
KOMISJA
TYTUŁ 16 — KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 16 03 — „DZIAŁANIE NA POZIOMIE LOKALNYM” — KOMUNIKACJA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

16 03 „DZIAŁANIE NA POZIOMIE LO-
KALNYM” — KOMUNIKACJA

16 03 01 Punkty informacyjne 3.2 15 300 000 15 500 000 16 752 500 14 000 000 16 391 270,53 17 762 196,44

16 03 02 Działania lokalne 3.2 11 400 000 10 700 000 8 393 000 7 000 000 8 598 283,51 6 997 338,49

16 03 04 Konkretne działania w kwestiach
priorytetowych, w tym program
PRINCE 3.2 12 830 000 10 500 000 7 868 000 7 500 000 9 182 651,30 4 824 636,57

16 03 05 EuroGlobe 3.2 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

16 03 06 Projekt pilotażowy — Pilotażowe
sieci informacyjne (PIN) 3.2 1 500 000 1 500 000 5 000 000 3 000 000

Rozdział 16 03 — Ogółem 42 030 000 39 200 000 39 513 500 33 000 000 34 172 205,34 29 584 171,50

16 03 01 Punkty informacyjne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

15 300 000 15 500 000 16 752 500 14 000 000 16 391 270,53 17 762 196,44

Uwagi

Dawny artykuł 16 05 01

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

— finansowania ośrodków informacyjnych w całej Europie (sieć ośrodków Europe Direct). Te ośrodki informacyjne uzupeł-
niają działania podejmowane przez reprezentacje Komisji w państwach członkowskich,

— wspierania — szkolenie, koordynowanie i pomoc — sieci informacyjnych,

— finansowania składowania i rozpowszechniania broszur informacyjnych przez te sieci,

— finansowania dużych krajowych centrów informacyjnych i/lub wydatków związanych z zakończeniem ich działalności
oraz rozliczenia zobowiązań podjętych do dnia 31 grudnia 2007 r.

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
Europejskiej (COM(2001) 354 wersja ostateczna, COM(2002) 350 wersja ostateczna i COM(2004) 196 wersja ostateczna).
W komunikatach tych zaproponowano ramy współpracy międzyinstytucjonalnej i współpracy pomiędzy instytucjami a pań-
stwami członkowskimi i/lub społeczeństwem obywatelskim, mające na celu rozwój strategii informacji i komunikacji Unii Eu-
ropejskiej. W 2006 r. Komisja opublikowała również, na stronie internetowej portalu Europa, Białą księgę w sprawie europejskiej
polityki komunikacji (COM(2006) 35 wersja ostateczna) mającą na celu zbliżenie Unii do jej obywateli; publikacji tej będą to-
warzyszyć wnioski operacyjne będące wynikiem przeprowadzonych konsultacji.

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

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na
100 000 EUR.

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 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. dotyczące 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 03 — „DZIAŁANIE NA POZIOMIE LOKALNYM” — KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

16 03 02 Działania lokalne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

11 400 000 10 700 000 8 393 000 7 000 000 8 598 283,51 6 997 338,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie unijnych wydatków zdecentralizowanych związanych z komunikacją. Lokalne działania
komunikacyjne mają na celu udostępnienie grupom docelowym narzędzi umożliwiających lepsze zrozumienie aktualnych
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) mającą na celu zbliżenie Unii do jej obywateli; publikacji tej będą to-
warzyszyć 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.

Działania te są realizowane głównie za pośrednictwem reprezentacji w państwach członkowskich:

— seminaria i konferencje,

— organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach na skalę europejską, wystawach, kampaniach PR, organizacja indywidual-
nych wizyt itd.,

— bezpośrednie komunikowanie się z obywatelami (np. usługi doradcze dla obywateli),

— komunikacja bezpośrednia ze środowiskami opiniotwórczymi, w szczególności nasilone działania obejmujące regionalną
prasę codzienną, która stanowi znaczące źródło informacji dla dużej liczby obywateli Europy;

— otwieranie centrów informacyjnych i przestrzeni publicznych oraz zarządzanie nimi.

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

Część środków zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z udziałem Unii Europejskiej w wystawie Expo Sa-
ragossa 2008 pt. „Water and Sustainable Development”, która odbędzie się w Saragossie (Hiszpania) od dnia 14 czerwca do
dnia 14 września 2008 r., w tym szczególnie na wydatki związane ze stoiskiem Unii Europejskiej, zgodnie z ustaleniami pod-
jętymi na spotkaniu międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. informacji w dniu 22 maja 2007 r.

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 03 — „DZIAŁANIE NA POZIOMIE LOKALNYM” — KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

16 03 04 Konkretne działania w kwestiach priorytetowych, w tym program PRINCE

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

12 830 000 10 500 000 7 868 000 7 500 000 9 182 651,30 4 824 636,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie finansowania priorytetowych działań komunikacyjnych na priorytetowe tematy.

Wpisują się one w kontekst planu działania przyjęty przez Komisję (SEC(2005) 985 wersja ostateczna) w celu poprawy komu-
nikacji z obywatelami i w kontekście Białej księgi w sprawie europejskiej polityki komunikacji (COM(2006) 35 wersja ostatecz-
na z dnia 1 lutego 2006 r.) opracowanej we współpracy z innymi instytucjami.

Środki te są przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów informowania obywateli — w ich języku ojczystym, o ile
to możliwe — i zaangażowanie ich w debatę dotyczącą kierunku, w jakim zmierza i ma zmierzać Unia Europejska.

Obejmują one w szczególności następujące działania:

— „Plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty” (COM(2005) 494 wersja ostateczna).

— działania komunikacyjne związane z innymi priorytetowymi tematami rocznymi lub wieloletnimi,

— działania komunikacyjne podejmowane w konkretnych przypadkach na skalę krajową lub międzynarodową, odpowiada-
jące priorytetom komunikacyjnym,

— działania komunikacyjne organizowane w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi w celu stworzenia synergii
między środkami działania stosowanymi przez państwa członkowskie i Komisję oraz koordynacji ich działań informacyj-
nych i komunikacyjnych dotyczących Unii Europejskiej.

Działania te, wdrażane w bliskiej współpracy z władzami państw członkowskich i/lub przedstawicielami społeczeństwa obywa-
telskiego, uwzględniają specyfikę krajową i regionalną.

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.

Działania realizowane są:

— przez reprezentacje Komisji w państwach członkowskich,

— przez służby Komisji w centrali.

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

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

Część tych środków jest przeznaczona na finansowanie europejskiego forum młodzieżowego „Rivers for Life”
w dniach 25–27 czerwca 2008 r. z myślą o otwarciu Expo Saragossa 2008. Działania te, wdrażane w bliskiej współpracy z wła-
dzami państw członkowskich i/lub przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, uwzględniają specyfikę
krajową i regionalną.

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 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007
(Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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KOMISJA
TYTUŁ 16 — KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 16 03 — „DZIAŁANIE NA POZIOMIE LOKALNYM” — KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

16 03 05 EuroGlobe

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kontynuowanie projektu pilotażowego rozpoczętego w 2007 r., polegającego na utworzeniu węd-
rownego teatru „Globe”, mającego na celu rozwój europejskiej publicznej przestrzeni dialogu, kultury i edukacji.

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).

16 03 06 Projekt pilotażowy — Pilotażowe sieci informacyjne (PIN)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 500 000 1 500 000 5 000 000 3 000 000

Uwagi

Środki te mają pokrywać rozliczenie zobowiązań do dnia 31 grudnia 2007 r.

Projekt pilotażowy rozpoczęto w 2007 r i można by go kontynuować. Elektroniczne sieci informacyjne będą służyć lepszemu
informowaniu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

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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