
KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

04 04 PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
INTEGRACYJNEGO

04 04 02 Ochrona społeczna i współpraca ze
stowarzyszeniami charytatywnymi

04 04 02 01 Analizy i badania na temat sytuacji
socjalnej, demografii i rodziny 3 3 220 000 2 720 000 3 200 000 3 200 000 2 583 599,49 1 746 703,11

04 04 02 02 Działania związane ze zwalczaniem
i zapobieganiem wykluczeniu spo-
łecznemu 3 23 100 000 19 994 800 19 300 000 19 300 000 16 861 958,72 8 726 704,04

04 04 02 03 Działania przygotowawcze zwią-
zane z uwzględnieniem zmian
demograficznych w politykach
europejskich i narodowych 3 — p.m. p.m. 250 000 647 485,52 0,—

Artykuł 04 04 02 — Razem 26 320 000 22 714 800 22 500 000 22 750 000 20 093 043,73 10 473 407,15

04 04 03 Swobodny przepływ pracowników,
koordynacja systemów zabezpiecze-
nia społecznego i działań na rzecz
migrantów, w tym migrantów
z państw trzecich 3 3 240 000 2 740 000 3 500 000 3 000 000 3 453 272,46 1 988 562,03

04 04 04 Działania związane ze zwalcza-
niem i zapobieganiem dyskrymina-
cji 3 17 577 000 14 500 000 18 058 000 18 058 000 17 164 436,44 14 786 980,55

04 04 05 Europejski Rok Osób Niepełnos-
prawnych 3 — p.m. — p.m. 0,— 3 383 554,60

04 04 08 Działania przygotowawcze ENEA
dotyczące aktywnego starzenia się
i mobilności osób starszych 3 1 500 000 750 000 p.m. 3 000 000 3 490 488,20 2 038 752,66

04 04 09 Wsparcie na koszty bieżące Plat-
formy Europejskich Organizacji
Pozarządowych w Sektorze Spo-
łecznym 3 680 000 680 000 680 000 680 000 660 000,— 528 000,—

04 04 10 Projekt pilotażowy dotyczący koor-
dynacji działań na rzecz niepełno-
sprawnych: inicjatywa następcza
po Europejskim Roku Osób Niepeł-
nosprawnych 3 p.m. 1 500 000 3 000 000 3 000 000 2 876 106,96 862 832,09

04 04 12 Europejski Rok Równych Szans dla
Wszystkich 2007 3 p.m. (1) p.m. (2)

Rozdział 04 04 — Razem 49 317 000 42 884 800 47 738 000 50 488 000 47 737 347,79 34 062 089,08

(1) Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 02 Ochrona społeczna i współpraca ze stowarzyszeniami charytatywnymi

04 04 02 01 Analizy i badania na temat sytuacji socjalnej, demografii i rodziny

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 220 000 2 720 000 3 200 000 3 200 000 2 583 599,49 1 746 703,11

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

2 889 484 2 100 000 789 484

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 3 200 000 1 100 000 1 110 516 900 000 89 484

Środki 2006 3 220 000 820 000 1 800 000 600 000

Ogółem 9 309 484 3 200 000 2 720 000 2 700 000 689 484

Uwagi

Zgodnie z art. 145 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Parlament Europejski może zażądać od Komisji sporzą-
dzenia raportu na temat problemów odnośnie do sytuacji społecznej. Komisja jest co roku wzywana do przygotowania raportu
na temat sytuacji społecznej, łącznie z konkretnymi rozdziałami zawierającymi omówienie tendencji demograficznych (w szcze-
gólności ich wpływu na rynek pracy i osłony socjalne).

W szczególności realizowane będą poniższe cele:

— analiza wpływu starzenia się populacji, w ramach społeczeństwa dla wszystkich generacji, w aspekcie tendencji widocz-
nych w potrzebach, zachowaniu i „polityce oskrzydlania”, łącznie z badaniami starszych przedstawicieli
mniejszości/imigrantów, jak też badań starzenia się i tożsamości etnicznej,

— analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i Państw Członkowskich, środki i programy oraz formułowanie
zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na
celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa,

— analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem
technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gos-
podarstw domowych i społeczeństwa w ogóle,

— analiza tendencji w celach społecznych (pod względem zabezpieczenia nabytych praw lub ich poszerzenia) odnośnie do
zarówno dóbr, jak i usług, z uwzględnieniem tendencji demograficznych i redefiniowania relacji międzypokoleniowych,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 02 (ciąg dalszy)

04 04 02 01 (ciąg dalszy)

— rozwijanie właściwych narzędzi metodycznych (zestawów wskaźników społecznych, technik symulacji itp.) celem stwo-
rzenia mocnych podstaw dla raportu rocznego na temat bezpieczeństwa socjalnego, na solidnej podbudowie informacji
naukowych i ilościowych,

— uwzględnienie życia rodzinnego i dzieciństwa przy wdrażaniu elementów polityki wspólnotowej, takich jak swobodne
przemieszczanie się osób i równość mężczyzn i kobiet.

Odnośne akty prawne

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 145.

04 04 02 02 Działania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

23 100 000 19 994 800 19 300 000 19 300 000 16 861 958,72 8 726 704,04

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

26 216 772 16 500 000 4 500 000 4 216 772 1 000 000

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

150 000 75 000 75 000

Środki 2005 19 300 000 2 725 000 13 700 000 2 875 000

Środki 2006 23 100 000 1 719 800 12 908 228 8 471 972

Ogółem 68 766 772 19 300 000 19 994 800 20 000 000 9 471 972

Uwagi

Środki te mają pokrywać program działania Wspólnoty mający na celu stymulowanie współpracy Państw Członkowskich przy
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Ten wieloletni program, trwający pięć lat, został przyjęty w dniu 7 grudnia 2001 r.
i wszedł w życie dnia 12 stycznia 2002 r.

Artykuł 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zawiera postanowienia umożliwiające Wspólnocie przyjmowa-
nie środków mających na celu zachęcanie do współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi na rzecz zwalczania wyklucze-
nia społecznego. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie stwierdzono, iż „polityki walki z wykluczeniem społecz-
nym powinny opierać się na otwartej metodzie koordynacji łączącej krajowe plany działania oraz inicjatywę wspierającą
współpracę w tej dziedzinie”. Potwierdzając zobowiązania podjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie, Rada
Europejska w Nicei przyjęła odpowiednie cele dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyeliminowania ubóstwa. Cele
te są pogrupowane według następujących czterech tematów:

— propagowanie uczestnictwa w zatrudnieniu i dostępu do wszystkich zasobów, praw, dóbr i usług,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 02 (ciąg dalszy)

04 04 02 02 (ciąg dalszy)

— zapobieganie wykluczeniu,

— wspomaganie najbardziej potrzebujących,

— mobilizowanie osób zaangażowanych.

Na podstawie tych celów Państwa Członkowskie mają opracować swoje priorytety i przedstawić dwuletnie krajowe plany
działania.

W przyjętej formie programy te zawierają trzy wątki:

— Pierwszy wątek będzie koncentrować się na analizie charakterystyk, procesów, przyczyn i ewolucji zjawiska wykluczenia
społecznego. Powinien on pomóc Państwom Członkowskim w opracowywaniu przez nie wspólnej metodologii i wskaź-
ników statystycznych. Wątek ten umożliwia również opracowanie badań tematycznych, przyczyniając się do zrozumienia
zjawiska wykluczenia społecznego i umożliwiając zajęcie się kwestiami wspólnego interesu związanymi ze zmianami poli-
tyki prowadzonej przez Państwa Członkowskie.

— Drugi wątek będzie się koncentrować w sposób bardziej bezpośredni na promowaniu współpracy i wymiany informacji
oraz dobrych praktyk na poziomie ponadnarodowym oraz na promowaniu innowacyjnych projektów z europejską war-
tością dodaną. Ten wątek wspiera również proces wzajemnego uczenia się Państw Członkowskich w kontekście krajo-
wych planów działania, w szczególności za pośrednictwem metody wzajemnych ocen. W ramach otwartej metody koor-
dynacji działań związanych z wykluczeniem społecznym szczególny nacisk położony zostanie w roku 2006 na badanie
wdrażania krajowych planów działania na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak również na opraco-
wanie wspólnego sprawozdania.

— Wątek trzeci powinien promować uczestnictwo różnych zainteresowanych podmiotów oraz wspierać tworzenia sieci na
poziomie UE. Wątek ten obejmuje wsparcie na rzecz europejskich sieci organizacji pozarządowych, władz regionalnych
i lokalnych lub stowarzyszeń wolontariuszy, które podejmują działania w dziedzinie zwalczania ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Wsparcie na rzecz organizacji corocznych okrągłych stołów na temat wykluczenia społecznego oraz innych
imprez organizowanych przez Prezydencję Unii Europejskiej w tej dziedzinie powinno być finansowane w ramach tego
wątku.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia 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.

Kraje kandydujące mogą dla pokrycia wydatków na uczestnictwo w programie wykorzystać instrument przedakcesyjny Phare.
Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w projektach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty
wspierający współpracę między Państwami Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego (Dz.U. L 10 z 12.1.2002,
str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 02 (ciąg dalszy)

04 04 02 03 Działania przygotowawcze związane z uwzględnieniem zmian demograficznych w politykach europejskich i narodowych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. p.m. 250 000 647 485,52 0,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

647 486 250 000 200 000 197 486

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 p.m.

Środki 2006 —

Ogółem 647 486 250 000 200 000 197 486

Uwagi

Dawny artykuł 25 04 01

Raz do roku Komisja prezentuje publiczny raport na temat tendencji demograficznych i ich wpływu na politykę krajową i euro-
pejską, łącznie z polityką gospodarczą. Raport ten zawiera spis i prognozę zmian społecznych oraz zalecenia zmian w polityce,
mających na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian społecznych.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, str. 1), w szczególności art. 49 ust. 2.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 03 Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym
migrantów z państw trzecich

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 240 000 2 740 000 3 500 000 3 000 000 3 453 272,46 1 988 562,03

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

3 950 292 2 600 000 1 150 294 199 998

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 3 500 000 400 000 1 349 706 1 700 000 50 294

Środki 2006 3 240 000 240 000 800 002 2 199 998

Ogółem 10 690 292 3 000 000 2 740 000 2 700 000 2 250 292

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— analizy i oszacowania głównych trendów zachodzących w krajowych systemach ubezpieczenia społecznego, jak i ich ele-
mentach (np. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie zdrowotne, emerytury); publikacji wyników w rapor-
cie poświęconym osłonom socjalnym w Europie, zgodnie z zaleceniem 92/442/EWG,

— analizy i oceny dominujących tendencji w uzupełniających systemach opieki społecznej w Państwach Członkowskich,

— analizy i oceny dominujących tendencji w ustawodawstwie Państw Członkowskich odnoszącym się do swobodnego prze-
pływu osób,

— podkreślenia głównych cech systemów opieki społecznej (odnośnie do składek i zasiłków w gotówce i w naturze) w publi-
kacji „Opieka społeczna w Państwach Członkowskich Wspólnoty” (Missoc — system wzajemnego informowania o opiece
społecznej) oraz stopniowe poszerzanie kategorii pracowników w publikacji celem umieszczenia w niej osób samo zatrud-
niających się i najbardziej nietypowych form pracy (patrz: Biała Księga),

— finansowanie działań nastawionych na zapewnienie społeczeństwu lepszych usług, łącznie z instrumentami nastawionymi
na identyfikację problemów pracowników migrujących z osłonami socjalnymi oraz instrumentami przyśpieszającymi
i upraszczającymi procedury administracyjne, łącznie z ich adaptacją do nowych technik przetwarzania informacji, celem
usprawnienia systemu nabywania praw oraz wyliczania i wypłacania zasiłków zgodnie z rozporządzeniami (EWG)
nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (łącznie z kosztami tłumaczenia dokumentów),
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 03 (ciąg dalszy)

— przygotowanie informacji i kampanii budzących świadomość opinii publicznej w zakresie uzupełniającego systemu eme-
rytalnego dla pracowników migrujących przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej. Będzie to wkład w rozwią-
zanie problemów technicznych związanych ze stosowaniem dyrektywy nr 98/49/WE oraz przygotowanie odnośnych
nowych przepisów wspólnotowych celem wypełnienia luk w tym zakresie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecz-
nego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie (Dz. U L 149 z 5.7.1971, str. 2), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004
(Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się
we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1851/2003 z dnia 17 paździer-
nika 2003 r. (Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 3).

Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytal-
nych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólno-
cie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, str. 46).

Decyzja Rady 2000/436/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiająca Komitet Ochrony Socjalnej (Dz.U. L 172 z 12.7.2000,
str. 26).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze
względu na ich obywatelstwo (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 1).

II/256 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2006



KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 04 Działania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem dyskryminacji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

17 577 000 14 500 000 18 058 000 18 058 000 17 164 436,44 14 786 980,55

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

16 425 591 12 700 000 3 700 000 25 591

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 18 058 000 5 358 000 6 300 000 6 000 000 400 000

Środki 2006 17 577 000 4 500 000 7 000 000 5 500 000 577 000

Ogółem 52 060 591 18 058 000 14 500 000 13 025 591 5 900 000 577 000

Uwagi

W ramach wieloletniego programu działania ten środki te mają służyć finansowaniu instrumentów promowania wymiany infor-
macji i współpracy, doskonalenia znajomości najlepszych praktyk oraz innowacyjnego podejścia i oceny doświadczeń uzyska-
nych podczas zwalczania i/lub przeciwdziałania dyskryminacji opartej na podstawach przywołanych w art. 13 Traktatu.

W interesie zachowania spójności ram oraz podejścia „głównonurtowego” do zwalczania dyskryminacji, instrumenty zazwy-
czaj koncentrują się na więcej niż jednym czynniku dyskryminacji, zgodnie z art. 13 Traktatu. Jednakże tam gdzie brakuje cech
wspólnych między takimi czynnikami, możliwe jest finansowanie projektów, które skupiają się na jednej formie dyskryminacji
z wymienionych w art. 13. Program wspiera instrumenty zapobiegania i zwalczania dyskryminacji na podstawie pochodzenia
etnicznego i rasy, religii i wiary, niepełnosprawności, wieku i orientacji seksualnej. Zgodnie z decyzją Rady ten środki te mają
służyć finansowaniu działań w ramach poniższych trzech wątków:

— analiza czynników związanych z dyskryminacją, także poprzez studia i opracowanie wskaźników jakościowych i ilościo-
wych oraz punktów orientacyjnych, zgodnie z prawem i praktykami krajowymi, a także ocena przepisów i praktyk prze-
ciw dyskryminacji, mając na względzie ocenę ich skuteczności i wpływu, a także skuteczne rozpowszechnianie wyników,

— ponadnarodowa współpraca i propagowanie tworzenia sieci na szczeblu europejskim między partnerami aktywnie działa-
jącymi na rzecz zapobiegania i zwalczania dyskryminacji, w tym organizacjami pozarządowymi,

— budzenie świadomości, w szczególności celem podkreślenia europejskiego wymiaru walki przeciw dyskryminacji, oraz roz-
reklamowania wyników programu, w szczególności za pośrednictwem komunikatów, publikacji, kampanii i imprez.
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04 04 04 (ciąg dalszy)

Część tych środków przeznaczona jest na wsparcie podstawowego finansowania dla organizacji pozarządowych i reprezenta-
tywnych sieci europejskich działających na rzecz zwalczania i zapobiegania dyskryminacji we Wspólnocie i Państwach Człon-
kowskich, a także na rzecz wspierania dialogu społecznego w tej dziedzinie. Wyspecjalizowane organizacje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, spełniające niezbędne kryteria, będą brane pod uwagę w finansowaniu podstawowym w tej dziedzinie.

Środki te mają także być wykorzystane do zapewnienia funduszy na organizację Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
ze wsparciem i udziałem przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów
państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia 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 zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2000/750/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań w zakresie zwalczania
dyskryminacji (2001–2006) (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 23).
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04 04 05 Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. — p.m. 0,— 3 383 554,60

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

884 395 884 395

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 —

Środki 2006 —

Ogółem 884 395 884 395

Uwagi

Wcześniej przyznane środki miały pokrywać wydatki związane z obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych
w roku 2003.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia 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.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2001/903/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003
(Dz.U. L 335 z 19.12.2001, str. 25).
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO (ciąg dalszy)

04 04 08 Działania przygotowawcze ENEA dotyczące aktywnego starzenia się i mobilności osób starszych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 500 000 750 000 p.m. 3 000 000 3 490 488,20 2 038 752,66

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

3 773 616 3 000 000 400 000 373 616

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 p.m. p.m.

Środki 2006 1 500 000 350 000 600 000 550 000

Ogółem 5 273 616 3 000 000 750 000 973 616 550 000

Uwagi

Środki te mają służyć finansowaniu inicjatyw promujących aktywne starzenie się, łącznie z dostępem do rynku pracy, zgodnie
z celami:

— Rady Europejskiej w Lizbonie, która ustanowiła cel strategiczny na następną dekadę: osiągnięcie statusu najbardziej konku-
rencyjnej gospodarki w świecie, opartej na dynamicznej wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarczego, z większa
ilością lepszych miejsc pracy oraz większa spójnością społeczną,

— Rady Europejskiej w Barcelonie, która wezwała do progresywnego podwyższania faktycznego wieku, w którym obywatele
Unii Europejskiej odchodzą z pracy,

— Rady Europejskiej w Sztokholmie, która wezwała Radę Europy i Komisję Europejską do wspólnego składania raportów na
temat sposobów zwiększania uczestnictwa siły roboczej i promowania aktywnego starzenia się,

— Artykułu 2 Traktatu o WE, który wzywa do podnoszenia poziomu zatrudnienia, standardu życia i jakości życia, jak też
spójności społeczno-ekonomicznej oraz solidarności Państw Członkowskich,

— Decyzji Rady nr 2003/578/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia Państw Człon-
kowskich (Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13), która przypomina cele z Lizbony i Sztokholmu oraz wyzwania demograficzne
dla stopy zatrudnienia starszych kobiet i mężczyzn. Wytyczna nr 5 odnosi się bezpośrednio do rosnącej podaży siły robo-
czej i propagowania aktywnego starzenia się,

— Zalecenie Rady nr 2003/597/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wdrożenia polityki zatrudnienia przez Państwa Człon-
kowskie (Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 22), określające pewne działania, jakie należy podjąć odnośnie do podaży siły robo-
czej i aktywnego starzenia się.
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04 04 08 (ciąg dalszy)

Środki te zaplanowano też dla finansowania instrumentów motywujących do ustanowienia programów wymiany dla osób star-
szych za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji, obarczonych zadaniem przygotowania m.in. zasobów dla mobil-
ności i adaptowania infrastruktury, łącznie z infrastrukturą transportową, zgodnie z treścią:

— rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie drugiego Zgromadzenia Organizacji Narodów
Zjednoczonych w sprawie starzenia się (Madryt, 8–12 kwietnia 2002 r.) (Dz.U. C 127 E z 29.5.2003, str. 675), która poło-
żyła nacisk na znaczenie programów promocyjnych stymulujących mobilność osób starszych (w szczególności ust. 13 i 14
tej uchwały),

— rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „W stronę Europy dla
każdego wieku — Promowanie powodzenia i solidarności międzypokoleniowej” (Dz.U. C 232 z 17.8.2001, str. 381).

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002 r., str. 1).

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań przygotowawczych w rozumieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego
z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy proce-
dury budżetowej (Dz.U. C 172 z 18.6.1999 r., str. 1).

04 04 09 Wsparcie na koszty bieżące Platformy Europejskich Organizacji Pozarządowych w Sektorze Społecznym

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

680 000 680 000 680 000 680 000 660 000,— 528 000,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

132 000 132 000

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 680 000 548 000 132 000

Środki 2006 680 000 548 000 132 000

Ogółem 1 492 000 680 000 680 000 132 000

Uwagi

Środki te mają pokrywać koszty operacyjne Platformy dla Europejskich Społecznych Organizacji Pozarządowych (NGO).
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04 04 09 (ciąg dalszy)

Platforma Społeczna ułatwi funkcjonowanie demokracji bezpośredniej w Unii Europejskiej poprzez propagowanie konsekwent-
nego angażowania się społecznych NGO w ramach strukturalnego dialogu obywatelskiego z instytucjami UE. Zapewni ona
także wartość dodaną procesowi decyzyjnemuUE i wzmocni społeczeństwo obywatelskie w nowych Państwach Członkowskich.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2004/100/WE z dnia 26 stycznia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań na rzecz promowania
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa obywatelskiego) (Dz.U. L 30, 4.2.2004, str. 6).

04 04 10 Projekt pilotażowy dotyczący koordynacji działań na rzecz niepełnosprawnych: inicjatywa następcza po Europejskim Roku
Osób Niepełnosprawnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 1 500 000 3 000 000 3 000 000 2 876 106,96 862 832,09

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

2 013 275 1 500 000 513 275

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 3 000 000 1 500 000 986 725 513 275

Środki 2006 p.m. p.m.

Ogółem 5 013 275 3 000 000 1 500 000 513 275

Uwagi

Środki te mają służyć finansowaniu inicjatyw wdrażania konkretnych działań mających na celu wprowadzenie polityki wobec
niepełnosprawności we wszystkich działach polityki wspólnotowej, jako części działań uzupełniających w ramach Europej-
skiego Roku Osób Niepełnosprawnych:

— propagowania szerszej współpracy ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych, łącz-
nie z organizacjami społecznymi,

— wspierania analizy czynników i polityki odnośnie do osób niepełnosprawnych, łącznie z gromadzeniem danych statys-
tycznych, ocena wpływu niepełnosprawności oraz opracowanie wskaźników i punktów orientacyjnych (benchmarks)
odnośnie do postępów we wprowadzaniu polityki wobec niepełnosprawności do głównego nurtu polityki europejskiej,
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04 04 10 (ciąg dalszy)

— wspierania wprowadzania problemu niepełnosprawności do głównego nurtu podczas opracowywania krajowych planów
działania związanych z wykluczeniem społecznym i biedą,

— propagowania wymiany dobrych praktyk z zakresu zwiększania możliwości oraz szkolenia osób niepełnosprawnych
w promowaniu instrumentów pozytywnego działania na rzecz zrównania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podstawa prawna

Rezolucja Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie promowania zatrudnienia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
(Dz.U. C 175 z 24.7.2003, str. 1).

Artykuł 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Środki te mają pokrywać, przez drugi rok, projekt pilotażowy w rozumieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia
6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury
budżetowej (Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1).

04 04 12 Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 2 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005

Środki 2006 2 000 000 (1) 1 000 000 1 000 000

Ogółem 2 000 000 1 000 000 (2) 1 000 000

(1) Wymienione środki ujęto w pozycji 31 02 41 01.
(2) Wymienione środki ujęto w pozycji 31 02 41 01.

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007, do
którego przygotowania zostaną przeprowadzone w 2006 r.
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Korzystając i wyciągając wnioski z osiągnięć podobnych inicjatyw z lat ubiegłych, zwłaszcza Europejskiego Roku Przeciwko
Rasizmowi 1997, a ostatnio Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w 2003 r., Europejski Rok Równych Szans dla
Wszystkich będzie jedyną w swoim rodzaju szansą i platformą dla podnoszenia świadomości na temat bardziej spójnego spo-
łeczeństwa, wspierającego różnorodność i uznającego znaczny dorobek UE w dziedzinie równości i braku dyskryminacji. Będzie
on również zachętą do dyskusji i dialogu na temat kwestii istotnych dla utworzenia sprawiedliwego i integracyjnego
społeczeństwa.

W celu zapewnienia pełnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, przygotowania społeczeństwa i osiąg-
nięcia największego oddziaływania, niektóre działania muszą zostać podjęte w 2006 r. dla przygotowania Europejskiego Roku
2007.

Działania, które mają zostać przeprowadzone w 2006 r., obejmują m.in.:

— Europejską konferencję rozpoczynającą obchody Roku,

— kampanię informacyjną na rzecz opracowania, wykonania i rozpowszechniania narzędzi służących podnoszeniu świado-
mości w celu zapewnienia rozległej reklamy dla nadchodzącego Roku,

— obejmujące całą UE badanie opinii publicznej umożliwiające zmierzenie wpływu,

— ocenę działań opracowanych w ramach obchodów Roku.

Niezależnie od beneficjenta, nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek wydatków administracyjnych na podstawie tego
artykułu.

Podstawa prawna

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, przedstawiony przez Komisję dnia 3 czerwca 2005 r., w sprawie
Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (2007). W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa (COM(2005) 225 wer-
sja ostateczna).
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