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KOMISE
HLAVA 16 — KOMUNIKACE

KAPITOLA 16 04 — ANALYTICKÉ A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
Hlava
Kapitola
Článek
Bod

Položky 2008
Okruh

Položky 2007

Plnění 2006

FF
Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

16 04

ANALYTICKÉ A KOMUNIKAČNÍ
NÁSTROJE

16 04 01

Analýza veřejného mínění

3.2

5 800 000

5 800 000

5 600 000

5 600 000

5 568 130,47

5 148 538,70

16 04 02

Informační a komunikační nástroje on-line

3.2

10 880 000

8 500 000

10 180 000

9 400 000

7 804 467,40

8 981 017,17

16 04 03

Cíleně zaměřené písemné publikace

3.2

5 150 000

5 150 000

6 050 000

4 500 000

6 101 232,50

4 936 397,15

16 04 04

Obecné písemné publikace

5

2 520 000

2 520 000

2 420 000

2 420 000

2 420 000,—

1 966 131,56

24 350 000

21 970 000

24 250 000

Kapitola 16 04 — Celkem

16 04 01

21 920 000 21 893 830,37 21 032 084,58

Analýza veřejného mínění
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

5 800 000

Položky 2007
Platby

5 800 000

Závazky

5 600 000

Plnění 2006
Platby

5 600 000

Závazky

5 568 130,47

Platby

5 148 538,70

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výloh spojených s analýzou trendů veřejného mínění, prováděnou zejména prostřednictvím
průzkumů veřejného mínění (například průzkum „Eurobarometr“ zaměřený na širokou veřejnost, bleskový průzkum prováděný po telefonu u určitých skupin obyvatel a věnovaný zvláštním regionálním nebo národním otázkám nebo kvalitativní průzkumy), a s kontrolou její kvality.
Komise přijala sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o rámci spolupráce v oblasti informační a komunikační politiky Evropské unie (KOM(2001) 354 v konečném znění,
KOM(2002) 350 v konečném znění a KOM(2004) 196 v konečném znění). Tato sdělení obsahují rámcový návrh interinstitucionální spolupráce a spolupráce mezi orgány a členskými státy nebo občanskou společností při vypracovávání informační a komunikační strategie Evropské unie. V roce 2006 rovněž zveřejnila, konkrétně především na internetových stránkách Europa,
Bílou knihu o evropské komunikační politice (KOM(2006) 35 v konečném znění), která má přiblížit Unii občanům a po níž
budou následovat operativní návrhy přijaté na základě konzultace.
Interinstitucionální skupina pro informace, které společně předsedá Komise, Evropský parlament a Rada, stanoví obecné zásady
interinstitucionální spolupráce v oblasti informací a komunikace Evropské unie. Koordinuje centralizované a decentralizované
informační činnosti týkající se evropské problematiky pro veřejnost. Skupina se na základě zprávy vypracované Komisí každoročně vyjadřuje k prioritám pro následující léta.
S ohledem na decentralizovanou činnost musejí zastoupení Komise a informační kanceláře Evropského parlamentu společně
navrhovat a realizovat informační a komunikační aktivity související s politikami Evropské unie, s výjimkou problematik
týkajících se specifické základní úlohy každého orgánu.
Opatření se provádějí:
— prostřednictvím útvarů Komise v ústředí,
— prostřednictvím zastoupení Komise v členských státech.
Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.
Bez ohledu na příjemce opatření není povoleno proplácení žádných administrativních výdajů podle tohoto článku.
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HLAVA 16 — KOMUNIKACE

KAPITOLA 16 04 — ANALYTICKÉ A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE (pokračování)

16 04 01 (pokračování)

Právní základ
Úkoly vyplývající z výsad Komise na institucionální úrovni podle čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze
dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248,
16.9.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

16 04 02

Informační a komunikační nástroje on-line
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

10 880 000

Položky 2007
Platby

8 500 000

Závazky

10 180 000

Plnění 2006
Platby

9 400 000

Závazky

7 804 467,40

Platby

8 981 017,17

Poznámky
Tato položka je určena na financování multimediálních informačních a komunikačních nástrojů on-line, které souvisejí s Evropskou unií a které mají všem občanům poskytovat obecné informace o činnosti orgánů Společenství, přijímaných rozhodnutích a etapách evropské integrace. On-line nástroje umožňují shromažďovat otázky nebo reakce občanů týkající se evropské
problematiky. Jedná se o službu veřejnosti. Údaje se týkají všech orgánů Společenství. Podle pokynů WAI musí být tyto nástroje
zpřístupněny zdravotně postiženým osobám.
Komise přijala sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o rámci spolupráce v oblasti informační a komunikační politiky Evropské unie (KOM(2001) 354 v konečném znění,
KOM(2002) 350 v konečném znění a KOM(2004) 196 v konečném znění). Tato sdělení obsahují rámcový návrh interinstitucionální spolupráce a spolupráce mezi orgány a členskými státy nebo občanskou společností při vypracovávání informační a komunikační strategie Evropské unie. V roce 2006 rovněž zveřejnila, konkrétně především na internetových stránkách Europa,
Bílou knihu o evropské komunikační politice (KOM(2006) 35 v konečném znění), která má přiblížit Unii občanům a po níž
budou následovat operativní návrhy přijaté na základě konzultace.
Interinstitucionální skupina pro informace, které společně předsedá Komise, Evropský parlament a Rada, stanoví obecné zásady
interinstitucionální spolupráce v oblasti informací a komunikace Evropské unie. Koordinuje centralizované a decentralizované
informační činnosti týkající se evropské problematiky pro veřejnost. Skupina se na základě zprávy vypracované Komisí každoročně vyjadřuje k prioritám pro následující léta.
S ohledem na decentralizovanou činnost musejí zastoupení Komise a zahraniční kanceláře Evropského parlamentu společně navrhovat a realizovat informační a komunikační aktivity související s politikami Evropské unie, s výjimkou problematik týkajících
se specifické základní úlohy každého orgánu.
Opatření se provádějí:
— prostřednictvím zastoupení Komise v členských státech,
— prostřednictvím útvarů Komise z ústředí.
Jedná se především o tyto nástroje:
— internetové stránky Europa,
— kontaktní centrum Europe Direct,
— internetové stránky a multimediální produkty jednotlivých zastoupení v členských státech,
— on-line shrnutí právních předpisů (SCAD),
— on-line tiskové zprávy, projevy, sdělení atd. (RAPID).
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16 04 02 (pokračování)

Tato položka je určena také na pokrytí informačních kampaní s cílem usnadnit přístup k těmto zdrojům informací.
Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ
Úkoly vyplývající z výsad Komise na institucionální úrovni podle čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze
dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248,
16.9.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

16 04 03

Cíleně zaměřené písemné publikace

Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

5 150 000

Položky 2007
Platby

5 150 000

Závazky

6 050 000

Plnění 2006
Platby

4 500 000

Závazky

6 101 232,50

Platby

4 936 397,15

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výloh na vydávání písemných publikací o činnosti Unie, které jsou určeny různým skupinám
veřejnosti a často zpřístupňovány prostřednictvím decentralizované sítě informačních středisek.
Opatření prováděná v tomto rámci zahrnují:
— publikace vydávané zastoupeními (tištěné informační zpravodaje a časopisy): každé zastoupení vydává jednu nebo několik
publikací, které jsou poskytovány osobám či institucím významným pro utváření veřejného mínění a týkají se různých oblastí (sociálních, hospodářských a politických),
— šíření určitých základních informací o Evropské unii (ve všech úředních jazycích Společenství) pro širokou veřejnost v koordinaci s ústředím a propagace publikací.
Náklady na publikace zahrnují mimo jiné přípravu a návrh (včetně autorských honorářů), externí editorské služby, používání
dokumentace, reprodukci dokumentů, nákup nebo správu dat, editorské služby, překlady, revize (včetně kontroly shody textů),
tisk, umístění na internetu nebo instalaci na jakékoli jiné elektronické médium, distribuci, skladování, šíření a propagaci takových dokumentů.

Právní základ
Úkoly vyplývající z výsad Komise na institucionální úrovni podle čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze
dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248,
16.9.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
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HLAVA 16 — KOMUNIKACE

KAPITOLA 16 04 — ANALYTICKÉ A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE (pokračování)

16 04 04

Obecné písemné publikace
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

2 520 000

Položky 2007
Platby

2 520 000

Závazky

2 420 000

Plnění 2006
Platby

2 420 000

Závazky

2 420 000,—

Platby

1 966 131,56

Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výloh na vydávání, na jakémkoli médiu, publikací o otázkách nejvyšší důležitosti, které souvisejí s aktivitami Komise a činností Evropské unie, které byly vybrány v programu priorit pro publikace. Tyto publikace mohou být zaměřeny na profese v oblasti vzdělání, názorové vůdce a širokou veřejnost.
Náklady na publikace zahrnují mimo jiné přípravu a návrh (včetně autorských smluv), nezávislé editování, používání dokumentace, reprodukci dokumentů, nákup a správu údajů, editování, překlady, revize (včetně kontroly shody textů), tisk, umístění
na internetu nebo instalaci na jakékoli jiné elektronické médium, distribuci, skladování, šíření a propagaci takových dokumentů, a to i ve formě přístupné zdravotně postiženým občanům. Tyto publikace musí rovněž zahrnovat alternativní materiály.
Právní základ
Úkoly vyplývající z privilegií Komise na institucionální úrovni, která jsou stanovena v čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
(Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
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ČINNOSTI BEZ ROZPOČTOVÉ POLOŽKY
— SPRÁVNÍ PODPORA GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKACI
— POLITICKÁ STRATEGIE A KOORDINACE GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKACI
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