
KOMISJA
TYTUŁ 16 — KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 16 02 — KOMUNIKACJA I MEDIA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

16 02 KOMUNIKACJA I MEDIA

16 02 02 Działania multimedialne 3.2 22 200 000 18 500 000 18 750 000 19 000 000 15 986 581,77 7 604 778,44

16 02 03 Informowanie mediów 3.2 4 470 000 4 000 000 3 370 000 3 235 500 3 196 507,30 2 537 152,69

16 02 04 Studia radiowe i telewizyjne oraz
sprzęt audiowizualny — Obsłu-
ga 5 6 212 000 6 212 000 5 600 000 5 600 000 5 599 419,34 5 554 634,72

Rozdział 16 02 — Ogółem 32 882 000 28 712 000 27 720 000 27 835 500 24 782 508,41 15 696 565,85

16 02 02 Działania multimedialne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

22 200 000 18 500 000 18 750 000 19 000 000 15 986 581,77 7 604 778,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie ogólnych działań komunikacyjnych dotyczących Unii Europejskiej w celu zapew-
nienia widoczności prac instytucji wspólnotowych oraz odnoszących się do podejmowanych decyzji i etapów integracji euro-
pejskiej. Są one związane głównie z finansowaniem lub współfinansowaniem produkcji i/lub rozpowszechniania
multimedialnych produktów informacyjnych.

Komisja przyjęła komunikaty do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komi-
tetu Regionów dotyczące zasad współpracy w ramach działań związanych z polityką informacji i komunikacji Unii Europej-
skiej (COM(2001) 354 wersja ostateczna, COM(2002) 350 wersja ostateczna i COM(2004) 196 wersja ostateczna).
W komunikatach tych zaproponowano ramy współpracy międzyinstytucjonalnej oraz pomiędzy instytucjami a państwami
członkowskimi i/lub społeczeństwem obywatelskim, mające na celu określenie strategii informacji i komunikacji Unii Europej-
skiej. W 2006 r. Komisja opublikowała również, na stronie internetowej portalu Europa, Białą księgę w sprawie europejskiej
polityki komunikacji (COM(2006) 35 wersja ostateczna z dnia 1 lutego 2006 r.) mającą na celu zbliżenie Unii do jej obywateli;
publikacji tej będą towarzyszyć wnioski operacyjne wynikające z przeprowadzonych konsultacji.

Międzyinstytucjonalna Grupa ds. Informacji (IGI), której współprzewodniczą Parlament Europejski, Rada i Komisja, ustala wspól-
ne wytyczne dla międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie polityki informacji i komunikacji Unii Europejskiej. IGI koor-
dynuje związane z powyższymi zagadnieniami scentralizowane i zdecentralizowane działania informacyjne skierowane do
szerokiego kręgu odbiorców. Co roku IGI wydaje opinię o priorytetach na następne lata w oparciu o sprawozdanie sporządzo-
ne przez Komisję.

W kwestii prac zdecentralizowanych reprezentacje Komisji i biura informacyjne Parlamentu Europejskiego wspólnie opraco-
wują i realizują działania informacyjne i komunikacyjne dotyczące polityki unijnej, z wyjątkiem kwestii dotyczących specyficz-
nej roli instytucjonalnej każdej instytucji.

Działania realizowane są:

— przez reprezentacje Komisji w państwach członkowskich,

— przez służby Komisji w centrali.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na
30 000 EUR.

Niezależnie od beneficjenta, nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek wydatków administracyjnych na podstawie tego
artykułu.
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KOMISJA
TYTUŁ 16 — KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 16 02 — KOMUNIKACJA I MEDIA (ciąg dalszy)

16 02 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Działania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z 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 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007
(Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

16 02 03 Informowanie mediów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

4 470 000 4 000 000 3 370 000 3 235 500 3 196 507,30 2 537 152,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie unijnych wydatków związanych z komunikacją. Działania komunikacyjne mają na celu
udostępnienie grupom docelowym, głównie mediom i prasie, narzędzi umożliwiających lepsze zrozumienie i przekazanie ak-
tualnych zagadnień.

Komisja przyjęła komunikaty do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komi-
tetu Regionów dotyczące zasad współpracy w ramach działań związanych z polityką informacji i komunikacji Unii Europej-
skiej (COM(2001) 354 wersja ostateczna, COM(2002) 350 wersja ostateczna i COM(2004) 196 wersja ostateczna).
W komunikatach tych zaproponowano ramy współpracy międzyinstytucjonalnej oraz pomiędzy instytucjami a państwami
członkowskimi i/lub społeczeństwem obywatelskim, mające na celu określenie strategii informacji i komunikacji Unii Europej-
skiej. W 2006 r. Komisja opublikowała również, na stronie internetowej portalu Europa, Białą księgę w sprawie europejskiej
polityki komunikacji (COM(2006) 35 wersja ostateczna z dnia 1 lutego 2006 r.) mającą na celu zbliżenie Unii do jej obywateli;
publikacji tej będą towarzyszyć wnioski operacyjne wynikające z przeprowadzonych konsultacji.

Międzyinstytucjonalna Grupa ds. Informacji (IGI), której współprzewodniczą Parlament Europejski i Rada i Komisja, ustala
wspólne wytyczne dla międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie polityki informacji i komunikacji Unii Europejskiej. IGI
koordynuje związane z powyższymi zagadnieniami scentralizowane i zdecentralizowane działania informacyjne skierowane do
szerokiego kręgu odbiorców. Co roku IGI wydaje opinię o priorytetach na następne lata w oparciu o sprawozdanie sporządzo-
ne przez Komisję.

Realizacja wymienionych działań obejmuje w szczególności:

— komunikację audiowizualną, głównie w mediach,

— udostępnianie mediom i innym platformom audiowizualnych nośników informacji,

— organizację seminariów szkoleniowych dla dziennikarzy przez reprezentacje Komisji w państwach
członkowskich i centralę.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 5 000 EUR.

Niezależnie od beneficjenta, nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek wydatków administracyjnych na podstawie tego
artykułu.

Podstawa prawna

Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z 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).

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
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KOMISJA
TYTUŁ 16 — KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 16 02 — KOMUNIKACJA I MEDIA (ciąg dalszy)

16 02 04 Studia radiowe i telewizyjne oraz sprzęt audiowizualny — Obsługa

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 212 000 6 212 000 5 600 000 5 600 000 5 599 419,34 5 554 634,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów operacyjnych studiów Wspólnoty i innych obiektów informacji au-
diowizualnej: kosztów pracowników i zakupu, dzierżawy, utrzymania i naprawy koniecznych urządzeń i materiałów.

Obejmują również dzierżawę satelitów dostarczających informacji na temat działalności Unii Europejskiej w programach tele-
wizyjnych. Środkami tymi należy zarządzać zgodnie z zasadami współpracy międzyinstytucjonalnej w celu zapewnienia, że
wszystkie informacje dotyczące Unii Europejskiej będą upowszechniane.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 40 000 EUR.

Niezależnie od beneficjenta, nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek wydatków administracyjnych na podstawie tego
artykułu.

Podstawa prawna

Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z 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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