
KOMISJA
TYTUŁ 29 — STATYSTYKA

ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

29 02 PRODUKCJA INFORMACJI STA-
TYSTYCZNYCH

29 02 01 Realizacja polityki informacji
statystycznej 1.1 p.m. 24 000 000 47 328 100 42 628 100 40 001 203,51 23 564 641,50

29 02 02 Zakończenie programu sieci dla
statystyk wewnątrzwspólnoto-
wych (Edicom) 1.1 — p.m. p.m. 2 100 000 0,— 3 801 668,—

29 02 03 Wspólnotowy program staty-
styczny 2008–2012 1.1 45 200 000 6 000 000

29 02 04 Modernizacja europejskiej statys-
tyki w zakresie przedsię-
biorstw i handlu (MEETS) 1.1 p.m. (1) p.m. (2)

Rozdział 29 02 — Ogółem 45 200 000 30 000 000 47 328 100 44 728 100 40 001 203,51 27 366 309,50

29 02 01 Realizacja polityki informacji statystycznej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 24 000 000 47 328 100 42 628 100 40 001 203,51 23 564 641,50

Uwagi

Dawne pozycje 29 02 01 01, 29 02 01 02, 29 02 01 03, 29 02 01 04 i 29 02 01 05

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania, niezbędnego dla statystycznych systemów
informatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.

(1) Środki w wysokości 4 650 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 558 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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ROZDZIAŁ 29 02 — PRODUKCJA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH (ciąg dalszy)

29 02 01 (ciąg dalszy)

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej
(sporządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio- i długoter-
minowych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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 III do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, wprowadzony w pozycji 6 0 3 3
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę przyznania dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia
finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

Decyzja nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu
statystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, s. 12).

29 02 02 Zakończenie programu sieci dla statystyk wewnątrzwspólnotowych (Edicom)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. p.m. 2 100 000 0,— 3 801 668,—

Uwagi

Środki w ramach tej pozycji przeznaczone są na dokończenie działań wspieranych w ramach wskazanych pozycji budżeto-
wych — działanie Edicom (elektroniczna wymiana danych handlowych).

Podstawa prawna

Decyzja nr 507/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. dotycząca działań odnoszących się do sie-
ci transeuropejskiej, poprzez którą odbywa się zbieranie, sporządzanie i rozpowszechnianie statystyk dotyczących handlu to-
warami we Wspólnocie oraz między Wspólnotą a państwami trzecimi (program Edicom) (Dz.U. L 76 z 16.3.2001, s. 1), ostatnio
zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 12).
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29 02 03 Wspólnotowy program statystyczny 2008–2012

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

45 200 000 6 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— badań statystycznych, badań i rozwijania wskaźników/punktów orientacyjnych,

— badań jakości oraz działań nastawionych na poprawę jakości danych statystycznych,

— dotacji dla krajowych władz statystycznych,

— przetwarzania, rozpowszechniania, promowania i marketingu informacji statystycznych,

— wyposażenia i infrastruktury służącej do przetwarzania oraz utrzymania, niezbędnego dla statystycznych systemów
informatycznych,

— zapisu magnetycznego analiz i dokumentacji statystycznej,

— usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,

— dochodów ze współfinansowania przez sektor publiczny i prywatny,

— finansowania badań przez firmy komercyjne,

— kosztów organizacji kursów szkoleniowych dla statystyków w zakresie zaawansowanych technik statystycznych,

— kosztów zakupu dokumentacji,

— dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Statystycznego oraz subskrypcji innych międzynarodowych stowarzyszeń
statystycznych.

Mają one też zabezpieczać gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych raportów na temat sytuacji
społeczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej na podstawie danych ekonomicznych oraz strukturalnych wskaźników/punktów
orientacyjnych.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem statystyków krajowych oraz
z polityką współpracy z krajami rozwijającymi się, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami południowego brzegu
Morza Śródziemnego; wydatki związane z wymianą urzędników, koszty spotkań informacyjnych, dotacje, wydatki na usługi
świadczone w związku z dostosowaniem wynagrodzeń urzędników Wspólnoty i innego personelu.

Artykuł ten obejmuje również wydatki na zakup danych i dostępu dla departamentów Komisji do zewnętrznych baz danych.
Ponadto finansowane będzie rozwijanie nowych technik modułowych.

Ma też pokrywać zapewnienie informacji statystycznych, na wniosek Komisji lub innych instytucji wspólnotowych, niezbęd-
nych do oceny, monitoringu i oszacowania wydatków Wspólnoty. Poprawi to realizację polityki finansowej i budżetowej (spo-
rządzanie budżetu oraz okresowe przeglądy perspektyw finansowych) oraz umożliwi skompilowanie średnio-
i długoterminowych danych dla finansowania Wspólnoty.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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 III do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, wprowadzony w pozycji 6 0 3 3
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę przyznania dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia
finansowego.
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29 02 03 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1),
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie Programu Statystycznego
Wspólnoty na lata 2008–2012 (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 15).

29 02 04 Modernizacja europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 4 650 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 558 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu MEETS (Modernizacja europejskiej statys-
tyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu), którego celami są: opracowanie docelowych zbiorów wskaźników i przeglądu prio-
rytetów, usprawnienie zasad ramowych statystyki przedsiębiorstw, wdrożenie lepszej metodologii gromadzenia danych oraz
modernizacja i uproszczenie systemu Intrastat.

Program będzie obejmował następujące działania:

— definiowanie obszarów priorytetowych i docelowych zbiorów wskaźników,

— zidentyfikowanie obszarów o mniejszym znaczeniu,

— włączenie konceptów i metod do ram prawnych,

— opracowanie statystyk dotyczących grup przedsiębiorstw,

— przeprowadzenie europejskich badań, których celem jest ograniczenie obciążenia przedsiębiorstw,

— lepsze wykorzystanie danych dostępnych obecnie w systemie statystycznym, również możliwości oszacowań,

— lepsze wykorzystanie danych istniejących już w gospodarce,

— opracowanie narzędzi skuteczniejszej ekstrakcji, transmisji i przetwarzania danych,

— harmonizacja metod poprawy jakości w uproszczonym systemie Intrastat,

— lepsze wykorzystanie danych administracyjnych, oraz

— udoskonalenie i uproszczenie wymiany danych na potrzeby systemu Intrastat.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 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 III do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Odnośne akty prawne

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, złożony przez Komisję w dniu 19 lipca 2007 r., w sprawie pro-
gramu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (COM(2007) 433 wersja ostateczna).
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DZIAŁANIA BEZ LINII BUDŻETOWEJ

— WSPARCIE ADMINISTRACYJNE DLA EUROSTATU

— STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA EUROSTATU
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