
KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 05 — WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

15 05 WSPIERANIE I PROMOWANIE
WSPÓŁPRACY W SPRAWACH
MŁODZIEŻY I SPORTU

15 05 09 Zakończenie poprzednich
programów/działań w dziedzinie
polityki związanej z młodzieżą 3.2 — 6 000 000 — 18 801 000 0,— 26 414 796,06

15 05 10 Amicus — Stowarzyszenie pań-
stw członkowskich wprowadzają-
cych powszechną służbę na rzecz
Wspólnoty 3.2 p.m. 540 000 3 000 000 2 500 000

15 05 11 Działania przygotowawcze
w dziedzinie sportu 3.2 6 000 000 6 000 000

15 05 55 Młodzież w działaniu 3.2 124 106 000 115 000 000 120 983 000 100 000 000 128 713 010,65 96 717 631,09

Rozdział 15 05 — Ogółem 130 106 000 127 540 000 123 983 000 121 301 000 128 713 010,65 123 132 427,15

15 05 09 Zakończenie poprzednich programów/działań w dziedzinie polityki związanej z młodzieżą

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 6 000 000 — 18 801 000 0,— 26 414 796,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dokończenie działań wspieranych przed 2007 r. w ramach poniższych pozycji budżetu:

— Młodzież,

— projekty pilotażowe na rzecz udziału młodzieży,

— sport: działania przygotowawcze dla celów wspólnotowej polityki w dziedzinie sportu,

— Europejski Rok Edukacji poprzez Sport,

— Europejskie Forum Młodzieży,

— wsparcie dla międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych.

Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy-
mienionych 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 ra-
mach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu
ogólnego.

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

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy i działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Eu-
ropejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Decyzja nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań Młodzież (Dz.U. L 117 z 18.5.2000, s. 1).

Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez
Sport 2004 (Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 1).
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15 05 09 (ciąg dalszy)

Decyzja nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 24).

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1), w szczególności jego pkt 37.

15 05 10 Amicus — Stowarzyszenie państw członkowskich wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 540 000 3 000 000 2 500 000

Uwagi

Dawny artykuł 15 06 10

Środki te przeznaczone są na dokończenie działania przygotowawczego Amicus — Stowarzyszenie państw członkowskich
wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

15 05 11 Działania przygotowawcze w dziedzinie sportu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 000 000 6 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Dnia 11 lipca 2007 r. Komisja przyjęła Białą księgę na temat sportu (COM(2007) 391), która stanowi pierwszy wszechstronny
dokument Komisji dotyczący strategii w tej dziedzinie. Biała księga tworzy ramy polityki w dziedzinie sportu na szczeblu UE,
definiuje szczegółowo jego rolę i wartości oraz wskazuje problemy i wyzwania. W podsumowaniu białej księgi stwierdzono, że
„Komisja powróci do tej kwestii oraz wskaże dalsze kroki w kontekście nowego zapisu w traktacie”. W ten sposób biała księga
otwiera drogę dla wdrożenia przepisów na temat sportu w traktacie lizbońskim (art. 149 Traktatu WE zmieniony
traktatem lizbońskim).

Celem działania przygotowawczego w dziedzinie sportu na 2009 r. jest przygotowanie przyszłych działań UE w dziedzinie spor-
tu celem wdrożenia traktatu lizbońskiego po ratyfikacji na podstawie priorytetów określonych w Białej księdze na temat spor-
tu, zatwierdzonej przez Komisję. Cel ten można osiągnąć:

— zapewniając wsparcie na rzecz określenia przyszłych działań politycznych w dziedzinie sportu; wspieranie polityki może
mieć formę ekspertyz, konferencji i seminariów służących przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz
rozwijaniu wiedzy w dziedzinie sportu,
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— sprawdzanie ustanowienia i funkcjonowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk (na przykład w dziedzinie aktywności
fizycznej, treningów sportowych oraz wolontariatu sportowego), które stanowić mogą podstawę dalszych działań w dzie-
dzinie sportu.

Środki te przeznaczone są na osiągnięcie trzech celów:

— koordynacja na szczeblu europejskim środków stosowanych przez krajowe organizacje antydopingowe oraz środków słu-
żących zachęcaniu do współpracy między nimi w celu zapewnienia skutecznych działań mających na celu zapobieganie
przypadkom stosowania dopingu i reagowanie na nie,

— utworzenie europejskiej sieci kontaktów w celu aktywnego przeciwdziałania dopingowi,

— sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących wkładu UE w zwalczanie dopingu wobec jego niepokojących rozmiarów;
przetłumaczenie powstałych dokumentów na języki urzędowe UE.

W ramach planu działania „Pierre de Coubertin” (działanie 4 i 5) część środków może być wykorzystana na organizację trzyd-
niowego europejskiego spotkania 27 krajowych organizacji antydopingowych z udziałem Światowej Agencji Antydopingo-
wej (WADA) i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Spotkanie będzie się odbywać co roku w innym europejskim
mieście.

Część środków dostępnych w budżecie zostanie spożytkowana jako wkład w sfinansowanie Olimpiady Śródziemnomorskiej,
która będzie miała miejsce w Peskarze we Włoszech w czerwcu 2009 r. Olimpiada ta, odbywająca się co cztery lata pod au-
spicjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest największym wydarzeniem sportowym w regionie Morza Śródziem-
nego z udziałem 23 państw i stanowi okazję do spotkania dla Europy, Azji i Afryki.

Część środków dostępnych w budżecie ma stanowić wkład na rzecz programu sportów zunifikowanych i jest przeznaczona na
olimpiadę specjalną. Program ten będzie integrował sprawną i niepełnosprawną młodzież z Europy. Dzięki tym funduszom ci
młodzi ludzie będą mieli zagwarantowany dostęp do treningów, zawodów, działalności społecznej i innych wydarzeń. Pro-
gram olimpiad specjalnych był w pełni finansowany, a także zapewniono finansowanie uzupełniające dla wszystkich środków
pieniężnych przeznaczonych z budżetu.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

15 05 55 Młodzież w działaniu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

124 106 000 115 000 000 120 983 000 100 000 000 128 713 010,65 96 717 631,09

Uwagi

Zgodnie z programem „Młodzież w działaniu 2007–2013” środki te przeznaczone są na następujące działania:

— Młodzież dla Europy: działanie ma na celu wspieranie wymiany młodzieży, aby zwiększyć jej mobilność; inicjatywy oraz
projekty i działania dotyczące uczestnictwa w życiu demokratycznym, pozwalające na rozwój jej postawy obywatelskiej
oraz wzajemnego zrozumienia,

— Europejski wolontariat: działanie ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w różnych formach działań wolontaria-
tu, wewnątrz Unii Europejskiej lub poza nią, w tym działania podejmowane w ramach Amicus (Stowarzyszenie państw
członkowskich wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty), które określa wspólne ramy dla krajowych
służb obywatelskich w całej Unii Europejskiej w oparciu o istniejącą infrastrukturę krajowych służb obywatelskich i pro-
wadzi do powstania rzeczywiście powszechnej europejskiej służby obywatelskiej, tj. cywilnej lub wojskowej. Każde pań-
stwo członkowskie może decydować o formie służby obywatelskiej. Jest ona dostępna dla ludzi młodych, kobiet i mężczyzn
w wieku od 16 do 28 lat,
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— Młodzież dla świata: działanie ma na celu wspieranie projektów z krajami partnerskimi programu, a szczególnie wymianę
młodzieży i animatorów społeczno-oświatowych, wspieranie inicjatyw, wzmacniających wzajemne zrozumienie młodzie-
ży oraz jej poczucie solidarności, jak również rozwój współpracy w dziedzinie młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego
w tych krajach,

— osoby pracujące z młodzieżą i systemy wspierające: działanie ma na celu wspieranie organizacji aktywnych na płaszczyź-
nie europejskiej w dziedzinie młodzieży, a szczególnie funkcjonowania pozarządowych organizacji młodzieżowych, łą-
czenia ich w sieć, wymiany, kształcenia i łączenia w sieć osób pracujących z młodzieżą, stymulowania
innowacyjności i jakości działań, informowania młodzieży oraz wdrażania struktur i działań niezbędnych dla programu,
aby osiągnąć zamierzone cele,

— wspieranie współpracy politycznej: działanie ma na celu organizowanie dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami świata
młodzieżowego, szczególnie pomiędzy młodzieżą, animatorami społeczno-oświatowymi a politykami, przyczynianie się
do rozwoju współpracy politycznej na rzecz młodzieży oraz do przeprowadzenia prac i utworzenia sieci, niezbędnych do
lepszego poznania młodzieży.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 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) roz-
porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

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

Wszelkie dochody pochodzące z wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na udział w programach wspólnotowych, uwzględnione
w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z przepisa-
mi art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Część środków z tego artykułu zostanie wykorzystana na wspieranie projektów służących badaniu i upowszechnianiu wzor-
cowych praktyk w całej UE oraz stworzenie ram oceny poziomu i działań z zakresu edukacji medialnej. Szczególna może zo-
stać poświęcona projektom, które analizują obraz mediów i przedstawiane przez nie wartości, zachęcają do
produkcji i dystrybucji treści związanych z edukacją medialną, stymulują korzystanie z mediów w celu poprawy udziału w ży-
ciu społecznym i koncentrują się na realizacji inicjatyw z zakresu edukacji medialnej łączących przemysł medialny ze światem
edukacji. Beneficjentami mogą być organizacje z sektora publicznego i prywatnego, które posiadają wiedzę i doświadczenie
w Europie na temat kwestii związanych z edukacją medialną.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież
w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).
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