
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

TYTUŁ 19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

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

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

19 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLI-
TYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”

19 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio-
nym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio-
nym w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki
„Stosunki zewnętrzne” 5 83 461 426 79 894 972 (1) 84 500 676,14

19 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio-
nym w przedstawicielstwach w ramach obszaru poli-
tyki „Stosunki zewnętrzne” 5 74 315 138 70 788 912 68 603 740,31

Artykuł 19 01 01 — Razem 157 776 564 150 683 884 153 104 416,45

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

19 01 02 01 Personel zewnętrzny zatrudniony w dyrekcjach
generalnych w obszarze polityki „Stosunki
zewnętrzne” 5 7 177 652 6 253 474 6 717 313,87

19 01 02 02 Personel zewnętrzny zatrudniony
w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki
„Stosunki zewnętrzne” 5 24 110 438 (2) 24 100 341 22 072 104,08

19 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie w dyrekcjach generalnych
w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” 5 8 144 585 (3) 6 989 534 (4) 7 646 395,86

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie w przedstawicielstwach
w ramach obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne” 5 7 279 269 7 341 256 7 039 217,06

Artykuł 19 01 02 — Razem 46 711 944 44 684 605 43 475 030,87

19 01 03 Wydatki na wyposażenie, usługi i budynki oraz
koszty pochodne w ramach obszaru polityki
„Stosunki zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na wyposażenie i usługi Dyrekcji
Generalnych w obszarze polityki „Stosunki
zewnętrzne” 5 6 289 709 5 362 805 5 472 744,77

19 01 03 02 Wydatki na budynki i koszty pochodne
w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki
„Stosunki zewnętrzne” 5 55 817 642 (5) 58 140 706 53 548 897,52

Artykuł 19 01 03 — Razem 62 107 351 63 503 511 59 021 642,29

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

19 01 04 01 Instrument współpracy w zakresie rozwoju oraz
współpracy gospodarczej (DCECI) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 54 000 000 46 575 810 42 715 651,84

(1) Środki w wysokości 849 259 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 2 668 502 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 33 311 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(4) Środki w wysokości 1 094 757 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(5) Środki w wysokości 6 201 960 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

19 01 04 02 Instrument na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa
i partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 41 558 400 39 938 870 37 053 127,49

19 01 04 03 Instrument na rzecz stabilności (IfS) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 4 070 000 1 400 000 1 540 000,—

19 01 04 04 Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecteństwa
(WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację 4 p.m. 200 000 0,—

19 01 04 05 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania
następcze i kontrolne — Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 1 305 000 1 442 000 1 400 000,—

19 01 04 06 Bezpieczeństwo jądrowe — Wydatki na administrację
i zarządzanie 4 1 268 000 1 514 880 1 521 602,93

19 01 04 07 Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw
Człowieka — Wydatki na administrację i zarządzanie 4 10 617 600 7 065 000 8 121 586,50

19 01 04 20 Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru poli-
tyki „Stosunki zewnętrzne” 4 p.m.

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego — Subwencja na programy
z obszaru „Stosunki zewnętrzne” 4 240 000 184 200 0,—

Artykuł 19 01 04 — Razem 113 059 000 98 320 760 92 351 968,76

Rozdział 19 01 — Razem 379 654 859 357 192 760 347 953 058,37
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

19 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

83 461 426 79 894 972 (1) 84 500 676,14

(1) Środki w wysokości 849 259 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki „Stosunki
zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

74 315 138 70 788 912 68 603 740,31

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

19 01 02 01 Personel zewnętrzny zatrudniony w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

7 177 652 6 253 474 6 717 313,87

19 01 02 02 Personel zewnętrzny zatrudniony w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

24 110 438 (1) 24 100 341 22 072 104,08

(1) Środki w wysokości 2 668 502 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

8 144 585 (1) 6 989 534 (2) 7 646 395,86

(1) Środki w wysokości 33 311 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 1 094 757 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

7 279 269 7 341 256 7 039 217,06
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

19 01 03 Wydatki na wyposażenie, usługi i budynki oraz koszty pochodne w ramach obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na wyposażenie i usługi Dyrekcji Generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 289 709 5 362 805 5 472 744,77

19 01 03 02 Wydatki na budynki i koszty pochodne w przedstawicielstwach w ramach obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

55 817 642 (1) 58 140 706 53 548 897,52

(1) Środki w wysokości 6 201 960 euro ujęto w rozdziale 40 01.

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

19 01 04 01 Instrument współpracy w zakresie rozwoju oraz współpracy gospodarczej (DCECI) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

54 000 000 46 575 810 42 715 651,84

Uwagi

Dawne pozycje 19 01 04 01, 19 01 04 04, 19 01 04 05, 19 01 04 07 (częściowo), 19 01 04 11, 19 01 04 12 i 19 01 04 13
(częściowo)

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

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

B. 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,

C. wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania
poprzednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 5 658 500 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

D. 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,

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

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 09 i 19 10, artykułach 19 04 04 i 19 04 05 oraz
pozycjach 19 02 01 02, 19 02 01 03, 19 04 02 02 i 19 04 03 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 02 Instrument na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

41 558 400 39 938 870 37 053 127,49

Uwagi

Dawne pozycje 19 01 04 06, 19 01 04 07 (częściowo), 19 01 04 11 (częściowo), 19 01 04 13 (częściowo)

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

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

B. 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,

C. wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania
poprzednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 6 083 566 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

D. 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,

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

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 19 08, artykułach 19 04 04 i 19 04 05 oraz pozy-
cjach 19 02 01 01, 19 02 01 03, 19 04 02 01 i 19 04 03 01.

19 01 04 03 Instrument na rzecz stabilności (IfS) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 070 000 1 400 000 1 540 000,—

Uwagi

Dawne pozycje 19 01 04 02 i 19 01 04 10

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

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

B. 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 POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 03 (ciąg dalszy)

C. 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,

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

Środki te pokrywają wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykułach 19 06 01, 19 06 02 i 19 06 03 oraz pozy-
cji 19 04 02 04.

19 01 04 04 Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecteństwa (WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m. 200 000 0,—

Uwagi

Dawna pozycja 19 01 04 14

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 personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (personel pomocniczy, oddelegowani eks-
perci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy). Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczone są do wysokości 200 000 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,

— 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,

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

Środki te pokrywają wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykule 19 03 02.
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ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 05 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 305 000 1 442 000 1 400 000,—

Uwagi

Dawne pozycje 19 01 04 03 i 19 01 04 09

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio zwią-
zane z osiągnięciem 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.

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 06 Bezpieczeństwo jądrowe — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 268 000 1 514 880 1 521 602,93

Uwagi

Dawna pozycja 19 01 04 07 (częściowo)

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

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

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

C. wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania
poprzednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 968 300 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

D. 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, podróży
służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obec-
nością w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

E. wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów
programu.

Środki te mają pokrywać wydatki administracyjne określone w pozycjach 19 06 04 01 i 19 06 04 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 07 Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 617 600 7 065 000 8 121 586,50

Uwagi

Niniejsze środki są przeznaczone na:

— wydatki na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie
prawa wspólnotowego,

— wydatki 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,

— wydatki na tymczasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocniczy, odde-
legowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzednio
realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej,

— wydatki na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci nie-
zależni, 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,

— wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne przeniesione z pozycji 19 01 04 01 oraz 19 01 04 02 w celu sfinansowania tego
typu wydatków dla niniejszego instrumentu.

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

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

B. 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,

C. wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania
poprzednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 0 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym
koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

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

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 20 (ciąg dalszy)

D. 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,

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

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 02, 19 04, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 10.

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z obszaru „Stosunki
zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

240 000 184 200 0,—

Uwagi

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 ram finansowych.

Podstawa prawna

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

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z pań-
stwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Dz.U. L 405
z 30.12.2006, str. 41).
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