
KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

04 04 ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ
SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI

04 04 01 Program Progress

04 04 01 01 Zatrudnienie 1.1 20 000 000 12 000 000 17 000 000 6 800 000

04 04 01 02 Ochrona socjalna i integracja spo-
łeczna 1.1 28 030 000 17 500 000 22 900 000 8 500 000

04 04 01 03 Warunki pracy 1.1 10 200 000 6 500 000 10 100 000 3 750 000

04 04 01 04 Przeciwdziałanie dyskrymina-
cji i różnorodność 1.1 20 520 000 13 000 000 19 550 000 7 500 000

04 04 01 05 Równość płci 1.1 10 720 000 6 000 000 7 200 000 2 750 000

04 04 01 06 Wsparcie na realizację 1.1 1 750 000 1 000 000 1 150 000 500 000

04 04 01 07 Działania przygotowawcze —
Standaryzacja prawodawstwa
krajowego dotyczącego przemocy
związanej z płcią i przemocy wo-
bec dzieci 1.1 1 500 000 1 000 000

Artykuł 04 04 01 — Razem 92 720 000 57 000 000 77 900 000 29 800 000

04 04 02 Instytut ds. Równości Ko-
biet i Mężczyzn

04 04 02 01 Instytut ds. Równości Ko-
biet i Mężczyzn — Subwencja
w ramach tytułów 1 i 2 1.1 2 930 000 2 930 000 p.m. (1) p.m. (1)

04 04 02 02 Instytut ds. Równości Ko-
biet i Mężczyzn — Subwencja
w ramach tytułu 3 1.1 3 500 000 3 500 000 p.m. (2) p.m. (2)

Artykuł 04 04 02 — Razem 6 430 000 6 430 000 p.m. p.m.

04 04 03 Europejska Fundacja na rzecz Po-
prawy Warunków Życia i Pracy

04 04 03 01 Europejska Fundacja na rzecz
Poprawy Warunków Życia i Pracy
— Subwencja w ramach tytu-
łów 1 i 2 1.1 12 400 000 12 400 000 12 138 000 (3) 12 138 000 (3) 11 900 000,— 11 900 000,—

04 04 03 02 Europejska Fundacja na rzecz
Poprawy Warunków Życia i Pracy
— Subwencja w ramach tytułu 3 1.1 7 600 000 7 600 000 7 242 000 (4) 7 242 000 (4) 7 100 000,— 7 100 000,—

Artykuł 04 04 03 — Razem 20 000 000 20 000 000 19 380 000 19 380 000 19 000 000,— 19 000 000,—

(1) Środki w wysokości 2 310 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 2 190 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(3) Środki w wysokości 12 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(4) Środki w wysokości 208 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

04 04 04 Europejska Agencja ds. Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy

04 04 04 02 Europejska Agencja ds. Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy — Sub-
wencja w ramach tytułów 1 i 2 1.1 6 500 000 6 500 000 6 018 000 (1) 6 018 000 (1) 5 900 000,— 5 311 084,63

04 04 04 03 Europejska Agencja ds. Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy — Sub-
wencja w ramach tytułu 3 1.1 7 900 000 7 900 000 7 446 000 (2) 7 446 000 (2) 7 300 000,— 6 595 000,—

Artykuł 04 04 04 — Razem 14 400 000 14 400 000 13 464 000 13 464 000 13 200 000,— 11 906 084,63

04 04 05 Projekt pilotażowy — Koordyna-
cja działań na rzecz niepełno-
sprawnych: inicjatywa następcza
po Europejskim Roku Osób Nie-
pełnosprawnych 1.1 — p.m. p.m. 2 000 000 0,— 1 183 044,47

04 04 06 Europejski Rok Równych Szans
dla Wszystkich 2007 1.1 p.m. 5 500 000 9 000 000 8 500 000 5 964 861,91 1 000 000,—

04 04 07 Zakończenie poprzednich progra-
mów 1.1 — 20 000 000 p.m. 35 000 000 76 830 252,35 61 438 165,70

04 04 09 Wsparcie na koszty bieżące Plat-
formy Europejskich Organizacji
Pozarządowych w Sektorze Spo-
łecznym 3.2 680 000 680 000 620 000 620 000 680 000,— 628 977,70

04 04 10 Projekt pilotażowy — Wspiera-
nie pracowników w dostosowa-
niu się do zmian przemysłowych 1.1 1 000 000 500 000

04 04 11 Projekt pilotażowy — „Nowa
sytuacja zatrudnienia w służbie
zdrowia: najlepsze praktyki w ce-
lu poprawy kształcenia zawodo-
wego i kwalifikacji pracowników
służby zdrowia” oraz ich wyna-
grodzenia 1.1 1 000 000 1 000 000

Rozdział 04 04 — Ogółem 136 230 000 125 510 000 120 364 000 108 764 000 115 675 114,26 95 156 272,50

(1) Środki w wysokości 282 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 254 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 Program Progress

04 04 01 01 Zatrudnienie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 000 000 12 000 000 17 000 000 6 800 000

Uwagi

Środki te mają wspierać realizację europejskiej strategii zatrudnienia (EES) poprzez:

— poprawę zrozumienia sytuacji i perspektyw w dziedzinie zatrudnienia, a w szczególności poprzez przeprowadzanie ba-
dań i analiz oraz opracowanie statystyk i wspólnych wskaźników w ramach EES,

— monitorowanie i ocenę wdrażania europejskich wytycznych i zaleceń w zakresie zatrudnienia oraz ich wpływu, w szcze-
gólności przy wykorzystaniu wspólnego raportu o zatrudnieniu, a także analizę interakcji między EES a ogólną polityką
gospodarczą i społeczną oraz innymi obszarami polityki,

— organizowanie wymiany dotyczącej polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych podejść, włączanie potrzeb najbardziej na-
rażonych grup społecznych, takich jak osoby niepełnosprawne, do centrum uwagi społecznej oraz promowanie wzajem-
nej nauki w kontekście EES,

— działania w zakresie podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz promowania debaty na temat wy-
zwań i polityk w dziedzinie zatrudnienia oraz wdrażania krajowych programów reform, w tym skierowane do podmiotów
regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 02 Ochrona socjalna i integracja społeczna

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

28 030 000 17 500 000 22 900 000 8 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie wdrażania otwartej metody koordynacji (OMC) w dziedzinie ochrony socjalnej i in-
tegracji społecznej, poprzez:

— poprawę zrozumienia kwestii związanych z wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz polityką w zakresie ochrony so-
cjalnej i integracji społecznej, w szczególności poprzez przeprowadzanie badań i analiz oraz opracowanie statystyk i wspól-
nych wskaźników w ramach OMC w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 (ciąg dalszy)

04 04 01 02 (ciąg dalszy)

— monitorowanie i ocenę wdrażania europejskich wytycznych i zaleceń w zakresie zatrudnienia oraz ich oddziaływania na
poziomie krajowym i wspólnotowym, a także analizę interakcji między EES a ogólną polityką gospodarczą i społeczną oraz
innymi obszarami polityki,

— organizowanie wymiany dotyczącej polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych podejść, włączanie potrzeb najbardziej na-
rażonych grup społecznych, takich jak osoby niepełnosprawne, do centrum uwagi społecznej oraz promowanie wzajem-
nej nauki w kontekście strategii ochrony socjalnej i integracji społecznej,

— działania w zakresie podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz promowania debaty na temat kluczo-
wych wyzwań i zagadnień politycznych w kontekście unijnego procesu koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej i in-
tegracji społecznej, w tym skierowane do organizacji pozarządowych, podmiotów regionalnych i lokalnych, partnerów
społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron,

— rozwijanie potencjału kluczowych sieci UE w zakresie dalszego wspierania i rozwijania celów polityki i strategii UE w dzie-
dzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej poprzez rozwijanie usług świadczonych przez wspólnotę i samodzielnego
życia.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 03 Warunki pracy

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

10 200 000 6 500 000 10 100 000 3 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie poprawy otoczenia i warunków pracy, w tym zdolności dostosowania się do zmiany,
bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania z myślą o pracownikach niepełnosprawnych oraz
pogodzenia pracy i życia rodzinnego, poprzez:

— poprawę zrozumienia sytuacji w dziedzinie warunków pracy, w szczególności poprzez przeprowadzanie badań i analiz
oraz, w stosownych przypadkach, opracowanie statystyk i wskaźników, jak również ocenę skuteczności i wpływu istnie-
jących przepisów, polityk i praktyk,

— wspieranie wdrażania unijnego prawa pracy poprzez skuteczne monitorowanie sytuacji, organizowanie seminariów dla
specjalistów, opracowywanie przewodników oraz tworzenie sieci łączących wyspecjalizowane podmioty i ekspertów
w dziedzinie prawa, w tym partnerów społecznych,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 (ciąg dalszy)

04 04 01 03 (ciąg dalszy)

— podejmowanie działań zapobiegawczych oraz promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy,

— podnoszenie świadomości społecznej, wymianę dobrych praktyk, rozpowszechnianie informacji oraz promowanie debaty
na temat kluczowych wyzwań i zagadnień politycznych w dziedzinie warunków pracy, w tym skierowane do partnerów
społecznych.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 04 Przeciwdziałanie dyskryminacji i różnorodność

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 520 000 13 000 000 19 550 000 7 500 000

Uwagi

Środki przewidziane w tej sekcji przeznaczone są na skuteczne wdrożenie zasady niedyskryminacji oraz promowanie włącze-
nia jej do głównego nurtu wszystkich polityk UE, poprzez:

— poprawę zrozumienia sytuacji w dziedzinie dyskryminacji, w szczególności poprzez przeprowadzanie badań i analiz oraz,
w stosownych przypadkach, opracowanie statystyk i wskaźników, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących
przepisów, polityk i praktyk,

— wspieranie wdrażania unijnego prawodawstwa antydyskryminacyjnego poprzez skuteczne monitorowanie sytuacji, orga-
nizowanie seminariów dla specjalistów oraz tworzenie sieci łączących wyspecjalizowane podmioty zajmujące się proble-
matyką dyskryminacji,

— działania w zakresie podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz promowania debaty na temat kluczo-
wych wyzwań i zagadnień politycznych związanych z dyskryminacją i włączeniem zasady niedyskryminacji do głównego
nurtu wszystkich polityk UE, w tym skierowane do organizacji pozarządowych działających w tym obszarze, podmiotów
regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron,

— rozwijanie potencjału kluczowych sieci UE w zakresie dalszego wspierania i rozwijania celów polityki i strategii UE.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.
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ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 (ciąg dalszy)

04 04 01 04 (ciąg dalszy)

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 05 Równość płci

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

10 720 000 6 000 000 7 200 000 2 750 000

Uwagi

Środki przewidziane w sekcji 5 przeznaczone są na skuteczne wdrożenie zasady równości płci oraz promowanie włączenia
problematyki równości płci do głównego nurtu wszystkich polityk UE, poprzez:

— poprawę zrozumienia sytuacji w dziedzinie problematyki płci i włączania jej do głównego nurtu polityki, w szczególności
poprzez przeprowadzanie badań i analiz, wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie statystyk i, w stosownych przy-
padkach, wskaźników, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, polityk i praktyk,

— wspieranie wdrażania unijnego prawodawstwa w zakresie równości płci poprzez skuteczne monitorowanie sytuacji, or-
ganizowanie seminariów dla specjalistów oraz tworzenie sieci łączących wyspecjalizowane podmioty zajmujące się tą
problematyką,

— podnoszenie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji, poprawę komunikacji oraz promowanie debaty na
temat kluczowych wyzwań i zagadnień politycznych w dziedzinie równości płci, w tym znaczenia pogodzenia pracy i ży-
cia rodzinnego, oraz włączenia problematyki płci do głównego nurtu polityki,

— rozwijanie potencjału kluczowych sieci UE w zakresie dalszego wspierania i rozwijania celów polityki i strategii UE w za-
kresie równości płci.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 (ciąg dalszy)

04 04 01 06 Wsparcie na realizację

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 750 000 1 000 000 1 150 000 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie realizacji programu, w szczególności w celu pokrycia wydatków związanych z prze-
prowadzeniem ocen oraz z organizacją dorocznego forum w sprawie agendy społecznej (Progress) promującego dialog między
wszystkimi zainteresowanymi stronami działającymi na różnych poziomach, propagującego wyniki programu oraz pozwala-
jącego na przedyskutowanie dalszych priorytetów.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej poyzcji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych lub krajów Bałkanów
Zachodnich m.in. w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może
stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy pro-
gram na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1).

04 04 01 07 Działania przygotowawcze — Standaryzacja prawodawstwa krajowego dotyczącego przemocy związanej z płcią i przemocy
wobec dzieci

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 500 000 1 000 000

Uwagi

Niniejsze środki przewidziane są na finansowanie działań przygotowawczych odzwierciedlających wysiłki UE na rzecz wspie-
rania działań prewencyjnych zwalczających przemoc wobec dzieci i młodzieży obydwu płci oraz kobiet w celu standaryzacji
prawodawstwa krajowego w tym zakresie. Celem tych działań będzie:

— analiza obecnego prawodawstwa krajowego dotyczącego przemocy związanej z płcią, ze szczególnym uwzględnieniem
wszystkich typów przemocy: przemocy domowej, przemocy na tle seksualnym, prostytucji i handlu ludźmi, okaleczania
żeńskich narządów płciowych oraz zbrodni w imię honoru,
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 01 (ciąg dalszy)

04 04 01 07 (ciąg dalszy)

— analiza niedociągnięć w stosowaniu w każdym państwie członkowskim przepisów dotyczących przemocy związanej
z płcią,

— rozpoczęcie procesu ogólnoeuropejskiej harmonizacji prawodawstwa przeciw przemocy związanej z płcią poprzez przed-
stawienie przepisów mających na celu zwalczenie i zmniejszenie przemocy związanej z płcią w Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

04 04 02 Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

04 04 02 01 Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 930 000 2 930 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 2 310 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 2 310 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają służyć pokryciu kosztów personelu i kosztów administracyjnych.

Instytut musi informować władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władzę budżetową o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Instytut.

Plan zatrudnienia Instytutu jest przedstawiony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Zgodnie z decyzją 2006/996/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie okreś-
lenia siedziby Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 61) Europejski Instytut
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn będzie miał siedzibę w Wilnie.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTAwymienionych zgodnie z art. 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 wyko-
nania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część bu-
dżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 02 (ciąg dalszy)

04 04 02 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski In-
stytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9).

04 04 02 02 Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Subwencja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 500 000 3 500 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 2 190 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 2 190 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją programu prac mających na celu
przygotowanie Instytutu do pełnienia przez niego zadań, w szczególności wydatków związanych z gromadzeniem danych i ana-
lizą informacji, instalacją i koordynacją sieci telefonicznej, organizacją posiedzeń ekspertów, konferencji itp.; organizacją oś-
rodka dokumentacyjnego i publikacji.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy podano poniżej:

Dochody:

— tytuł 1 „Subwencja Wspólnoty Europejskiej” 6 430 000

— tytuł 2 „Dochody różne” 0

Razem 6 430 000

Wydatki:

— tytuł 1 „Personel” 1 980 000

— tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 950 000

— tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 3 500 000

Razem 6 430 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski In-
stytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9).
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 03 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

04 04 03 01 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

12 400 000 12 400 000 12 138 000 (1) 12 138 000 (2) 11 900 000,— 11 900 000,—

(1) Środki w wysokości 12 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 12 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na administrację i personel Fundacji (tytuły 1 i 2).

Na podstawie decyzji Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r. przeznaczono 1 000 000 EUR na prace anali-
tyczne Europejskiego Centrum Monitorowania Zmian, mając na względzie identyfikację, przewidywanie i zarządzanie odno-
śnie do tendencji technologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Fundacja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Fundacja.

Plan zatrudnienia agencji określony jest w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Popra-
wy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005
(Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 1).

04 04 03 02 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy — Subwencja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

7 600 000 7 600 000 7 242 000 (1) 7 242 000 (2) 7 100 000,— 7 100 000,—

(1) Środki w wysokości 208 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 208 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie wydatków operacyjnych Fundacji związanych z programem roboczym
(tytuł 3).

Część tych środków przeznaczono, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r., na utworzenie
Europejskiego Centrum Monitorowania Zmian, mając na względzie identyfikację, przewidywanie i zarządzanie odnośnie do ten-
dencji technologicznych, społecznych i ekonomicznych. W tym celu należy gromadzić, przetwarzać i analizować informacje
wysokiej jakości.

W tym celu kwota 500 000 EUR przeznaczona jest na działalność Europejskiego Centrum Monitorowania Zmian.

Środki te przeznaczone są na badania nad wpływem nowych technologii wykorzystywanych w miejscu pracy na występowanie
chorób zawodowych, jak na przykład zbadanie skutków wykonywania powtarzalnych ruchów podczas wykonywania określo-
nego zadania.
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 03 (ciąg dalszy)

04 04 03 02 (ciąg dalszy)

Preliminarz dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody:

— tytuł 1 „Dotacje europejskie” 20 000 000

— tytuł 5 „Dochody różne” 1 000 000

Razem 21 000 000

Wydatki:

— tytuł 1 „Pracownicy” 11 480 000

— tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 1 520 000

— tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 8 000 000

Razem 21 000 000

Część środków jest przeznaczona na działania w trzech istotnych dla rodzin zagadnieniach:

— rozwiązań przyjaznych rodzinie w miejscu pracy (równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym, warunki pracy
itp.),

— czynnikach wpływających na sytuację rodzin odnośnie do mieszkań komunalnych (dostęp do przyzwoitych warunków
mieszkaniowych dla rodzin),

— wsparcia rodzinnego przez całe życie, np. opieki nad dziećmi oraz innych kwestiach, wchodzących w zakres
mandatu Fundacji).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Popra-
wy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005
(Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 1).

04 04 04 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

04 04 04 02 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 500 000 6 500 000 6 018 000 (1) 6 018 000 (2) 5 900 000,— 5 311 084,63

(1) Środki w wysokości 282 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 282 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów kadrowych Agencji i jej wydatków administracyjnych (tytuły 1 i 2).

Agencja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

Plan zatrudnienia Agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 04 — ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 04 04 — ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI (ciąg dalszy)

04 04 04 (ciąg dalszy)

04 04 04 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184
z 15.7.2005, s. 5).

04 04 04 03 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy — Subwencja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

7 900 000 7 900 000 7 446 000 (1) 7 446 000 (2) 7 300 000,— 6 595 000,—

(1) Środki w wysokości 254 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 254 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wyłącznie wydatki operacyjne Agencji związane z programem pracy (tytuł 3).

Celem Agencji jest zapewnienie instytucjom Wspólnoty, państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przydatnych
informacji technicznych, naukowych i ekonomicznych z zakresu BHP.

Na program MŚP przewidziany jest 1 000 000 EUR.

Preliminarz dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawia się następująco:

Dochody:

— tytuł 1 „Dotacja Wspólnoty Europejskiej” 14 750 000

— tytuł 2 „Dochody różne” 297 000

Razem 15 047 000

Wydatki:

— tytuł 1 „Pracownicy” 5 000 000

— tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 1 746 000

— tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 8 301 000

Razem 15 047 000

Środki te pokrywają instrumenty niezbędne do zrealizowania zadań Agencji zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE)
nr 2062/94, w szczególności:

— instrumenty budzenia świadomości i przewidywania zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP,

— ustanowienie „obserwatorium ryzyka” w oparciu o przykłady dobrych praktyk zebrane w firmach lub konkretnych
gałęziach,

— organizowanie wymiany doświadczeń, informacji i dobrych praktyk,

— integrowanie krajów kandydujących z sieciami informacji i tworzenie narzędzi roboczych przystosowanych do ich okre-
ślonej sytuacji,

— organizowanie europejskich tygodni BHP, zogniskowanych na konkretnych zagrożeniach i potrzebach użytkowników i be-
neficjentów końcowych.
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04 04 04 03 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184
z 15.7.2005, s. 5).

04 04 05 Projekt pilotażowy — Koordynacja działań na rzecz niepełnosprawnych: inicjatywa następcza po Europejskim Roku Osób
Niepełnosprawnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. p.m. 2 000 000 0,— 1 183 044,47

Uwagi

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

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

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

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

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

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

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

Podstawa prawna

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13.

Decyzja Rady 2001/903/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003
(Dz.U. L 335 z 19.12.2001, s. 15).

Rezolucja Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie promowania zatrudnienia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
(Dz.U. C 175 z 24.7.2003, s. 1).
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04 04 06 Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 5 500 000 9 000 000 8 500 000 5 964 861,91 1 000 000,—

Uwagi

W ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich wspierane były inicjatywy mające na celu podnoszenie świa-
domości na temat konieczności działania na rzecz bardziej spójnego społeczeństwa, promującego różnorodność i uznającego
znaczny dorobek UE w dziedzinie równości i braku dyskryminacji, a także propagowanie debaty i dialogu na temat kwestii is-
totnych dla utworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

Zgodnie z decyzją nr 771/2006/WE środki te były przeznaczone na wspieranie krajowych działań realizowanych w państwach
członkowskich zgodnie z ich strategią i priorytetami przyjętymi w ramach Europejskiego Roku oraz na pokrycie kosztów zwią-
zanych z organizacją konferencji końcowej UE przez sprawującą urząd prezydencję. Część z tych środków jest przeznaczona
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania opinii publicznej Eurobarometru, mającego na celu ilościowe
określenie tendencji i postępów dokonanych w ciągu Europejskiego Roku.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski rok na rzecz rów-
nych szans dla wszystkich (2007) — W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa (Dz.U. L 146 z 31.5.2006, s. 1).

04 04 07 Zakończenie poprzednich programów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 20 000 000 p.m. 35 000 000 76 830 252,35 61 438 165,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań, jakie mają być uregulowane, z poprzednich lat odnośnie do wyżej wymie-
nionych dawnych artykułów i pozycji.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz-
porządzenia 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.
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04 04 07 (ciąg dalszy)

Kraje kandydujące mogą dla pokrycia wydatków na uczestnictwo w programie wykorzystać instrument przedakcesyjny Phare.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady Ministrów EWWiS z dnia 9 lipca 1957 r. dotycząca zakresu uprawnień i regulaminu Komisji ds. Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy w Górnictwie (Dz.U. 28 z 31.8.1957, s. 487/57).

Decyzja Rady 74/325/EWG z dnia 27 czerwca 1974 r. w sprawie powołania Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higie-
ny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 185 z 9.7.1974, s. 15), uchylona decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. (Dz.U. C 218
z 13.9.2003, s. 1).

Decyzja Rady 74/326/EWG z dnia 27 czerwca 1974 r. w sprawie poszerzenia obowiązków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy w kopalniach na wszystkie zakłady wydobywcze (Dz.U. L 185 z 9.7.1974, s. 18), uchylona decyzją z dnia 22 lip-
ca 2003 r. (Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1).

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/30/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21), i powiązane dyrektywy szczegółowe.

Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 19), ostatnio zmieniona
dyrektywą 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).

Decyzja Rady 98/171/WE z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie działalności wspólnotowej dotyczącej analizy, badań i współ-
pracy w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy (Dz.U. L 63 z 4.3.1998, s. 26).

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

Decyzja nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty
wspierający współpracę między państwami członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego (Dz.U. L 10 z 12.1.2002,
s. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 7).

Decyzja nr 1145/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowych środków
zachęcających w dziedzinie zatrudnienia (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, s. 1), zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, s. 7).

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdro-
wia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1).

Decyzja nr 1554/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/51/WE
ustanawiającą program dotyczący wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci i decyzję nr 848/2004/WE usta-
nawiającą wspólnotowy program działania w celu promocji organizacji działających na poziomie europejskim w dziedzinie rów-
ności między kobietami i mężczyznami (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 9).

Odnośne akty prawne

Konwencja zawarta w 1959 roku pomiędzy Wysoką Władzą EWWiS a Międzynarodowym Ośrodkiem Informacji o Bezpie-
czeństwie i Higienie Pracy (CIS) przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Zadanie wynikające ze szczególnych uprawnień Komisji wynikających bezpośrednio z art. 136, 137 i 140 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską.
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04 04 09 Wsparcie na koszty bieżące Platformy Europejskich Organizacji Pozarządowych w Sektorze Społecznym

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

680 000 680 000 620 000 620 000 680 000,— 628 977,70

Uwagi

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

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

Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA wynikający z Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy-
mienionych zgodnie artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego
stanowią podstawę udostępnienia odpowiednich środków oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zesta-
wienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca program Europa dla Oby-
wateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32).

04 04 10 Projekt pilotażowy — Wspieranie pracowników w dostosowaniu się do zmian przemysłowych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby pracownikom przystosować się do zmian przemysło-
wych. Działania będące przedmiotem finansowania obejmują:

— dokonanie oceny, na ile można lepiej przygotować pracowników na zmiany przemysłowe oraz których sektorów prze-
mysłu będą one dotyczyć w najbliższej przyszłości,

— analizowanie i propagowanie wymiany rozwiązań politycznych, wzorców, mających na celu wyjście naprzeciw zmianom
przemysłowym poprzez przyjęcie społecznie odpowiedzialnej postawy.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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04 04 11 Projekt pilotażowy — „Nowa sytuacja zatrudnienia w służbie zdrowia: najlepsze praktyki w celu poprawy kształcenia za-
wodowego i kwalifikacji pracowników służby zdrowia” oraz ich wynagrodzenia

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby w uporaniu się z nową sytuacją w służbie zdrowia,
w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pełnionych przez pracowników służby zdrowia,
personel pomocniczy i niżej wykwalifikowane pielęgniarki. Działania będące przedmiotem finansowania obejmują:

— analizowanie czynników i podejmowanych rozwiązań, mających na celu efektywniejsze wyjście naprzeciw zapotrzebo-
waniu na wykazanie się na dłuższą metę lepszymi kwalifikacjami oraz ich poprawę wśród personelu służby zdrowia,

— propagowanie wymiany rozwiązań i najlepszych praktyk mających na celu wyjście naprzeciw zwiększonemu zapotrzebo-
waniu na opiekę zdrowotną, podyktowanemu zmianami demograficznymi,

— finansowanie inicjatyw, które umożliwiłyby dokonanie oceny oddziaływania czynników transgranicznych na usługi
zdrowotne,

— zwrócenie uwagi na skutki zróżnicowanego poziomu wynagrodzeń, które mogą dać o sobie znać w tym kontekście,

— badania, spotkania z ekspertami i kampanie informacyjne. Należałoby również znaleźć rozwiązania umożliwiające utrzy-
manie poziomu opieki zdrowotnej przez krajowe systemy służby zdrowia.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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