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Tytuł
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Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 03 PODMIOTY NIEPUBLICZNE —
ROZWÓJ

21 03 01 Podmioty niepubliczne — Rozwój 4 184 987 000 150 000 000 181 445 000 143 000 000 180 854 098,57 168 548 269,42

21 03 02 Władze lokalne — Rozwój 4 32 000 000 10 000 000 31 736 000 2 000 000 30 000 000,— 0,—

Rozdział 21 03 — Ogółem 216 987 000 160 000 000 213 181 000 145 000 000 210 854 098,57 168 548 269,42

21 03 01 Podmioty niepubliczne — Rozwój

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

184 987 000 150 000 000 181 445 000 143 000 000 180 854 098,57 168 548 269,42

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wspieranie inicjatyw w dziedzinie rozwoju podejmowanych w krajach rozwijających się przez
organizacje społeczeństwa obywatelskiego wywodzące się ze Wspólnoty i krajów partnerskich, jak również na wzmacnianie
ich zdolności w zakresie przyczyniania się do wypracowywania polityki, co ma na celu:

— wspieranie integracyjnego i silniejszego społeczeństwa, aby: (i) faworyzować społeczeństwo zbyt oddalone od głównego
ośrodka usług i zasobów oraz wyłączone z procesu wypracowywania polityki; (ii) wzmacniać zdolność organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w krajach partnerskich, w celu ułatwienia im udziału w opracowywaniu i wdra-
żaniu strategii zrównoważonego rozwoju; (iii) ułatwiać współdziałanie w różnych dziedzinach między podmiotami
publicznymi a niepublicznymi,

— zwiększenie poziomu świadomości Europejczyków na temat zagadnień związanych z rozwojem oraz uzyskanie w Euro-
pie aktywnego poparcia społecznego dla ograniczania ubóstwa i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partner-
skich oraz dla wypracowania sprawiedliwszych stosunków między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz
umocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego jako czynnika przyspieszającego postęp i zmiany,

— usprawnienie współpracy, wzmacnianie efektu synergii i zapewnienie zorganizowanego dialogu między samymi sieciami
społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi sieciami a instytucjami wspólnotowymi.

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady przy przydziale
środków na sfinansowanie działań, z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa
w ramach programów tematycznych, dla państw tych przewidziana jest pula odpowiadająca 3,9 % ogółu środków na realizację
danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone
w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na
odpowiednie programy w każdym rozdziale.

Środki z tego artykułu podlegają ocenie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy. Oceny te obejmują aspekty dotyczące działań wstępnych i rezultatów na poszczególnych etapach (produkt, wyniki, skutki).
Wnioski wypływające z ocen służą do określenia działań finansowanych następnie z tych środków.

II/836 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2009



KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 01 (ciąg dalszy)

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości finansowej zgodnie z art. 53–56 rozporządzenia finansowego Komisja, przy zawie-
raniu lub zmianie umów w sprawie zarządzania i realizacji projektów przez organizacje międzynarodowe, dołoży wszelkich
starań, że zobowiążą się one do wysłania wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych audytów dotyczących wykorzystania fun-
duszy Wspólnoty do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i do kontrolera wewnętrznego Komisji.

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Działania zewnętrzne poprzez program tematyczny: Podmioty niepaństwo-
we i władze lokalne w procesie rozwoju” (COM(2006) 19 wersja ostateczna).

21 03 02 Władze lokalne — Rozwój

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

32 000 000 10 000 000 31 736 000 2 000 000 30 000 000,— 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wspieranie inicjatyw w dziedzinie rozwoju podejmowanych w krajach rozwijających się przez
władze lokalne wywodzące się ze Wspólnoty i krajów partnerskich, jak również na wzmacnianie ich zdolności z zakresu wypra-
cowywania polityki, co ma na celu:

— wspieranie integracyjnego i silniejszego społeczeństwa, aby: (i) faworyzować społeczności oddalone od głównych ośrod-
ków usług i zasobów oraz wyłączone z procesu kształtowania polityki; (ii) wzmacniać zdolność organizacji społeczeństwa
obywatelskiego i władz lokalnych w krajach partnerskich, w celu ułatwienia im udziału w opracowywaniu i wdrażaniu stra-
tegii zrównoważonego rozwoju; oraz (iii) ułatwiać współdziałanie w różnych dziedzinach między podmiotami publicz-
nymi a niepublicznymi i wspieranie zwiększonej roli władz lokalnych w procesie decentralizacji,

— zwiększenie poziomu świadomości Europejczyków na temat zagadnień związanych z rozwojem oraz uzyskanie w Euro-
pie aktywnego poparcia społecznego dla ograniczania ubóstwa i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partner-
skich oraz dla wypracowania sprawiedliwszych stosunków między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz
umocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w tym zakresie,

— usprawnienie współpracy, wzmacnianie efektu synergii i zapewnienie zorganizowanego dialogu sieciami społeczeństwa
obywatelskiego i stowarzyszeniami władz lokalnych i oraz między tymi sieciami a instytucjami wspólnotowymi.

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady przy przydziale
środków na sfinansowanie działań, z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa
w ramach programów tematycznych, dla państw tych przewidziana jest pula odpowiadająca 3,9 % ogółu środków na realizację
danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. Kwoty wpisane w pozycji wydatków na wsparcie administracyjne zostaną określone
w porozumieniu o wkładzie finansowym dla każdego programu operacyjnego i średnio nie będą przekraczać 4 % wkładów na
odpowiednie programy w każdym rozdziale.

13.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/837



KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 02 (ciąg dalszy)

Środki z tego artykułu podlegają ocenie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006. Oceny te obejmują aspekty do-
tyczące działań wstępnych i rezultatów na poszczególnych etapach (wynik, skutek, wpływ). Wnioski wypływające z ocen służą
do określenia działań finansowanych następnie z tych środków.

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Działania zewnętrzne poprzez program tematyczny: Podmioty niepaństwo-
we i władze lokalne w procesie rozwoju” (COM(2006) 19 wersja ostateczna).
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