
KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 05 — WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

15 05 WSPIERANIE I PROMOWANIE
WSPÓŁPRACY W SPRAWACH
MŁODZIEŻY I SPORTU

15 05 09 Zakończenie poprzednich
programów/działań w dziedzinie
polityki związanej z młodzieżą 3.2 — 18 801 000 p.m. 61 750 000 121 206 562,22 120 217 996,16

15 05 55 Młodzież w działaniu 3.2 120 983 000 100 000 000 114 768 000 60 100 000

Rozdział 15 05 — Ogółem 120 983 000 118 801 000 114 768 000 121 850 000 121 206 562,22 120 217 996,16

15 05 09 Zakończenie poprzednich programów/działań w dziedzinie polityki związanej z młodzieżą

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 18 801 000 p.m. 61 750 000 121 206 562,22 120 217 996,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie dokończenia środków wspieranych przed 2007 r. pod następującymi pozycjami
budżetowymi:

— Młodzież,

— projekty pilotażowe na rzecz udziału młodzieży,

— sport: działania przygotowawcze dla celów wspólnotowej polityki w dziedzinie sportu,

— Europejski Rok Edukacji poprzez Sport,

— Europejskie Forum Młodzieży,

— wsparcie dla międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych.

Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy-
mienionych 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 ra-
mach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu
ogólnego.

Ewentualne dochody pochodzące z wkładu krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględnione
w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z przepisa-
mi art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy i działania przygotowawcze 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 Eu-
ropejskich (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).

Decyzja nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań Młodzież (Dz.U. L 117 z 18.5.2000, s. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168
z 1.5.2004, s. 1).

Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez
Sport 2004 (Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168
z 1.5.2004, s. 1).

Decyzja nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 24).

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1), w szczególności jego pkt 37.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 05 — WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU (ciąg dalszy)

15 05 55 Młodzież w działaniu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

120 983 000 100 000 000 114 768 000 60 100 000

Uwagi

Zgodnie z decyzją nr 1719/2006/WE środki te przeznaczone są na działania dotyczące następujących celów:

— Młodzież dla Europy: działanie ma na celu wspieranie wymiany młodzieży, aby zwiększyć jej mobilność; inicjatywy oraz
projekty i działania, dotyczące uczestnictwa w życiu demokratycznym, pozwalające na rozwój jej postawy obywatelskiej
oraz wzajemnego zrozumienia,

— Europejski wolontariat: działanie ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w różnych formach działań wolontaria-
tu, wewnątrz Unii Europejskiej lub poza nią,

— Młodzież dla świata: działanie ma na celu wspieranie projektów z krajami partnerskimi programu z tytułu art. 5, a szcze-
gólnie wymianę młodzieży i animatorów społeczno-oświatowych, wspieranie inicjatyw, wzmacniających wzajemne zro-
zumienie młodzieży oraz jej poczucie solidarności, jak również rozwój współpracy w dziedzinie młodzieży i społeczeństwa
obywatelskiego w tych krajach,

— Animatorzy społeczno-oświatowi i systemy wspierające: działanie ma na celu wspieranie organizacji aktywnych na płasz-
czyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży, a szczególnie funkcjonowania pozarządowych organizacji młodzieżowych,
łączenia ich w sieć, wymiany, kształcenia i łączenia w sieć animatorów społeczno-oświatowych, stymulowania innowa-
cyjności i jakości działań, informowania młodzieży oraz wdrażania struktur i działań niezbędnych dla programu, aby osiąg-
nąć zamierzone cele,

— wspieranie współpracy politycznej: działanie ma na celu organizowanie dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami świata
młodzieżowego, szczególnie pomiędzy młodzieżą, animatorami społeczno-oświatowymi a politykami, przyczynianie się
do rozwoju współpracy politycznej na rzecz młodzieży oraz do przeprowadzenia prac i utworzenia sieci, niezbędnych do
lepszego poznania dziedziny młodzieżowej.

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.

Ewentualne dochody pochodzące z wkładu krajów kandydujących, jak również krajów Bałkanów Zachodnich, na udział w pro-
gramach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia do-
datkowych środków zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Ewentualne dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, uwzględnione
w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z przepisa-
mi art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program Młodzież
w działaniu na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
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