 5 24 836 525 24 836 525 26 809 240 26 809 240 25 286 806,21 25 286 806,21

(1) Środki w wysokości 164 427 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 164 427 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 433 100 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 433 100 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 02 11 Inne wydatki na działalność
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: dyrekcje
generalne 5 8 899 015 (1) 8 899 015 (2) 8 441 341 (3) 8 441 341 (4) 7 652 821,50 7 652 821,50

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: przedsta-
wicielstwa 5 6 839 117 6 839 117 6 039 633 6 039 633 7 558 164,— 7 558 164,—

Artykuł 19 01 02 —
Razem 48 866 947 48 866 947 49 720 104 49 720 104 48 097 056,30 48 097 056,30

19 01 03 Wydatki na budynki i
koszty pochodne w obszarze
działalności „Stosunki
zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na nieruchomości i
koszty pochodne w obszarze
działalności „Stosunki
zewnętrzne”: dyrekcje gene-
ralne 5 24 289 667 24 289 667 23 646 326 23 646 326 23 064 759,40 23 064 759,40

19 01 03 02 Wydatki na nieruchomości i
koszty pochodne w obszarze
działalności „Stosunki
zewnętrzne”: przedstawiciel-
stwa 5 59 569 052 59 569 052 57 394 537 57 394 537 55 738 033,20 55 738 033,20

Artykuł 19 01 03 —
Razem 83 858 719 83 858 719 81 040 863 81 040 863 78 802 792,60 78 802 792,60

19 01 04 Wydatki pomocnicze na
działania w obszarze dzia-
łalności „Stosunki
zewnętrzne”

19 01 04 01 Współpraca z uprzemysło-
wionymi państwami trzecimi
— Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 p.m. p.m. 110 000 110 000

(1) Środki w wysokości 24 158 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 24 158 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 961 319 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 961 319 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 04 02 Mechanizm szybkiego reago-
wania — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 4 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

19 01 04 03 Programy informacyjne dla
państw trzecich — Wydatki
na administrację i zarządza-
nie 4 p.m. p.m. 100 000 100 000

19 01 04 04 Współpraca techniczna i
finansowa z azjatyckimi kra-
jami rozwijającymi się —
Wydatki na administrację i
zarządzanie 4 24 860 000 24 860 000 25 000 000 25 000 000

19 01 04 05 Współpraca techniczna i
finansowa z krajami rozwija-
jącymi się Ameryki Łaciń-
skiej — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 19 100 000 19 100 000 18 550 000 18 550 000

19 01 04 06 MEDA (działania towarzy-
szące reformom struktur
gospodarczych i społecznych
w krajach śródziemnomor-
skich niebędących członkami
UE) — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 21 327 000 21 327 000 15 200 000 15 200 000

19 01 04 07 Pomoc dla krajów partner-
skich w Europie Wschodniej
i w Azji Środkowej —
Wydatki na administrację i
zarządzanie 4 27 000 000 27 000 000 26 270 000 26 270 000

19 01 04 08 Pomoc dla krajów na Bałka-
nach Zachodnich —
Wydatki na administrację i
zarządzanie 4 14 500 000 14 500 000 17 460 000 17 460 000

19 01 04 09 Ocena wyników pomocy
wspólnotowej, działania
następcze i kontrolne —
Wydatki na administrację i
zarządzanie 4 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000

19 01 04 10 Uczestnictwo Wspólnoty w
działaniach dotyczących min
przeciwpiechotnych —
Wydatki na administrację i
zarządzanie 4 540 000 540 000 540 000 540 000
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 04 11 Rozwój i konsolidacja demo-
kracji i państwa prawa —
Poszanowanie praw czło-
wieka i podstawowych wol-
ności — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 8 500 000 8 500 000 7 000 000 7 000 000

19 01 04 12 Promowanie inwestycji
wspólnotowych w rozwijają-
cych się krajach Ameryki
Łacińskiej, Azji, regionu
Morza Śródziemnego i w
Republice Południowej
Afryki poprzez współpracę
gospodarczą i umowy hand-
lowe — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

19 01 04 13 Współpraca z krajami trze-
cimi w zakresie migracji —
Wydatki na zarządzanie i
administrację 4 650 000 650 000

19 01 04 14 WPZiB — Wydatki na zarzą-
dzanie i administrację 4 400 000 400 000 362 102 362 102 523 699,— 304 159,—

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds.
Edukacji i Kultury — Sub-
wencja na programy z
działu 4 4 140 000 140 000

Artykuł 19 01 04 —
Razem 119 417 000 119 417 000 114 092 102 114 092 102 523 699,— 304 159,—

Rozdział 19 01 —
Razem 417 610 187 417 610 187 409 501 326 409 501 326 287 935 483,94 287 715 943,94
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 01 Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”

19 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: dyrekcje generalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

90 078 666 (1) 91 251 378 (2) 96 154 671,70

(1) Środki w wysokości 164 427 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 433 100 euro ujęto w rozdziale 31 01.

19 01 01 02 Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: przedstawicielstwa

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

75 388 855 73 396 879 64 357 264,34

19 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności „Stosunki zewnętrzne”

19 01 02 01 Personel zewnętrzny w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: dyrekcje generalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

8 292 290 8 429 890 7 599 264,59

19 01 02 02 Personel zewnętrzny w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: przedstawicielstwa

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

24 836 525 26 809 240 25 286 806,21

19 01 02 11 Inne wydatki na działalność w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: dyrekcje generalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

8 899 015 (1) 8 441 341 (2) 7 652 821,50

(1) Środki w wysokości 24 158 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 961 319 euro ujęto w rozdziale 31 01.

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: przedstawicielstwa

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

6 839 117 6 039 633 7 558 164,—
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na nieruchomości i koszty pochodne w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: dyrekcje generalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

24 289 667 23 646 326 23 064 759,40

19 01 03 02 Wydatki na nieruchomości i koszty pochodne w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”: przedstawicielstwa

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

59 569 052 57 394 537 55 738 033,20

19 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności „Stosunki zewnętrzne”

19 01 04 01 Współpraca z uprzemysłowionymi państwami trzecimi — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m. 110 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Pokrywają one wydatki administracyjne określone w artykule 19 05 02.

19 01 04 02 Mechanizm szybkiego reagowania — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 000 000 2 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 02 (ciąg dalszy)

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 02 05.

19 01 04 03 Programy informacyjne dla państw trzecich — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m. 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.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 11 02.

19 01 04 04 Współpraca techniczna i finansowa z azjatyckimi krajami rozwijającymi się — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

24 860 000 25 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na pracowników czasowych w siedzibie głównej ograniczają
się do 2 900 000 euro i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego 97 % stanowi
wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i telekomunikacyjne
związane z tymi pracownikami,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 04 (ciąg dalszy)

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 10 01, 19 10 02, 19 10 03, 19 10 04 i 19 10 06.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 19 10 01.

19 01 04 05 Współpraca techniczna i finansowa z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

19 100 000 18 550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głów-
nej ograniczają się do 2 800 000 euro i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego
97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i teleko-
munikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03 i 19 09 04.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 19 09 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 06 MEDA (działania towarzyszące reformom struktur gospodarczych i społecznych w krajach śródziemnomorskich niebędących
członkami UE) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

21 327 000 15 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów ad hoc dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głów-
nej ograniczają się do 3 282 000 euro i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego
97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i teleko-
munikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 08 02, 19 08 03, 19 08 04, 19 08 05 i 19 08 06 oraz
19 08 07.

19 01 04 07 Pomoc dla krajów partnerskich w Europie Wschodniej i w Azji Środkowej — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

27 000 000 26 270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głów-
nej ograniczają się do 2 800 000 euro, i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego
97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i teleko-
munikacyjne związane z tymi pracownikami,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 07 (ciąg dalszy)

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 06 01, 19 06 02, 19 06 04, 19 06 05 i 19 06 06.

19 01 04 08 Pomoc dla krajów na Bałkanach Zachodnich — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

14 500 000 17 460 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głów-
nej ograniczają się do 1 000 000 euro i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego
97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i teleko-
munikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 07 01, 19 07 02, 19 07 03 i 19 07 04, dotyczące
programów operacyjnych, które nie zostały powierzone Europejskiej Agencji Odbudowy.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 09 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 400 000 1 500 000

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.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 11 01.

19 01 04 10 Uczestnictwo Wspólnoty w działaniach dotyczących min przeciwpiechotnych — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

540 000 540 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 02 04 (poprzedni artykuł B7-6 6 1) i 19 02 11 (po-
przednia pozycja B7-6 3 1 0).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 11 Rozwój i konsolidacja demokracji i państwa prawa — Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności — Wydatki na
administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

8 500 000 7 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władz publicznych zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów krajowych, pracow-
ników agencji) zatrudnionych w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych w ramach kom-
petencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głów-
nej ograniczają się do 2 600 000 euro i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego
97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i teleko-
munikacyjne związane z tymi pracownikami,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 04 03 i 19 04 04.

19 01 04 12 Promowanie inwestycji wspólnotowych w rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej, Azji, regionu Morza Śródziemnego i
w Republice Południowej Afryki poprzez współpracę gospodarczą i umowy handlowe—Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m. p.m.

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.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 02 07.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 13 Współpraca z krajami trzecimi w zakresie migracji — Wydatki na zarządzanie i administrację

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

650 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 02 03.

19 01 04 14 WPZiB — Wydatki na zarządzanie i administrację

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

400 000 400 000 362 102 362 102 523 699,— 304 159,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków związanych z zespołem eksperckim odpowiedzialnym za reali-
zację wspólnych działań na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady w Rosji, tzn.:

— wydatków na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głównej (kadrę pomocniczą, bezstronnych ekspertów
krajowych, pracowników agencji). Wydatki na czasowych pracowników pomocniczych w siedzibie głównej ograniczają
się do 400 000 euro, i preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie osobo-roku, z czego 97 % stanowi
wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to koszty szkoleń, spotkań, misji, kostzy informatyczne i telekomunikacyjne
związane z tymi pracownikami,

— wydatków na pracowników czasowych w przedstawicielstwach (eksperci krajowi, pracownicy lokalni i pracownicy lokal-
nej pomocy technicznej) w ramach przekazanego zarządzania programem w przedstawicielstwach Komisji w państwach
trzecich lub dla przejęcia zadań zamkniętych biur pomocy technicznej, a także dodatkowych kosztów logistycznych i infra-
strukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, koszty informatyczne i telekomunikacyjne oraz koszty dzier-
żawy, spowodowanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach pracowników czasowych wynagradzanych ze
środków wydzielonych w ramach tej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 03 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury — Subwencja na programy z działu 4

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

140 000

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, poniesionych w
związku z udziałem tej Agencji w zarządzaniu programami w ramach podpunktu 4 perspektywy finansowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwijających
się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami (Dz.U. z L 52, 27.2.1992, 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 11 z 16.1.2003, str. 1).
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