
KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

29 02 PRODUKCJA INFORMACJI
STATYSTYCZNYCH

29 02 01 Polityka dotycząca informacji
statystycznych

29 02 01 01 Wsparcie na opracowywanie
danych statystycznych i infra-
strukturę techniczną 1.1 9 465 822 8 525 822 8 340 300 6 377 904 6 066 165,67 4 610 128,16

29 02 01 02 Statystyki demograficzne i spo-
łeczne 1.1 11 831 773 10 656 773 11 583 750 8 858 200 8 425 230,10 6 402 955,78

29 02 01 03 Statystyki gospodarcze 1.1 19 878 024 17 904 024 21 314 100 16 299 088 15 502 423,37 11 781 438,61

29 02 01 04 Rolnictwo, leśnictwo i rybołów-
stwo 1.1 1 419 570 1 278 570 2 316 750 1 771 640 1 685 046,02 1 280 591,16

29 02 01 05 Statystyki obejmujące wiele dzie-
dzin 1.1 4 732 911 4 262 911 2 780 100 2 125 968 2 022 055,22 1 536 709,39

Artykuł 29 02 01 — Razem 47 328 100 42 628 100 46 335 000 35 432 800 33 700 920,38 25 611 823,10

29 02 02 Zakończenie programu sieci dla
statystyk
wewnątrzwspólnotowych
(Edicom) 1.1 p.m. 2 100 000 p.m. 7 600 000 5 827 106,90 5 145 055,77

Rozdział 29 02 — Razem 47 328 100 44 728 100 46 335 000 43 032 800 39 528 027,28 30 756 878,87
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 Polityka dotycząca informacji statystycznych

29 02 01 01 Wsparcie na opracowywanie danych statystycznych i infrastrukturę techniczną

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

9 465 822 8 525 822 8 340 300 6 377 904 6 066 165,67 4 610 128,16

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

9 207 437 5 488 904 3 631 000 87 533

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

Środki 2006 8 340 300 889 000 4 219 000 2 941 000 291 300

Środki 2007 9 465 822 675 822 2 690 000 5 461 000 639 000

Ogółem 27 013 559 6 377 904 8 525 822 5 718 533 5 752 300 639 000

Uwagi

Dawny artykuł 29 02 01 (częściowo)

Środki te obejmują działania niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu opracowywania statystyk. Są nimi działania (w
tym zarządzanie statystykami, europejski program szkoleń statystycznych, przekazywanie i rozpowszechnianie danych i meta-
danych, integracja nowo przyjętych państw), które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do realizacji wszystkich prio-
rytetów Komisji na rok 2007.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania niezbędne dla statystycznych systemów
infomatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 01 (ciąg dalszy)

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długotermino-
wych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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)
rozporządzenia 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 inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu sta-
tystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 02 Statystyki demograficzne i społeczne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

11 831 773 10 656 773 11 583 750 8 858 200 8 425 230,10 6 402 955,78

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

11 697 829 7 624 000 3 952 000 121 829

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

Środki 2006 11 583 750 1 234 200 5 860 000 4 084 000 405 550

Środki 2007 11 831 773 844 773 3 362 000 6 827 000 798 000

Ogółem 35 113 352 8 858 200 10 656 773 7 567 829 7 232 550 798 000

Uwagi

Dawny artykuł 29 02 01 (częściowo)

Problem demograficznego starzenia się Europy i wyzwania dotyczące długoterminowych polityk społeczno-gospodarczych
nadal przez wiele lat będą wpisane do agendy politycznej UE.

Niniejszy rozdział dotyczy celu, jakim jest poprawa jakości, zasięgu, kompletności i międzynarodowej porównywalności istot-
nych danych demograficznych. Pozostałe priorytety dotyczą rynku pracy i zdrowia publicznego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania niezbędne dla statystycznych systemów
infomatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 02 (ciąg dalszy)

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długotermino-
wych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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)
rozporządzenia 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 inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu sta-
tystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 03 Statystyki gospodarcze

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 878 024 17 904 024 21 314 100 16 299 088 15 502 423,37 11 781 438,61

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

19 954 006 14 027 088 5 702 000 224 918

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

Środki 2006 21 314 100 2 272 000 10 783 000 7 515 000 744 100

Środki 2007 19 878 024 1 419 024 5 648 000 11 469 000 1 342 000

Ogółem 61 146 130 16 299 088 17 904 024 13 387 918 12 213 100 1 342 000

Uwagi

Dawny artykuł 29 02 01 (częściowo)

Środki te pokrywają koszty statystyk makroekonomicznych używanych do analizy gospodarczej i polityki pieniężnej w kon-
tekście agendy lizbońskiej, a także celów związanych z administracją i budżetem. Nadal będą trwały prace mające na celu
potwierdzenie wiarygodności, porównywalności i kompletności danych z zakresu rachunków narodowych — w szczególności
dochodu narodowego brutto.

Nadal będą opracowywane statystyki dotyczące przedsiębiorstw w celu lepszej realizacji polityki wspólnotowej w różnych dzie-
dzinach (poprawa jakości i lepsze uregulowania prawne).

Kwestie statystyczne związane z Paktem na rzecz Stabilności i Wzrostu nadal będą poważnym wyzwaniem.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania niezbędne dla statystycznych systemów
infomatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 03 (ciąg dalszy)

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długotermino-
wych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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)
rozporządzenia 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 inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu sta-
tystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 04 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 419 570 1 278 570 2 316 750 1 771 640 1 685 046,02 1 280 591,16

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

1 554 566 1 524 640 5 000 24 926

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

Środki 2006 2 316 750 247 000 1 172 000 817 000 80 750

Środki 2007 1 419 570 101 570 403 000 819 000 96 000

Ogółem 5 290 886 1 771 640 1 278 570 1 244 926 899 750 96 000

Uwagi

Dawny artykuł 29 02 01 (częściowo)

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie dalszej modernizacji i reformy statystyk rolnych, zwłaszcza w powiązaniu z dys-
kusją na temat proponowanych uregulowań prawnych w sprawie rejestrów gospodarstw i badań struktury gospodarstw rol-
nych oraz danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich i mięs.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania niezbędne dla statystycznych systemów
infomatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 04 (ciąg dalszy)

Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długotermino-
wych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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)
rozporządzenia 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 inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu sta-
tystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).

16.3.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/1339



KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 05 Statystyki obejmujące wiele dziedzin

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

4 732 911 4 262 911 2 780 100 2 125 968 2 022 055,22 1 536 709,39

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

4 377 479 1 829 968 2 519 000 28 511

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

Środki 2006 2 780 100 296 000 1 406 000 980 000 98 100

Środki 2007 4 732 911 337 911 1 345 000 2 731 000 319 000

Ogółem 11 890 490 2 125 968 4 262 911 2 353 511 2 829 100 319 000

Uwagi

Dawny artykuł 29 02 01 (częściowo)

Głównym celem prac w statystykach obejmujących wiele dziedzin jest wniesienie bezpośredniego wkładu do realizacji podsta-
wowych celów Wspólnoty, takich jak rozszerzenie, stały rozwój, dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania niezbędne dla statystycznych systemów
infomatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

29 02 01 05 (ciąg dalszy)

Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długotermino-
wych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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)
rozporządzenia 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 inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu sta-
tystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).
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KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 02 Zakończenie programu sieci dla statystyk wewnątrzwspólnotowych (Edicom)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 2 100 000 p.m. 7 600 000 5 827 106,90 5 145 055,77

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

9 803 857 7 600 000 2 100 000 103 857

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

Środki 2006 p.m. p.m.

Środki 2007 p.m. p.m.

Ogółem 9 803 857 7 600 000 2 100 000 103 857

Uwagi

Środki w ramach tej pozycji przeznaczone są na dokończenie działań wspieranych w ramach wskazanych pozycji budżeto-
wych — działanie Edicom (elektroniczna wymiana danych handlowych).

Podstawa prawna

Decyzja 507/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. dotycząca działań odnoszących się do sieci
transeuropejskiej, poprzez którą odbywa się zbieranie, sporządzanie i rozpowszechnianie statystyk dotyczących handlu towa-
rami we Wspólnocie oraz między Wspólnotą a państwami trzecimi (program Edicom) (Dz.U. L 76 z 16.3.2001, str. 1), ostatnio
zmieniona decyzją 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).
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DZIAŁANIA BEZ LINII BUDŻETOWEJ

— WSPARCIE ADMINISTRACYJNE DLA EUROSTATU

— STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA EUROSTATU
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