
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

TYTUŁ 19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

19 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE POLITYKI „STO-
SUNKI ZEWNĘTRZNE”

19 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obsza-
rze polityki „Stosunki zewnętrz-
ne”

19 01 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w dyrek-
cjach generalnych w obszarze
polityki „Stosunki zewnętrzne” 5 69 139 617 (1) 83 461 426 81 361 670,82

19 01 01 02 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w przed-
stawicielstwach (Stosunki ze-
wnętrzne) Komisji Wspólnot
Europejskich 5 79 672 736 74 315 138 72 710 554,76

Artykuł 19 01 01 — Razem 148 812 353 157 776 564 154 072 225,58

19 01 02 Personel zewnętrzny i inne wy-
datki na zarządzanie wspierające
obszar polityki „Stosunki ze-
wnętrzne”

19 01 02 01 Personel zewnętrzny zatrudniony
w dyrekcjach generalnych w ob-
szarze polityki „Stosunki ze-
wnętrzne” 5 7 337 956 7 177 652 6 822 023,95

19 01 02 02 Personel zewnętrzny w przedsta-
wicielstwach (Stosunki zewnętrz-
ne) Komisji Wspólnot
Europejskich 5 30 481 734 24 110 438 (2) 23 436 285,79

19 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie
w dyrekcjach generalnych w ob-
szarze polityki „Stosunki ze-
wnętrzne” 5 8 333 552 8 144 585 (3) 8 003 111,35

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie
przedstawicielstwami (Stosun-
ki zewnętrzne) Komisji Wspólnot
Europejskich 5 7 870 637 7 279 269 6 880 137,23

Artykuł 19 01 02 — Razem 54 023 879 46 711 944 45 141 558,32

(1) Środki w wysokości 17 601 971 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 2 668 502 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 33 311 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

19 01 03 Wydatki na na urządzenia, wy-
posażenie i usługi, budynki oraz
koszty pochodne w ramach ob-
szaru polityki „Stosunki ze-
wnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na urządzenia, wyposa-
żenie i usługi w dyrekcjach gene-
ralnych w obszarze polityki
„Stosunki zewnętrzne” 5 6 450 159 6 270 595 5 781 681,83

19 01 03 02 Wydatki przedstawicielstw (Sto-
sunki zewnętrzne) Komisji
Wspólnot Europejskich na budyn-
ki i koszty pochodne 5 70 631 454 55 817 642 (1) 58 303 455,06

Artykuł 19 01 03 — Razem 77 081 613 62 088 237 64 085 136,89

19 01 04 Wydatki pomocnicze na działa-
nia w obszarze polityki „Stosun-
ki zewnętrzne”

19 01 04 01 Instrument współpracy w zakresie
rozwoju oraz współpracy gospo-
darczej (DCECI) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 50 606 000 54 000 000 44 825 133,25

19 01 04 02 Instrument na rzecz europejskiej
polityki sąsiedztwa i partner-
stwa (ENPI) — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 4 37 513 000 41 558 400 34 068 385,29

19 01 04 03 Instrument na rzecz stabilnoś-
ci (IfS) — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 4 6 725 000 4 070 000 1 471 288,66

19 01 04 04 Wspólna polityka zagranicz-
na i bezpieczeństwa (WPZiB) —
Wydatki na zarządzanie i admini-
strację 4 400 000 p.m. 0,—

19 01 04 05 Ocena wyników pomocy wspól-
notowej, działania następ-
cze i kontrolne — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 1 500 000 1 305 000 1 442 000,—

19 01 04 06 Instrument współpracy w dziedzi-
nie bezpieczeństwa jądrowe-
go (INSC) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 1 268 000 1 268 000 1 268 823,23

19 01 04 07 Europejski instrument na rzecz
demokracji i praw człowie-
ka (EIDHR) — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 4 10 087 000 10 617 600 8 939 474,94

19 01 04 08 Instrument na rzecz współpracy
z państwami uprzemysłowiony-
mi (ICI) — wydatki na admini-
strację i zarządzanie 4 300 000 p.m.

(1) Środki w wysokości 6 201 960 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

19 01 04 20 Wydatki na wsparcie administra-
cyjne dla obszaru polityki „Sto-
sunki zewnętrzne” 4 p.m. p.m.

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Eduka-
cji, Kultury i Sektora Audiowizu-
alnego — Subwencja na
programy z obszaru „Stosunki
zewnętrzne” 4 2 885 000 240 000 173 020,—

Artykuł 19 01 04 — Razem 111 284 000 113 059 000 92 188 125,37

Rozdział 19 01 — Ogółem 391 201 845 379 635 745 355 487 046,16

19 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

69 139 617 (1) 83 461 426 81 361 670,82

(1) Środki w wysokości 17 601 971 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przedstawicielstwach (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot
Europejskich

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

79 672 736 74 315 138 72 710 554,76

19 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 02 01 Personel zewnętrzny zatrudniony w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

7 337 956 7 177 652 6 822 023,95

19 01 02 02 Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

30 481 734 24 110 438 (1) 23 436 285,79

(1) Środki w wysokości 2 668 502 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 02 (ciąg dalszy)

19 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

8 333 552 8 144 585 (1) 8 003 111,35

(1) Środki w wysokości 33 311 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

7 870 637 7 279 269 6 880 137,23

19 01 03 Wydatki na na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w ramach obszaru polityki „Stosunki
zewnętrzne”

19 01 03 01 Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

6 450 159 6 270 595 5 781 681,83

19 01 03 02 Wydatki przedstawicielstw (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich na budynki i koszty pochodne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

70 631 454 55 817 642 (1) 58 303 455,06

(1) Środki w wysokości 6 201 960 euro ujęto w rozdziale 40 01.

19 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

19 01 04 01 Instrument współpracy w zakresie rozwoju oraz współpracy gospodarczej (DCECI) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

50 606 000 54 000 000 44 825 133,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 01 (ciąg dalszy)

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na pracowników zatrudnionych na czas określony w siedzibie głównej (pracowników kontraktowych, pomoc-
niczych, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników zatrudnionych przez agencje pośrednictwa pracy), mają-
cych przejąć zadania poprzednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na pracowników
zatrudnionych na czas określony w siedzibie głównej ograniczono do 4 558 500 EUR— preliminarz ten opiera się na tym-
czasowym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowią wynagrodzenia tych pracowników, a 5 %
to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, delegacji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 02, 19 09 i 19 10.

19 01 04 02 Instrument na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

37 513 000 41 558 400 34 068 385,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na pracowników zatrudnionych na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocniczy,
oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzed-
nio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na pracowników zatrudnionych na czas okre-
ślony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 5 233 566 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 02 (ciąg dalszy)

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 19 08.

19 01 04 03 Instrument na rzecz stabilności (IfS) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

6 725 000 4 070 000 1 471 288,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny), dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu, związanych bezpośrednio z obecnością
w przedstawicielstwie personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 06 01, 19 06 02 oraz 19 06 03.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 04 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

400 000 p.m. 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wsparcia dla wdrażania działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa, w przypadku których Komisja nie posiada dostatecznego doświadczenia bądź potrzebuje dodatkowego wsparcia. Środki
te są przeznaczone na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (personel pomocniczy, oddelegowani
eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy). Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na
czas określony w siedzibie głównej ograniczone są do wysokości 260 000 EUR, a szacunki te opierają się na tymczaso-
wym rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 3 % to do-
datkowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia zatrudniony w przedstawicielstwach, biorący udział w operacjach cywilnych w ramach
EPBiO, przebywający na misjach w związku z przygotowywaniem operacji cywilnych w ramach EPBiO (oddelegowani eks-
perci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny), a także koszty logistyczne i infra-
strukturalne, takie jak koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wynajmu,
związane bezpośrednio z obecnością w przedstawicielstwie personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych
w niniejszej pozycji,

— wydatki na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykułach 19 03 01, 19 03 02, 19 03 03, 19 03 06 i 19 03 07.

19 01 04 05 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

1 500 000 1 305 000 1 442 000,—

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio zwią-
zane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie działań dotyczących zwiększania możliwości oraz szkolenia przeznaczone
dla kluczowych zainteresowanych stron zaangażowanych w projektowanie i realizację programów pomocy zagranicznej.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 11 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 06 Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego (INSC) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

1 268 000 1 268 000 1 268 823,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władz publicznych zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o świadczenie usług dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania po-
przednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 968 300 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, po-
dróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio
obecnością w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów
programu.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 05 02 oraz w pozycjach 19 06 04 01 i 19 06 04 02.

19 01 04 07 Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

10 087 000 10 617 600 8 939 474,94

Uwagi

Niniejsze środki są przeznaczone na:

— wydatki na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podstawie
prawa wspólnotowego,
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— wydatki na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na pracowników zatrudnionych na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocniczy,
oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzed-
nio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na pracowników zatrudnionych na czas okre-
ślony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 1 950 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym
rocznym koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

— wydatki na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci nie-
zależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów programu.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 19 04.

19 01 04 08 Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) — wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

300 000 p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w artykule 19 05 01.

Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym
w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty
w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i któ-
re są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych
środków. Kwoty te wynikają z wkładów zgodnie z artykułem 6 3 3 zestawienia dochodów stanowiących dochód przeznaczony
na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne
dotyczącej odpowiedniego programu można zapisać maksymalną kwotę 4 %.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 20 Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki „Stosunki zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocni-
czy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania po-
przednio realizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na personel wsparcia zatrudniony na czas
określony w siedzibie głównej ograniczono do wysokości 0 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym
koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 95 % stanowi wynagrodzenie tych pracowników, a 5 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi
pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziałach 19 02, 19 04, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 10.

19 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z obszaru „Stosunki
zewnętrzne”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

2 885 000 240 000 173 020,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury poniesionych w związ-
ku z zarządzaniem programami operacyjnymi z obszaru „Stosunki zewnętrzne” (Dział 4) powierzonymi Agencji w ramach roz-
działów 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 10.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogól-
ne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

19 01 04 (ciąg dalszy)

19 01 04 30 (ciąg dalszy)

Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na
rzecz Stabilności (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z pań-
stwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Dz.U. L 405
z 30.12.2006, s. 35).
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