
KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 03 — MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 03 MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY
PODATKÓW I CEŁ

14 03 01 Współpraca celna i pomoc
międzynarodowa (program Cła
2002) — Finalizacja programu 4 — — p.m. p.m. 0,— 0,—

14 03 02 Współpraca celna i pomoc
międzynarodowa (program Cła
2007) 4 p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81

Rozdział 14 03 — Razem p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81
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KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 03 — MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁ (ciąg dalszy)

14 03 01 Współpraca celna i pomoc międzynarodowa (program Cła 2002) — Finalizacja programu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

1 592 1 592 (1)

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 p.m.

Środki 2007 —

Ogółem 1 592 1 592

(1) Kwota zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) zostanie umorzona w ciągu roku budżetowego.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie harmonijnego prowadzenia i koordynacji działań wraz z koordynacją ceł i pomocy dla
krajów spoza Wspólnoty w zakresie zagadnień celnych i podatkowych.

Na wydatki operacyjne w głównej mierze składa się:

— finansowanie działań monitorujących, grup roboczych, działań lub projektów i seminariów z udziałem urzędników rzą-
dów państw trzecich,

— finansowanie badań, analiz lub symulacji,

— finansowanie kampanii podnoszących świadomość i programów komunikacyjnych,

— finansowanie pomocy, szkoleń i wsparcia technicznego dla państw trzecich,

— wkłady finansowe w kampanie komunikacji i podnoszące świadomość społeczeństwa prowadzone przez państwa trzecie
lub organy zewnętrzne,

— finansowanie organizacji spotkań dwustronnych i wielostronnych pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi
i pokrycie kosztów ich uczestnictwa.

Wszelkie dochody związane z udziałem państw trzecich w porozumieniach o współpracy celnej, uwzględnione w
pozycjach 6 0 3 1 lub 6 0 3 2 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków
w ramach tego artykułu, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 210/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. przyjmująca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2000) (Dz.U. L 33 z 4.2.1997, str. 24), zmieniona decyzją nr 105/2000/WE (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 1).

Decyzja Rady z dnia 19 marca 2001 r. upoważniająca Komisję do negocjowania w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki
do Konwencji tworzącej Radę Współpracy Celnej, podpisanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r., w celu uwzględnienia człon-
kostwa Wspólnoty Europejskiej w tej organizacji.

Podstawa prawna dla środków pomocy technicznej znajduje się w różnych umowach o współpracy, wolnym handlu, unii cel-
nej i stowarzyszeniu zawartych pomiędzy Wspólnotą i licznymi państwami trzecimi, w szczególności krajami kandydującymi.
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KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 03 — MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁ (ciąg dalszy)

14 03 02 Współpraca celna i pomoc międzynarodowa (program Cła 2007)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

1 610 998 1 059 920 551 078

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 1 755 000 1 000 000 655 000 100 000

Środki 2007 p.m.

Ogółem 3 365 998 2 059 920 1 206 078 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących konferencje i seminaria, pomoc techniczną i wsparcie infor-
matyczne w celu koordynacji szkoleń i pomocy technicznej oraz współpracy pomiędzy Wspólnotą i państwami członkow-
skimi a administracjami państw trzecich dla zapewnienia spójności działań wspólnotowych, zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych.

Wydatki operacyjne obejmują również szkolenia, pomoc techniczną i współpracę na rzecz:
— krajów kandydujących, tak aby umożliwić im dostosowanie się do wspólnotowego prawodawstwa celnego w ramach pro-
cesu poszerzenia; w tym przypadku środek ma pokryć koszty pomocy, badań na zgodność i łączenia systemów krajowych
z systemami wspólnotowymi,

— państw trzecich, aby pomóc im w modernizacji ich administracji.

Wszelkie dochody związane z udziałem państw trzecich w porozumieniach o współpracy celnej, uwzględnione w pozycjach
6 0 3 1 lub 6 0 3 2 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków w ramach tego
artykułu, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Środki te mają pokryć rozliczenie zobowiązań do dnia 31 grudnia 2006 r. Środki na zobowiązania związane z działaniami obję-
tymi tym artykułem na 2007 r. znajdują się w tytule 2 2.

Podstawa prawna

Decyzja Rady z dnia 19 marca 2001 r. upoważniająca Komisję do negocjowania w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki
do Konwencji tworzącej Radę Współpracy Celnej, podpisanej w Brukseli w dniu 15 grudnia 1950 r., w celu uwzględnienia
członkostwa Wspólnoty Europejskiej w tej organizacji.

Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2007) (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, str. 1), zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

Podstawa prawna dla środków pomocy technicznej znajduje się w różnych umowach o współpracy, wolnym handlu, unii cel-
nej i stowarzyszeniu zawartych pomiędzy Wspólnotą i licznymi państwami trzecimi, w szczególności krajami kandydującymi.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82).
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