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TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP
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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 08 STRATEGIA I KOORDYNACJA PO-
LITYKI DLA OBSZARU POLITYKI
„ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃ-
STWAMI AKP”

21 08 01 Ocena wyników pomocy wspólnoto-
wej, działania następcze i kontrolne 4 9 577 000 9 577 000 9 577 000 10 500 000 9 600 000,— 9 944 728,42

21 08 02 Koordynacja i podnoszenie świado-
mości w zakresie rozwoju 4 8 100 000 8 645 000 8 896 000 8 896 000 7 557 155,— 10 059 467,57

Rozdział 21 08 — Ogółem 17 677 000 18 222 000 18 473 000 19 396 000 17 157 155,— 20 004 195,99

21 08 01 Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

9 577 000 9 577 000 9 577 000 10 500 000 9 600 000,— 9 944 728,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie oceny, monitorowania i wsparcia na etapie programowania, przygotowania, wdro-
żenia i oceny działań, strategii i polityki rozwoju, w tym:

— badania skuteczności, wydajności, istotności, wpływu i rentowności,

— monitorowania działań będących w trakcie realizacji (monitorowania operacji będących w trakcie realizacji oraz po
ich zakończeniu),

— wsparcia w celu poprawy jakości monitorowania działań ciągłych i przygotowania przyszłych działań,

— działań informacyjnych oraz działań w zakresie informacji zwrotnej dotyczących ustaleń, wniosków i zaleceń dotyczących
ocen cyklu podejmowania decyzji,

— osiągnięć metodycznych w celu poprawy jakości i wykorzystania oszacowań,

— działań informacyjnych oraz działań w zakresie informacji zwrotnej dotyczących osiągnięć metodycznych w celu popra-
wy jakości i użyteczności ocen,

— badań nad ewentualnymi sposobami oceny programów w oparciu o działania niemające charakteru strukturalnego, takie
jak kroki związane z działaniami rozjemczymi, pojednaniem itd.

Środki te obejmują również finansowanie działalności kontrolnej w odniesieniu do zarządzania programami i projektami reali-
zowanymi przez Komisję w dziedzinie pomocy zagranicznej. Obejmują one również finansowanie działalności szkoleniowej
opartej na specjalnych zasadach dotyczących pomocy zagranicznej Wspólnoty, zorganizowanej dla audytorów zewnętrznych.

Ponadto środki te wspierają też nieustające wysiłki w celu rozwijania dalszych pomiarów i wskaźników dotyczących wpływu
dalszego rozwoju współpracy.

Podstawa prawna

Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym zgodnie z 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 Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
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21 08 02 Koordynacja i podnoszenie świadomości w zakresie rozwoju

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

8 100 000 8 645 000 8 896 000 8 896 000 7 557 155,— 10 059 467,57

Uwagi

Działanie A: koordynacja

Finansowanie budżetowe zapewnia Komisji środki wspierania, których potrzebuje celem przygotowania, formułowania i uzu-
pełniania instrumentów koordynacji w ramach własnej polityki rozwoju. Koordynacja polityki jest sprawą kluczową dla spój-
ności, komplementarności i skuteczności pomocy.

Instrumenty koordynacji mają zasadnicze znaczenie dla definiowania i kształtowania europejskiej polityki rozwoju na pozio-
mie strategicznym i programowym. Specyficzny charakter europejskiej polityki rozwoju został zapisany bezpośrednio w trak-
tatach (art. 177 i 180 Traktatu WE). Pomoc wspólnotowa ma uzupełniać politykę krajową państw członkowskich w sferze
współpracy na rzecz rozwoju, a jej uzupełniający charakter wymaga koordynacji. Artykuł 180 Traktatu wymaga, aby Komisja
występowała w roli koordynatora polityk krajowych oraz koordynatora celów UE z celami krajowymi w dziedzinie współpra-
cy i pomocy na rzecz rozwoju.

Koordynacja jest nie tylko głównym czynnikiem wartości dodanej w porównaniu z politykami państw członkowskich, ale tak-
że priorytetem w harmonogramie pracy w punkcie styku planów działania Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej.
Odzwierciedla ona więc stale rosnący popyt ze strony innych instytucji europejskich, dostrzeżony przez państwa członkowskie
oraz Parlament Europejski podczas Rady Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002 r.

Środki te mają pokrywać różne formy działalności:

— badania skuteczności, wydajności, wagi, wpływu i wykonalności studiów w obszarze koordynacji,

— spotkania ekspertów i wymiany między Komisją a państwami członkowskimi,

— monitorowanie działań będących w trakcie realizacji,

— wsparcie dla poprawy jakości monitorowania działań ciągłych i przygotowanie przyszłych działań,

— instrumenty wspierania inicjatyw zewnętrznych w zakresie koordynacji,

— przygotowanie wspólnych stanowisk, oświadczeń i inicjatyw,

— organizowanie imprez związanych z koordynacją,

— upowszechnianie informacji poprzez opracowywanie publikacji i rozwój systemów informacyjnych.

Działanie B: podnoszenie świadomości

Środki te mają pokrywać finansowanie działań służących zwróceniu uwagi na działalność UE i państw członkowskich na polu
wspierania rozwoju oraz podnoszeniu świadomości publicznej dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem. Wszelka dzia-
łalność finansowana w ramach tego artykułu musi obejmować poniższe dwa komponenty, zdaniem Komisji wzajemnie się
uzupełniające:

— komponent „informacje”, zaprojektowany w celu propagowania różnych działań podejmowanych przez UE na polu po-
mocy na rzecz rozwoju oraz działań podejmowanych wspólnie z państwami członkowskimi lub innymi instytucjami mię-
dzynarodowymi,
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— komponent „podnoszenie świadomości”, obejmujący opinię publiczną Wspólnoty i państw AKP (78 krajów). Działania te
są skierowane głównie do ludzi młodych. Bezpośrednim priorytetem tego komponentu jest również podnoszenie świa-
domości publicznej w państwach członkowskich w zakresie działalności Wspólnoty w obszarze współpracy na rzecz
rozwoju.

Działania takie obejmują głównie, choć nie tylko, wsparcie finansowe na rzecz programów w dziedzinach: audiowizualnej, pu-
blikacji, seminariów oraz imprez odnoszących się do rozwoju, produkcję materiałów informacyjnych, opracowywanie syste-
mów informacyjnych, a także nagrodę Lorenzo Natali za osiągnięcia dziennikarskie w dziedzinie rozwoju.

Działania takie są skierowane do partnerów z sektora publicznego i prywatnego oraz przedstawicieli i przedstawicielstw UE
w państwach członkowskich, krajach przystępujących i krajach AKP.

Ponadto środki te mają zapewniać finansowanie działań w ramach inicjatywy „Mobilizacja europejskich badań nad polityką roz-
wojową”. Głównym osiągnięciem tej inicjatywy jest coroczna publikacja „Europejskiego sprawozdania na temat rozwoju”. Pro-
ces ten zwiększy synergię pomiędzy europejskimi badaniami a prowadzoną polityką poprzez połączenie ich w jednym
wspólnym projekcie. Europejskie sprawozdanie na temat rozwoju, wraz z etapami pośrednimi (ogólną dokumentacją, semina-
riami i warsztatami), będzie pełniło rolę katalizatora we wzmacnianiu i dopracowaniu europejskiej wizji rozwoju i jej wpływu
na międzynarodową agendę rozwoju. Inicjatywa ta będzie finansowana wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie po-
przez dobrowolne wkłady finansowe.

Niezależnie od beneficjenta, żadne wydatki administracyjne nie są dopuszczalne na podstawie niniejszego artykułu.

Podstawa prawna

Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym zgodnie z 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 Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Zadania wynikające z określonych uprawnień bezpośrednio przyznanych Komisji zgodnie z art. 180 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską.
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