
KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

TYTUŁ XX

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

XX 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki

XX 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio-
nym w instytucji

XX 01 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia 5 1 746 554 720 (1) 1 628 978 683 (2) 1 588 726 639,09

XX 01 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przenie-
sieniem i zakończeniem stosunku pracy 5 20 109 000 23 537 000 23 109 751,—

XX 01 01 01 03 Korekty wynagrodzeń 5 28 256 000 24 690 000

Pozycja XX 01 01 01 — Ogółem 1 794 919 720 1 677 205 683 1 611 836 390,09

Uwagi

Z wyjątkiem personelu pracującego w państwach trzecich, środki te mają obejmować, uwzględniając urzędników i personel za-
trudniony na czas określony zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia:

— pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami,

— ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego,

— ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję
na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w ich
kraju pochodzenia,

— rozmaite dodatki i granty,

— w odniesieniu do urzędników i personelu zatrudnionego na czas określony dodatki za pracę zmianową lub przestoje
w miejscu pracy urzędnika lub w jego domu,

— dodatki w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność,

— dodatki w przypadku anulowania przez instytucję kontraktu pracownika zatrudnionego na czas określony,

— zwrot wydatków na środki bezpieczeństwa w domach urzędników zatrudnionych w biurach i przedstawicielstwach
Komisji,

— jednolite dodatki i płatności według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników ka-
tegorii AST, które zgodnie z ustaleniami nie mogą być zamienione na czas wolny,

— koszt obciążeń wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz koszt obciążeń części po-
borów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

— koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obej-
mowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy,

— dodatki związane z zainstalowaniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony
zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy osta-
tecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

— wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do
zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu
instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

— diety dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy przestawią dowody na konieczność zmiany
przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy,

(1) Środki w wysokości 26 597 280 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 22 348 317 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 01 (ciąg dalszy)

— koszty przejściowe dla urzędników przydzielonych do pracy w nowych państwach członkowskich przed ich przystąpie-
niem, którzy muszą pozostać w pracy w tych państwach członkowskich po dacie przystąpienia i którzy będą upoważnie-
ni, wyjątkowo, do takich samych warunków finansowych i materialnych ustalonych przez Komisję, jak przed
przystąpieniem, zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego i Warunków zatrudnienia innych urzędników
Wspólnot Europejskich,

— koszt wszelkich dostosowań do wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

Środki znajdujące się w rezerwie zostaną uwolnione w następujący sposób:

— 6 295 320 EUR środków z rezerwy zostanie uwolniona po przedstawieniu sprawozdania z działań przeprowadzonych
w związku z monitorowaniem personelu rozpoczętym w 2007 r., zgodnie z ust. 19 rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009
oraz mandat na postępowanie pojednawcze, Sekcja III — Komisja. Sprawozdanie to powinno zostać przedłożone do
dnia 30 kwietnia 2009 r. i zawierać informacje dla każdej dyrekcji generalnej na temat pracowników zatrudnionych w każ-
dej jednostce administracyjnej oraz pełniących funkcje koordynacyjne oraz powinno zawierać szczegółowy wykaz urzęd-
ników, pracowników czasowych i kontraktowych (w wartościach bezwzględnych i procentowych),

— 6 295 320 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po przedstawieniu przez Komisję szczegółowej analizy zakresu
zreorganizowania funkcji administracyjnych i koordynacyjnych, tak aby zwiększyć korzyści wynikające ze wzrostu wy-
dajności oraz aby uzyskać zasoby wystarczające do osiągnięcia priorytetów politycznych UE. Zgodnie z końcowymi uwa-
gami analizy zamówionej przez Departament tematyczny spraw budżetowych Parlamentu Europejskiego w sprawie
„Decentralizacji w następstwie reformy Komisji Europejskiej: ocena i zrozumienie”, operacja ta musi uwzględnić specy-
ficzne elementy każdego zadania i funkcji w celu przeglądu na dłuższą metę priorytetów w zakresie środków przeznaczo-
nych na wsparcie administracyjne i funkcje koordynacyjne między służbami centralnymi i operacyjnymi dyrekcjami
generalnymi,

— 6 295 320 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po przedstawieniu Parlamentowi Europejskiemu planu wytycz-
nych służących zwiększeniu komunikacji i zapewnieniu spójności oraz odnośnie do bezpieczeństwa we wszystkich dzia-
łaniach komunikacyjnych Komisji, zgodnie z ust. 52 i 53 wymienionej wyżej rezolucji Parlamentu Europejskiego
z dnia 8 lipca 2008 r. Wytyczne, uzgodnione między DG ds. Komunikacji i pozostałymi dyrekcjami generalnymi, powin-
ny mieć na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu harmonizacji w prezentowaniu polityki informacyjnej i być
przestrzegane przez wszystkie podmioty w ramach Komisji w celu opracowania rozpoznawalnego „znaku” UE stosowa-
nego we wszystkich działaniach informacyjnych,

— 6 295 320 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po spełnieniu przez Komisję warunków pierwotnie zgłoszonych
do linii budżetowej 19 01 01 01, mianowicie: utworzenie we wszystkich jednostkach, których to dotyczy, szczególnych
zespołów ds. monitorowania środków UE w międzynarodowych funduszach powierniczych,

— 1 416 000 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po spełnieniu przez Komisję warunków pierwotnie zgłoszonych
do linii budżetowej 19 01 01 01, mianowicie:

a) zapisanie pełnego udziału finansowego Komisji w Agencji Dostaw Euratomu (łącznie z kosztami zatrudnienia, kosz-
tami administracyjnymi oraz operacyjnymi) w budżecie UE (sekcja III) oraz oddzielne opublikowanie w budżecie pla-
nu zatrudnienia,

b) oficjalne wycofanie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego za-
stosowanie do Agencji Dostaw Euratomu (COM(2007) 108 wersja ostateczna).

Informacje o płacach i innych świadczeniach urzędników przedstawione są na stronie internetowej „Praca w Komisji” Dyrekcji
Generalnej ds. Personelu i Administracji Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie Rady w sprawie aktualizacji siatki płac urzędników i innych pracowników wszystkich instytucji UE, określa-
jące również podwyżki i dodatki, jest publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym (ostatnio w Dz.U. L 345 z 23.12.2008,
s. 10).
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XX 01 01 01 (ciąg dalszy)

Nowe stanowiska z 2009 r. tworzone są w ramach ogólnego zwiększenia liczby stanowisk o 850 nowych pracowników w okre-
sie przejściowym 2006–2009, związanego z rozszerzeniem Unii o Bułgarię i Rumunię.

Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 41 100 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do
których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150
z 12.8.1966, s. 2749/66).

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do
których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150
z 12.8.1966, s. 2751/66).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy
urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Akt przystąpienia nowych państw członkowskich podpisany dnia 16 kwietnia 2003 r., w szczególności jego art. 33 ust. 4.

XX 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w delegaturach Komisji Wspólnot Europejskich

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio-
nym w delegaturach Komisji Wspólnot Europejskich

XX 01 01 02 01 Wynagrodzenia i świadczenia 5 163 440 000 152 093 000 146 917 521,71

XX 01 01 02 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przenie-
sieniem i zakończeniem stosunku pracy 5 10 165 000 11 855 000 13 366 959,02

XX 01 01 02 03 Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń 5 2 483 000 1 942 000

Pozycja XX 01 01 02 — Ogółem 176 088 000 165 890 000 160 284 480,73

Uwagi

W stosunku do pozycji 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 i 22 01 01 02, dotyczących delegatur Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich poza Wspólnotą i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytoriumWspól-
noty, środki te mają pokrywać w odniesieniu do urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony na stanowiskach
przewidzianych w planie zatrudnienia:

— pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami,

— ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego,

— ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję
na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w ich
kraju pochodzenia,

— rozmaite dodatki i granty,

— godziny nadliczbowe,

13.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/73



KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 02 (ciąg dalszy)

— koszt obciążeń wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony,

— koszt jakiejkolwiek korekty wynagrodzeń zatwierdzonej przez Radę w trakcie roku budżetowego,

— dodatki związane z urządzeniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony
zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy
oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

— koszty podróży urzędników (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu stanowiska, opuszczaniu instytucji lub przeniesienia,
jeżeli wymaga to zmiany miejsca pracy,

— wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu
stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca
zamieszkania.

Podstawa prawna
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do
których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150
z 12.8.1966, s. 2749/66).
Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do
których może być przyznany dodatek transportowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150
z 12.8.1966, s. 2751/66).
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykona-
nia rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do bu-
dżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1).

XX 01 02 Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie

XX 01 02 01 Personel zewnętrzny pracujący w instytucji

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 02 01 Personel zewnętrzny pracujący w instytucji

XX 01 02 01 01 Pracownicy kontraktowi 5 61 996 229 (1) 60 160 000 49 033 928,86

XX 01 02 01 02 Personel agencyjny oraz pomoc techniczna i admini-
stracyjna wspierająca konkretne działania 5 24 440 399 (2) 25 700 000 28 268 237,94

XX 01 02 01 03 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy służby cywilnej
oraz personel z sektora prywatnego czasowo przypisa-
ny instytucji 5 38 857 381 (3) 37 991 000 33 795 950,03

XX 01 02 01 04 Niepełnosprawni stażyści 5 — 200 000

Pozycja XX 01 02 01 — Ogółem 125 294 009 124 051 000 111 098 116,83

Uwagi
Środki te mają pokrywać następujące wydatki ponoszone na terytorium Wspólnoty:

— wynagrodzenia pracowników kontraktowych (w rozumieniu Warunków zatrudnienia innych pracownikówWspólnot Eu-
ropejskich), składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla pracowników kontraktowych oraz składki na ubezpie-
czenie społeczne dla pracowników kontraktowych, a także wpływ wyrównań wynagrodzeń takich pracowników,

(1) Środki w wysokości 744 771 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 219 601 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 533 619 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 02 (ciąg dalszy)

XX 01 02 01 (ciąg dalszy)

— kwoty na wynagrodzenia pracowników kontraktowych zatrudnionych jako opiekunowie osób niepełnosprawnych,

— zatrudnienie personelu z agencji zatrudnienia, zwłaszcza personelu biurowego i stenotypistek,

— wydatki na personel techniczno-administracyjny wymieniony w kontraktach na usługi oraz personel świadczący usługi in-
telektualne, a także wydatki na budynki i wyposażenie oraz koszty operacyjne związane z tym rodzajem personelu,

— wydatki na krajowych pracowników służby cywilnej lub innych ekspertów delegowanych lub tymczasowo przydzielo-
nych do pracy w Komisji lub wezwanych na krótkie konsultacje, zwłaszcza celem przygotowania projektów aktów praw-
nych dotyczących harmonizacji różnych obszarów prawa. Wymiany organizowane są również dla umożliwienia
jednolitego stosowania prawodawstwa wspólnotowego przez państwa członkowskie,

— koszt jakiejkolwiek korekty wynagrodzeń zatwierdzonej przez Radę w trakcie roku budżetowego,

— wydatki na projekt pilotażowy dotyczący rekrutacji niepełnosprawnych stażystów w celu propagowania zatrudniania przez
instytucje pracowników niepełnosprawnych oraz zwalczania dyskryminacji, na jaką narażone są osoby niepełnosprawne.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kra-
jów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1
ogólnego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Dochód z wkładów państw EFTA do ogólnych kosztów wspólnoty zgodnie z art. 82 Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym stanowi podstawę udostępnienia dodatkowych środków, które mają zostać wprowadzone we właściwych po-
zycjach budżetowych, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wysokość takich środków szacuje się na 1 057 000 EUR.

Każdy dochód z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3
zestawienia dochodów, może doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 272 861 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Zasady rządzące mianowaniem i wynagradzaniem oraz inne warunki finansowe przyjęte przez Komisję.

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w za-
kresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Kodeks dobrego postępowania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przyjęty decyzją Prezydium Parlamentu Euro-
pejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r.

13.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/75



KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)
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XX 01 02 02 Personel zewnętrzny w delegaturach Komisji Wspólnot Europejskich

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 02 02 Personel zewnętrzny w delegaturach Komisji Wspólnot
Europejskich

XX 01 02 02 01 Wynagrodzenia innego personelu 5 57 404 000 54 744 000 43 998 389,01

XX 01 02 02 02 Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych
ekspertów krajowych 5 7 100 000 6 700 000 5 488 779,14

XX 01 02 02 03 Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi 5 2 228 000 2 200 000 2 327 383,52

Pozycja XX 01 02 02 — Ogółem 66 732 000 63 644 000 51 814 551,67

Uwagi

W stosunku do pozycji 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 i 22 01 02 02, dotyczących delegatur Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich poza Wspólnotą i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium UE,
środki te mają pokrywać:

— wynagrodzenia pracowników miejscowych i/lub kontraktowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a także zasiłki
płatne przez pracodawcę,

— składki pracodawcy na dodatkowe zabezpieczenie społeczne dla pracowników miejscowych,

— usługi pracowników z agencji zatrudnienia lub pracowników niezależnych.

W stosunku do młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych w delegaturach środki przeznaczone są na:

— finansowanie lub współfinansowanie wydatków związanych z oddelegowaniem młodszych ekspertów (absolwentów uczel-
ni wyższych) do delegatur Komisji Wspólnot Europejskich,

— na pokrycie kosztów seminariów organizowanych dla młodych dyplomatów z państw członkowskich i państw trzecich,

— na pokrycie wydatków związanych z delegowaniem lub tymczasowym przydzieleniem urzędników z państw członkow-
skich do delegatur.

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

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
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ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 02 (ciąg dalszy)

XX 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie instytucją

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie instytucją

XX 01 02 11 01 Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne 5 64 057 500 (1) 63 800 000 63 868 705,06

XX 01 02 11 02 Koszty konferencji i spotkań 5 33 352 417 (2) 34 500 000 31 546 251,62

XX 01 02 11 03 Posiedzenia komitetów 5 22 108 700 (3) 24 500 000 16 508 048,55

XX 01 02 11 04 Analizy i konsultacje 5 10 914 500 (4) 12 375 000 8 276 854,38

XX 01 02 11 05 Opracowywanie systemów zarządzania i systemów
informacyjnych 5 27 152 250 (5) 26 480 000 33 082 876,65

XX 01 02 11 06 Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania 5 16 156 507 (6) 15 915 000 17 240 128,01

Pozycja XX 01 02 11 — Ogółem 173 741 874 177 570 000 170 522 864,27

Uwagi

Środki te mają pokryć następujące zdecentralizowane wydatki operacyjne:

— koszty podróży, łącznie z kosztami dodatkowymi związanymi z biletami i rezerwacjami, dietami oraz wydatkami dodat-
kowymi lub nadzwyczajnymi, związanymi z misjami personelu Komisji, objętego regulaminem pracowniczym, oraz kra-
jowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do departamentów Komisji (refundacja kosztów
misji płatnych na rachunek innych instytucji lub organów Wspólnoty oraz stronom trzecim będą stanowiły
wydatek przydzielony),

— zwrot kosztów poniesionych przez oficjalnych reprezentantów Komisji (nie podlegają zwrotowi koszty poniesione pod-
czas pełnienia obowiązków reprezentacyjnych względem personelu Komisji lub innych instytucji Wspólnot Europejskich),

— zwrot kosztów poniesionych w związku z funkcjonowaniem grup ekspertów ustanowionych lub powołanych przez Ko-
misję: kosztów podróży, utrzymania i drobnych wydatków ekspertów uczestniczących w pracach grup naukowych oraz
zespołów roboczych, a także kosztów organizacji takich spotkań, jeżeli nie są one pokrywane w ramach istniejącej infra-
struktury w centralach instytucji lub biurach zewnętrznych (eksperci otrzymują zwrot kosztów na podstawie
decyzji Komisji),

— koszty podróży, utrzymania i drobne wydatki ekspertów uczestniczących w pracach komitetów ustanowionych na mocy
Traktatu i rozporządzeń (Rady lub Parlamentu Europejskiego i Rady), a także koszty organizacji takich spotkań, jeżeli nie
są one pokrywane w ramach istniejącej infrastruktury (w centralach instytucji lub biurach zewnętrznych) (eksperci otrzy-
mują zwrot kosztów na podstawie decyzji Komisji),

— koszty posiłków i poczęstunków serwowanych podczas specjalnych okazji podczas spotkań wewnętrznych,

(1) Środki w wysokości 692 500 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 647 583 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 391 300 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(4) Środki w wysokości 85 500 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(5) Środki w wysokości 122 750 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(6) Środki w wysokości 83 493 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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— wydatki związane z konferencjami, kongresami i spotkaniami organizowanymi przez Komisję w celu wsparcia jej licz-
nych obszarów polityki oraz wydatki na zorganizowanie sieci organizacji lub organów kontroli finansowej, w tym roczne
spotkanie takich organizacji z posłami Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, co postulowano w rezo-
lucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogól-
nego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, s. 138),

— wydatki związane z konferencjami, seminariami, spotkaniami, kursami szkoleniowymi oraz praktycznymi szkoleniami we-
wnętrznymi dla urzędników z państw członkowskich zarządzających lub monitorujących operacje finansowane z fundu-
szy wspólnotowych lub operacje zbierania dochodów stanowiących zasoby własne Wspólnoty lub współpracujących
w ramach systemu statystycznego Wspólnoty, a także wydatki tego samego rodzaju dla urzędników z państw Europy Środ-
kowej i Wschodniej, zarządzających operacjami lub monitorujących operacje finansowane w ramach programów
wspólnotowych,

— wydatki na szkolenia urzędników państw trzecich zarządzających operacjami lub monitorujących operacje mające bez-
pośredni związek z ochroną interesów finansowych Wspólnoty,

— koszt udziału Komisji w konferencjach, kongresach i innych spotkaniach,

— konferencyjne opłaty wpisowe z wyłączeniem kosztów szkoleń,

— subskrypcje płacone stowarzyszeniom branżowym i naukowym,

— wydatki na specjalistyczne opracowania i konsultacje zakontraktowane u wysoko wykwalifikowanych ekspertów zewnętrz-
nych (osoby bądź firmy), jeżeli Komisja nie posiada odpowiedniego personelu do wykonania własnych opracowań,

— zakup gotowych opracowań lub subskrypcje na rzecz wyspecjalizowanych instytucji badawczych,

— wydatki na szkolenie ogólne dla podniesienia umiejętności personelu oraz poprawy skuteczności i wydajności Komisji:

— opłaty na rzecz ekspertów zatrudnionych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, projektowania, rozwijania i pro-
wadzenia kursów oraz oceny i monitoringu wyników,

— opłaty na rzecz konsultantów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod organizacji, zarządzania, stra-
tegii, zapewnienia jakości oraz zarządzania personelem,

— wydatki ponoszone na projektowanie, prowadzenie i ocenę szkoleń organizowanych przez Komisję w postaci kur-
sów, seminariów i konferencji (koszt instruktorów/mówców oraz koszty ich podróży i utrzymania,
materiały szkoleniowe),

— koszt uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych i przystąpienia do organizacji branżowych,

— wydatki związane z praktycznymi aspektami organizacji takich kursów oraz wykorzystaniem pomieszczeń i trans-
portem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników kursów stacjonarnych,

— wydatki szkoleniowe związane z publikacjami i informacją, tworzenie stron internetowych oraz zakup wyposażenia
szkoleniowego, subskrypcje i licencje na nauczanie na odległość, książki, prasę i produkty multimedialne,

— finansowanie pomocy szkoleniowych,

— następujące wydatki na systemy informatyczne i zarządzania:

— rozwijanie i utrzymywanie w ramach kontraktu na systemy informatyczne i zarządzania,

— nabycie i utrzymanie kompletnych („pod klucz”) systemów informatycznych i zarządzania w obszarze zarządza-
nia i administracji (personel, budżet, finanse, księgowość itp.),

— opracowania, dokumentacja i szkolenia powiązane z takimi systemami i zarządzaniem projektem,

— zdobywanie umiejętności i wiedzy w zakresie technologii informatycznych dla wszystkich departamentów: jakości,
bezpieczeństwa, technologii, metodologii rozwoju, zarządzania technologiami informatycznymi itp.,

— wsparcie techniczne dla takich systemów oraz obsługa techniczna zapewniająca ich właściwe funkcjonowanie.
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Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kra-
jów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1
ogólnego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Dochód z wkładów państw EFTA do ogólnych kosztów Wspólnoty zgodnie z art. 82 Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym stanowi podstawę udostępnienia dodatkowych środków, które mają zostać wprowadzone we właściwych po-
zycjach budżetowych, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wysokość takich środków szacuje się na 1 057 000 EUR.

Każdy dochód z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3
zestawienia dochodów, może doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 190 000 EUR.

Środki z tej pozycji są przeznaczone na pokrycie:

— kosztów analizy dostępnych narzędzi oraz możliwości ich interoperacyjnego zastosowania do transgranicznego zarządza-
nia kryzysowego w UE i zapobiegania kryzysom finansowym,

— kosztów studium wykonalności w sprawie tzw. biura „socio-pol” nadzorującego współpracę i koordynację między inspek-
toratami pracy, aby skuteczniej zwalczać nielegalne zatrudnienie,

— kosztów analizy europejskiego systemu monitorowania plonów i dochodów w łańcuchach produkcji i dystrybucji
żywności,

— kosztów badań nad możliwością utworzenia szybszej, mniej złożonej i bardziej proporcjonalnej procedury wydawania ze-
zwoleń dla produktów cisgenetycznych,

— kosztów kontynuacji badań nad ogólnoeuropejskim narzędziem statystycznym dotyczącym unijnych zasobów drewna,

— kosztów sporządzenia analizy oraz przedłożenie propozycji odpowiednich działań w celu zapobiegania pożarom lasów
— takich jak utworzenie przecinek, duktów leśnych, punktów dostępu, ujęć wodnych i programów zarządzania zasobami
leśnymi — oraz skutecznej ochrony lasu,

— kosztów badań w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z podróżami lotniczymi i problemem polegają-
cym na tym, że osobom tym odmawia się prawa do transportu z nieuzasadnionych powodów związanych z potencjal-
nymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa,

— kosztów analizy porównawczej, która powinna zbadać ewentualne zakłócenia konkurencji między państwami członkow-
skimi w sektorze połowu małży w wyniku różnic w realizacji europejskiej polityki w zakresie ochrony środowiska,

— kosztów analizy dotyczącej opracowania podstawy prawnej dla „Eurodistricts”, wychodzącej poza współpracę przewidzia-
ną w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskie-
go ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19),

— kosztów studium wykonalności dotyczącego ufundowania europejskiej nagrody za tłumaczenie literackie i ustanowienia
stosownego znaku europejskiego,

— kosztów studium wykonalności w zakresie wprowadzenia europejskiej karty obywatela łączącej w jednym dokumencie
wszystkie poświadczenia i informacje potrzebne obywatelowi europejskiemu w życiu codziennym (tożsamość, narodo-
wość, miejsce zamieszkania, stan cywilny, status w rozumieniu prawa pracy, objęcie systemem ubezpieczeń społecznych,
uprawnienia emerytalno-rentowe oraz uprawnienia z zakresu opieki społecznej),

— kosztów badania w zakresie możliwości rozwoju i rozpowszechniania narzędzi i usług przeciw cenzurze w Internecie,

— analizy wykonalności oraz warunków utworzenia wspólnej strony internetowej poświęconej wizie Schengen,
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— kosztów analizy konsekwencji dla osób indywidualnych, których dotyczą podejmowane na szczeblu wspólnotowym lub
krajowym decyzje w zakresie policji, środków prawnych lub antyterrorystycznych, które łamią prawa człowieka lub prze-
pisy prawne w tym zakresie, z uwzględnieniem ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (np.
wspólne sprawy C-402/05 i C-415/05),

— kosztów oceny obecnego stanu technologii informacyjnych we wszystkich dyrekcjach generalnych Komisji oraz opraco-
wania planu oraz konkretnych środków poprawy i harmonizacji systemów informatycznych,

— kosztów zewnętrznej analizy funkcjonowania i interoperacyjności systemów informatycznych Komisji w dziedzinie sys-
temów finansowych i rachunkowości, zarządzania kadrami, systemów informacyjnych i sprawozdawczych oraz admini-
strowania dokumentami,

— kosztów oceny rozwiązań informatycznych służących do zarządzania funduszami strukturalnymi w Komisji i w państwach
członkowskich, mającej na celu dokonanie analizy istniejących rozwiązań informatycznych a) w państwach członkow-
skich w związku z realizacją projektów; oraz b) w Komisji w związku z nadzorowaniem wdrażania funduszy struktural-
nych; zawarte zostaną w niej konkretne zalecenia służące poprawie oceny i kontroli funduszy strukturalnych oraz
dotyczące ich sprawozdawczości.

Zgodnie z danymi Euroobservera produkcja drewna energetycznego w 2000 r. odpowiadała w państwach członkow-
skich 47,3 mln ton ropy. Większość (85 %) wykorzystano na ogrzewanie, część do wytworzenia energii elektrycznej
(29,6 TWh). Drewno energetyczne stanowi 6,3 % podstawowej produkcji energetycznej w Unii Europejskiej, ale nie więcej
niż 2 % całkowitego zużycia energii w UE. Jest ono głównym źródłem energii odnawialnej w Unii Europejskiej i stanowi 54 %
podstawowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto w Unii Europejskiej wykorzystuje się obecnie tylko dwie trze-
cie rocznego wzrostu lasów.

Obecnie brak jest regularnych kompleksowych i wiarygodnych danych statystycznych na temat produkcji lub sprzedaży drew-
na w Europie, zwłaszcza tego wykorzystywanego do ogrzewania. Pieczę nad tymi statystykami zasobów drewna sprawują de-
partamenty rządowe odpowiedzialne za kwestie rolnictwa w poszczególnych państwach członkowskich. Istnieją jednak
poważne dysproporcje w metodach obliczania i gromadzenia danych oraz sposobie wykorzystywania owych statystyk. Ze
względu na te dysproporcje niektóre oceny wielkości europejskich zasobów drewna podają dane dwa razy wyższe niż inne.

Niezmiernie trudno jest ocenić zasoby drewna będące w posiadaniu podmiotów detalicznych i osób indywidualnych. Zakłada
się wobec tego, że produkcja drewna energetycznego równa się jego zużyciu, co odpowiada zasadzie niebrania pod uwagę
zmian zapasów i bilansu między importem a eksportem.

Drewno energetyczne i odpady z drewna powstające przy wyrębie lasów, a także produkty ze źródeł odnawialnych, czyli pro-
dukty trzeciej generacji, stanowią dla Unii Europejskiej priorytet w zakresie przyszłych dostaw energii z myślą o większej nie-
zależności energetycznej i realizacji trwałej strategii rozwojowej. Orientacyjny cel na rok 2010 obejmuje 12 % wewnętrznej
produkcji energii brutto ze źródeł odnawialnych. Oznacza to w przybliżeniu ogrzanie 1 mln gospodarstw domowych przy uży-
ciu drewna (w prywatnych, zbiorowych lub miejskich systemach grzewczych).

Potrzebne jest zatem wiarygodne narzędzie statystyczne umożliwiające dokładne oszacowanie zasobów drewna energetyczne-
go w stosunku do ogólnych zasobów drewna z myślą o osiągnięciu celów związanych z trwałym rozwojem, wyznaczonych
przez Unię Europejską.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie delegaturami Komisji
Wspólnot Europejskich

XX 01 02 12 01 Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele
reprezentacyjne 5 16 162 000 15 452 000 15 160 039,31

XX 01 02 12 02 Szkolenia specjalistyczne dla urzędników 5 950 000 1 000 000 428 238,33

Pozycja XX 01 02 12 — Ogółem 17 112 000 16 452 000 15 588 277,64

Uwagi

W stosunku do pozycji 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 i 22 01 02 12, dotyczących delegatur Komisji Europejskiej
poza Unią Europejską i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium UE, środki te
mają pokrywać:

— koszty różne i dodatki dla innego personelu, w tym konsultacje prawne,

— wydatki związane z rekrutacją urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych łącznie z kosztami ogłoszenia,
podróży i dietami oraz ubezpieczeniem wypadkowym dla kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy wstępne, kosz-
ty związane z organizacją grupowych testów rekrutacyjnych i przedrekrutacyjne badania medyczne,

— nabycie, zastąpienie, konwersję i konserwację urządzeń medycznych zainstalowanych w delegaturach,

— wydatki związane z kosztami corocznej kontroli lekarskiej urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych,
w tym analizy i badania wykonywane w ramach tej kontroli, wydatki związane z działalnością kulturalną i inicjatywami
służącymi rozwojowi kontaktów pozasłużbowych,

— wydatki związane z kosztami leczenia pracowników miejscowych zatrudnionych na umowach prawa krajowego oraz
koszty porad medycznych i stomatologicznych,

— wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie, w tym opłaty za kursy, koszty związane z opłace-
niem osób prowadzących szkolenia, wydatki na logistykę, takie jak: wynajem pomieszczeń i sprzętu na potrzeby szkoleń,
seminariów lokalnych i regionalnych oraz różne koszty z tym związane, takie jak koszty posiłków i poczęstunków,

— stały dodatek dla urzędników regularnie ponoszących koszty reprezentacyjne związane z ich obowiązkami oraz zwrot
kosztów ponoszonych przez urzędników Komisji upoważnionych do reprezentowania Komisji w interesie służ-
by i w związku z pełnionymi obowiązkami (w przypadku przedstawicielstw na terytorium Wspólnoty część kosztów
zakwaterowania jest pokrywana ze stałych dodatków na reprezentację),

— wydatki związane z kosztami transportu, wypłatą diet dziennych związanych z wyjazdami służbowymi, jak również dodat-
kowymi lub drobnymi kosztami poniesionymi w związku z wyjazdami służbowymi urzędników i innego personelu
Komisji,

— wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym dodatki tytułem kosztów podróży i zakwaterowania oraz dzienne
diety na utrzymanie.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 30 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 03 Wydatki na urządzenia, wyposażenie, usługi i budynki delegatur Komisji Wspólnot Europejskich

XX 01 03 01 Wydatki związane z urządzeniami, wyposażeniem i usługami na rzecz Komisji

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 03 01 Wydatki związane z urządzeniami, wyposaże-
niem i usługami na rzecz Komisji

XX 01 03 01 03 Wyposażenie i meble 5 80 375 335 (1) 80 613 000 80 673 845,28

XX 01 03 01 04 Wydatki na usługi i inne koszty operacyjne 5 49 291 252 (2) 46 532 000 46 526 644,89

Pozycja XX 01 03 01 — Ogółem 129 666 587 127 145 000 127 200 490,17

Uwagi

Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Wspólnoty:

— zakup, wynajem, utrzymanie i naprawy mebli, a w szczególności:

— zakup mebli biurowych i specjalnych, łącznie z meblami ergonomicznymi, półkami dla archiwów itp.,

— wymiana mebli zużytych i popsutych,

— specjalne urządzenia dla bibliotek (rejestry, regały, katalogi itp.),

— wynajem mebli,

— koszty utrzymania i naprawy mebli (przed zawarciem lub odnowieniem umów na kwoty przekraczające
300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z innymi
instytucjami w przedmiocie warunków (cena, waluta, indeksacja, czas trwania, inne) uzyskanych przez każdą z nich
przy zawieraniu podobnych umów),

— wydatki na sprzęt roboczy, w szczególności:

— zakup uniformów dla gońców i kierowców,

— zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzie-
ży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia,

— zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG,

— inne wydatki operacyjne, takie jak:

— wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzy-
manie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komór-
kowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc,
dokumentacja, instalacja i usunięcie),

— zakup, wynajem lub leasing komputerów, terminali, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, połączeniowych wraz
z niezbędnym oprogramowaniem,

— zakup, wynajem lub leasing urządzeń służących do prezentacji informacji w formie wydruku, np. drukarek, faksów,
kopiarek, skanerów i mikrokopiarek,

— zakup, wynajem lub leasing maszyn do pisania, procesorów tekstu lub innych elektronicznych urządzeń biurowych,

— instalacja, konfiguracja, utrzymanie, opracowania, dokumentacja oraz materiały eksploatacyjne związane z takimi
urządzeniami,

(1) Środki w wysokości 855 665 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 524 748 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 03 (ciąg dalszy)

XX 01 03 01 (ciąg dalszy)

— finansowanie rozwijania i korzystania ze strony internetowej Europa: Europa to wspólny serwer dla wszystkich in-
stytucji europejskich umożliwiający wszystkim obywatelom Europy, niezależnie od miejsca zamieszkania, uzyskanie
pełnej informacji on-line o celach Unii Europejskiej, strukturze jej instytucji, ich aktualnej i przyszłej polityce. Ma ona
za zadanie służyć także jako skrzynka kontaktowa, umożliwiając obywatelom komunikację z różnymi instytucjami.
W odpowiednim czasie zainteresowane departamenty będą wysyłać Parlamentowi Europejskiemu raporty na temat
działalności strony Europa, łącznie ze stronami międzyinstytucjonalnymi, oraz rozwijania skrzynki pocztowej oraz
pomocy, jaką ona stanowi dla posłów do Parlamentu Europejskiego w ich komunikowaniu się ze społeczeństwem
(informacje merytoryczne),

— wydatki na tworzenie i rozwijanie strony intranetowej Komisji (Intracomm) oraz publikacje tygodnika Commission en
direct,

— koszty subskrypcji i dostępu do elektronicznych serwisów informacyjnych i zewnętrznych baz danych oraz nabywa-
nia mediów elektronicznych (CD-ROM-ów itp.),

— szkolenie i wsparcie niezbędne dla uzyskania dostępu do takich informacji,

— opłaty subskrypcyjne oraz koszty komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i mobilna, teleks, telegraf,
telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatki na sieci transmisji danych, usługi teleautomatyczne itp. oraz
zakup książek telefonicznych,

— koszt połączenia łączy telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii przesyłowych między biurami
Wspólnoty,

— wsparcie techniczne i logistyczne, szkolenie i inne działania ogólne związane z urządzeniami komputerowymi i opro-
gramowaniem, ogólne szkolenie komputerowe, subskrypcje na dokumentacje techniczne, w formie papierowej bądź
elektronicznej itp., zewnętrzny personel operacyjny, usługi biurowe, składki na rzecz organizacji międzynarodowych
itp., opracowania w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia jakości odnośnie do urządzeń
komputerowych i oprogramowania,

— wydatki na centrum komputerowe:

— zakup, wynajem lub leasing komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla centrum komputero-
wego oraz koszty zaplecza,

— utrzymanie, wsparcie, opracowania, dokumentacja, szkolenie i materiały związane z takimi urządzeniami oraz
zewnętrzny personel operacyjny,

— rozwijanie i utrzymywanie, w ramach kontraktu, niezbędnego oprogramowania dla obsługi centrum
komputerowego.

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały umieszczone w różnych pozycjach artykułu 01 05
odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Wspólnoty, oprócz biur na terytorium Wspólnoty (dla których wydatki
ujęto w pozycji 16 01 03 03).

Każdy dochód z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3
zestawienia dochodów, może doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 7 200 000 EUR.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu ar-
t. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 03 (ciąg dalszy)

XX 01 03 02 Wydatki delegatur Komisji Wspólnot Europejskich na budynki i koszty pochodne

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

XX 01 03 02 Wydatki delegatur Komisji Wspólnot Europejskich na
budynki i koszty pochodne

XX 01 03 02 01 Nabywanie, wynajem i koszty pochodne 5 116 500 000 112 713 000 103 083 159,79

XX 01 03 02 02 Sprzęt, meble, materiały i usługi 5 34 928 000 34 928 000 31 773 504,47

Pozycja XX 01 03 02 — Ogółem 151 428 000 147 641 000 134 856 664,26

Uwagi

W stosunku do pozycji 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 oraz 22 01 03 02, dotyczących delegatur Komisji Wspólnot
Europejskich poza Wspólnotą i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium
Wspólnoty, środki te mają pokrywać:

— dodatki na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania oraz diety dzienne,

— odnośnie do czynszu i innych opłat związanych z budynkami dla delegatur poza Wspólnotą:

— wszystkie budynki lub ich części zajmowane przez biura delegatur poza Wspólnotą lub urzędników oddelegowanych
poza terytorium Wspólnoty: czynsze (w tym za tymczasowe miejsce zamieszkania) i podatki, składki ubezpieczenio-
we, remonty i większe naprawy, rutynowe wydatki związane z bezpieczeństwem osób i zabezpieczeniem towarów
(maszyny szyfrujące, sejfy, kraty okienne itp.),

— wszystkie budynki lub ich części zajmowane przez biura delegatur poza Wspólnotą oraz miejsce zamieszkania dele-
gatów: rachunki za wodę, gaz, prąd i paliwo, utrzymanie i naprawy, obsługa, przemeblowanie i inne wydatki ruty-
nowe (podatki lokalne na utrzymanie dróg i zbiórkę śmieci oraz zakup znaków i drogowskazów),

— odnośnie do czynszu i innych opłat związanych z budynkami na terytorium Wspólnoty:

— wszystkie budynki lub ich części zajmowane przez biura przedstawicielstw: czynsz; rachunki za wodę, gaz,
prąd i ogrzewanie; składki ubezpieczeniowe; utrzymanie i naprawy; przemeblowanie i większe naprawy; wydatki
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza kontrakty na dozór oraz wynajem i napełnianie gaśnic; za-
kup i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego oraz wymiana sprzętu ochotniczych straży pożarnych; koszt inspekcji
statutowych itp.,

— budynki lub ich części zajmowane przez urzędników: zwrot wydatków na zabezpieczenie miejsca zamieszkania,

— wydatki poniesione na nabycie działek budowlanych i budynków (zakup lub leasing) lub budowę biur lub innych pomie-
szczeń, łącznie z kosztami opracowań wstępnych i opłatami,

— zakup, najem, leasing, utrzymanie i naprawa mebli i wyposażenia, w szczególności odnośnie do urządzeń audiowizual-
nych i drukujących, wyposażenia archiwum, biblioteki, zaplecza translatorskiego i urządzeń specjalistycznych (kopiarki,
czytniko-drukarki, faksy itp.), jak też nabycie dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń,

— zakup, utrzymanie i naprawy wyposażenia technicznego, takiego jak generatory, klimatyzatory itp., oraz instalacja urzą-
dzeń dla zaplecza socjalnego w przedstawicielstwach,
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 03 (ciąg dalszy)

XX 01 03 02 (ciąg dalszy)

— zakup, wymiana, najem, leasing, utrzymanie i naprawy pojazdów, łącznie z narzędziami,

— składki na ubezpieczenie pojazdów,

— zakup książek, dokumentów i innych publikacji nieregularnych, łącznie z aktualizacjami, oraz prenumerata gazet, maga-
zynów i publikacji różnych, koszt bindowania i inne koszty zabezpieczenia magazynów,

— subskrypcje wiadomości agencyjnych,

— zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do powielania oraz niektóre zadania drukowania zlecane
firmom zewnętrznym,

— transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie uniformów dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w
szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, posiłki serwowane
podczas okazji specjalnych), koszt uczestnictwa w konferencjach i sympozjach, subskrypcje stowarzyszeń
naukowych i branżowych,

— koszt opracowań, badań i konsultacji związanych z działalnością administracyjną przedstawicielstw oraz inne wydatki bie-
żące niewymienione w innych pozycjach niniejszego artykułu,

— opłaty pocztowe i kurierskie za przesyłki, publikacje i raporty, a także inne przesyłki przesyłane drogą powietrzną, mor-
ską lub kolejową,

— koszt bagażu dyplomatycznego,

— wszystkie wydatki na umeblowanie i wyposażenie rezydencji udostępnionych urzędnikom,

— zakup, wynajem lub leasing urządzeń do przetwarzania danych (komputerów, terminali, minikomputerów, urządzeń pery-
feryjnych, urządzeń połączeniowych) wraz z odpowiednim oprogramowaniem,

— świadczenie usług zleconych na zewnątrz, szczególnie w zakresie opracowania, konserwacji i wsparcia technicznego sys-
temów informatycznych stworzonych w przedstawicielstwach,

— zakup, wynajem lub leasing urządzeń do powielania informacji na papierze, jak drukarki czy skanery,

— zakup, wynajem lub leasing centralek i łącznic telefonicznych oraz urządzeń do transmisji danych wraz z odpowiednim
oprogramowaniem,

— opłaty abonamentowe i koszty stałe sieci komunikacji kablowej lub radiowej (telefon, telegraf, teleks, faks), wydatki na sie-
ci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz na zakup książek telefonicznych,

— koszt instalacji, konfiguracji, utrzymania, wsparcia, pomocy, dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich
urządzeń,

— wszelkie wydatki na aktywne operacje zabezpieczające w przedstawicielstwach w sytuacjach krytycznych.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 575 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 05 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych

XX 01 05 01 Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

195 737 000 179 015 000 179 683 642,95

Uwagi

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich obszarów polityki (przedsiębiorstwa, energia i transport, badania naukowe, społeczeństwo
informacyjne i media, gospodarka morska i rybołówstwo) zaangażowanych w działania pośrednie w ramach siódmego ramo-
wego programu badawczego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z personelem objętym regulaminem pracowniczym, zajmującym
stanowiska w zatwierdzonym planie zakładowym i zaangażowanym w działania pośrednie w ramach programów nuklear-
nych i innych niż nuklearne.

Podział środków na wydatki na personel jest następujący:

Program Środek

Program ramowy (nuklearny) 28 991 000

Program ramowy (nienuklearny) 162 726 000

Razem 191 717 000

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólno-
ty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 47; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 21).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Pomysły, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 81).

Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Ludzie, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400
z 30.12.2006, s. 252; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 91).

Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 281; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101).

Decyzja Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dzie-
dzinie jądrowej (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 386; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 139).
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 05 (ciąg dalszy)

XX 01 05 02 Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich badań naukowych

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

52 302 000 57 202 000 45 439 024,80

Uwagi

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich obszarów polityki (przedsiębiorstwa, energia i transport, badania naukowe, społeczeństwo
informacyjne i media, gospodarka morska i rybołówstwo) zaangażowanych w działania pośrednie w ramach siódmego ramo-
wego programu badawczego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na personel zewnętrzny dla całego zarządzania działalnością badawczą w for-
mie działań pośrednich w ramach programów nuklearnych i innych niż nuklearne.

Podział środków na wydatki na personel jest następujący:

Program Środek

Program ramowy (nuklearny) 424 000

Program ramowy (nienuklearny) 51 428 000

Razem 51 852 000

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólno-
ty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 47; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 21).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Pomysły, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 81).

Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Ludzie, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400
z 30.12.2006, s. 252; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 91).

Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 281; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101).

Decyzja Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dzie-
dzinie jądrowej (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 386; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 139).
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KOMISJA
TYTUŁ XX — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 05 (ciąg dalszy)

XX 01 05 03 Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

51 382 000 52 231 000 83 495 340,19

Uwagi

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich obszarów polityki (przedsiębiorstwa, energia i transport, badania naukowe, społeczeństwo
informacyjne i media, gospodarka morska i rybołówstwo) zaangażowanych w działania pośrednie w ramach siódmego ramo-
wego programu badawczego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych dla całego zarządzania działalnością badawczą
w formie działań pośrednich w ramach programów nuklearnych i innych niż nuklearne.

Podział środków na wydatki na personel jest następujący:

Program Środek

Program ramowy (nuklearny) 7 353 000

Program ramowy (nienuklearny) 24 199 000

Razem 31 552 000

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólno-
ty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 47; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 21).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Pomysły, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 81).

Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Ludzie, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400
z 30.12.2006, s. 252; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 91).

Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy
program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 281; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101).

Decyzja Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, wdrażającego siódmy pro-
gram ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dzie-
dzinie jądrowej (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 386; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 139).
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