
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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

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 czynnie 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 91 308 539 (1) 91 308 539 (1) 85 804 087 (2) 85 804 087 (2) 93 107 310,22 93 107 310,22

19 01 01 02 Wydatki związane z perso-
nelem aktywnie zatrudnio-
nym w obszarze działalności
„Stosunki zewnętrzne”:
przedstawicielstwa 5 70 788 912 70 788 912 69 700 379 69 700 379 70 416 065,42 70 416 065,42

Artykuł 19 01 01 — Razem 162 097 451 162 097 451 155 504 466 155 504 466 163 523 375,64 163 523 375,64

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 8 349 941 8 349 941 7 953 967 7 953 967 9 769 586,61 9 769 586,61

19 01 02 02 Personel zewnętrzny
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: przedsta-
wicielstwa 5 24 100 341 24 100 341 22 655 851 22 655 851 25 535 309,91 25 535 309,91

19 01 02 11 Inne wydatki na działalność
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: dyrekcje
generalne 5 7 241 375 (3) 7 241 375 (3) 8 844 760 (4) 8 844 760 (4) 8 943 879,87 8 943 879,87

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie
w obszarze działalności „Sto-
sunki zewnętrzne”: przedsta-
wicielstwa 5 7 341 256 7 341 256 6 238 636 6 238 636 7 381 499,08 7 381 499,08

Artykuł 19 01 02 — Razem 47 032 913 47 032 913 45 693 214 45 693 214 51 630 275,47 51 630 275,47

(1) Środki w wysokości 970 582 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 159 121 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 1 156 207 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 24 158 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 03 Wydatki na budynki
i koszty pochodne w obsza-
rze działalności „Stosunki
zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na nieruchomości
i koszty pochodne w obsza-
rze działalności „Stosunki
zewnętrzne”: dyrekcje gene-
ralne 5 25 585 941 25 585 941 23 619 343 23 619 343 24 365 849,49 24 365 849,49

19 01 03 02 Wydatki na nieruchomości
i koszty pochodne w obsza-
rze działalności „Stosunki
zewnętrzne”: przedstawiciel-
stwa 5 58 140 706 58 140 706 54 338 825 54 338 825 57 273 882,93 57 273 882,93

Artykuł 19 01 03 — Razem 83 726 647 83 726 647 77 958 168 77 958 168 81 639 732,42 81 639 732,42

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. p.m. p.m. 88 950,— 88 950,—

19 01 04 02 Mechanizm szybkiego reago-
wania — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 4 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,— 1 000 000,—

19 01 04 03 Programy informacyjne dla
państw trzecich — Wydatki
na administrację i zarządza-
nie 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 103,— 103,—

19 01 04 04 Współpraca techniczna
i finansowa z azjatyckimi
krajami rozwijającymi się —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 25 717 500 25 717 500 24 135 000 24 135 000 20 000 074,33 20 000 074,33

19 01 04 05 Współpraca techniczna
i finansowa z krajami rozwi-
jającymi się Ameryki Łaciń-
skiej — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 16 290 000 16 290 000 18 400 000 18 400 000 14 470 900,— 14 470 900,—

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 20 803 500 20 803 500 20 507 000 20 507 000 12 383 515,— 12 383 515,—

19 01 04 07 Pomoc dla krajów partner-
skich w Europie Wschodniej
i w Azji Środkowej —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 23 670 000 23 670 000 26 300 000 26 300 000 20 094 500,— 20 094 500,—
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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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 01 04 09 Ocena wyników pomocy
wspólnotowej, działania
następcze i kontrolne —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 1 442 000 1 442 000 1 400 000 1 400 000 1 118 338,29 1 118 338,29

19 01 04 10 Uczestnictwo Wspólnoty
w działaniach dotyczących
min przeciwpiechotnych
oraz współpracy Północ-
Południe w zwalczaniu nar-
kotyków — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 500 000 500 000 540 000 540 000 540 000,— 540 000,—

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 7 065 000 7 065 000 7 850 000 7 850 000 5 863 258,24 5 863 258,24

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. 0,— 0,—

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

19 01 04 14 Wspólna polityka zagra-
niczna i bezpieczeństwa —
Wydatki na zarządzanie
i administrację 4 200 000 200 000 400 000 400 000 622 319,24 269 358,11

19 01 04 20 Wydatki na wsparcie admini-
stracyjne dla obszaru polityki
„Stosunki zewnętrzne” 4 3 456 000 3 456 000 3 595 000 3 595 000 3 862 500,— 3 862 500,—

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds.
Edukacji, Polityki Audiowi-
zualnej i Kultury — Subwen-
cja na programy z działu 4 4 184 200 184 200 140 000 140 000

Artykuł 19 01 04 — Razem 100 878 200 100 878 200 104 917 000 104 917 000 80 044 458,10 79 691 496,97

Rozdział 19 01 — Razem 393 735 211 393 735 211 384 072 848 384 072 848 376 837 841,63 376 484 880,50
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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 czynnie 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

91 308 539 (1) 85 804 087 (2) 93 107 310,22

(1) Środki w wysokości 970 582 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 159 121 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

70 788 912 69 700 379 70 416 065,42

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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

8 349 941 7 953 967 9 769 586,61

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

24 100 341 22 655 851 25 535 309,91

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 241 375 (1) 8 844 760 (2) 8 943 879,87

(1) Środki w wysokości 1 156 207 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 24 158 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 341 256 6 238 636 7 381 499,08
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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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

25 585 941 23 619 343 24 365 849,49

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

58 140 706 54 338 825 57 273 882,93

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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

p.m. p.m. 88 950,—

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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

900 000 1 000 000 1 000 000,—

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 personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny), dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu, związanych bezpośrednio z obecnością
w przedstawicielstwie personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

p.m. p.m. 103,—

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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

25 717 500 24 135 000 20 000 074,33

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 czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie
głównej ograniczono do wysokości 2 175 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jed-
nostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodatkowe koszty szkoleń,
spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 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 personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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.

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

16 290 000 18 400 000 14 470 900,—

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 czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy) mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane w ramach kompetencji likwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrud-
niony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 2 100 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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.
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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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

20 803 500 20 507 000 12 383 515,—

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 czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy) mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane w ramach kompetencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrud-
niony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 2 462 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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, 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

23 670 000 26 300 000 20 094 500,—

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 07 (ciąg dalszy)

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy) mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane w ramach kompetencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrud-
niony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 2 100 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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 09 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 442 000 1 400 000 1 118 338,29

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 przeznaczone są również na finansowanie działań dotyczących zwiększania możliwości oraz szkolenia przeznaczone
dla kluczowych zainteresowanych stron zaangażowanych w projektowanie i realizację programów pomocy zagranicznej.

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

19 01 04 10 Uczestnictwo Wspólnoty w działaniach dotyczących min przeciwpiechotnych oraz współpracy Północ-Południe w zwalczaniu
narkotyków — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

500 000 540 000 540 000,—

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,
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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 10 (ciąg dalszy)

— 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 personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

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

Środki te pokrywają wydatki na zarządzanie i administrację określone w artykułach 19 02 04, 19 02 11 i 19 02 12.

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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 065 000 7 850 000 5 863 258,24

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 czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy) mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane w ramach kompetencji zlikwidowanych biur pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrud-
niony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 1 950 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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.
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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 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 2006 Środki 2005 Wynik 2004

p.m. p.m. 0,—

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.

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

650 000 650 000

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 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Wydatki na zarządzanie i administrację

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

200 000 200 000 400 000 400 000 622 319,24 269 358,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie wsparcia na rzecz realizacji wyjątkowo złożonych projektów w obszarze nieroz-
przestrzeniania broni masowego rażenia i rozbrojenia, w odniesieniu do których Komisja nie dysponuje odpowiednią wiedzą
naukową. Środki te przeznaczone są na finansowanie maksymalnie dwóch pełnych etatów ekspertów zaangażowanych w szcze-
gólne wspólne działania:

— wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci kra-
jowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy). Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w sie-
dzibie głównej ograniczone są do wysokości 200 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym kosz-
cie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 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 14 (ciąg dalszy)

— wydatki na personel wsparcia w przedstawicielstwach (oddelegowani eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny
oraz lokalny personel techniczny), a także koszty logistyczne i infrastrukturalne, takie jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz wynajmu, związane bezpośrednio z obecnością w przedstawi-
cielstwie personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej 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.

19 01 04 20 Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

3 456 000 3 595 000 3 862 500,—

Uwagi

Nowa pozycja

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 czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel agencji zatrudnienia) w celu wykonywania zadań poprzednio realizowanych przez
zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej ogra-
niczono do wysokości 3 595 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za
osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie dla tych pracowników, a 3 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.
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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, Polityki Audiowizualnej i Kultury — Subwencja na programy z działu 4

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

184 200 140 000

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 pkt 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), ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

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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