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Hlava
Kapitola
Článek
Bod

Položky 2008
Okruh

Položky 2007

Plnění 2006

FF
Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

19 11

POLITICKÁ STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI POLITIKY „VNĚJŠÍ VZTAHY“

19 11 01

Vyhodnocení výsledků pomoci
Společenství, následná opatření
a audit

4

14 000 000

14 000 000

14 899 240

15 352 136

Informační programy pro třetí
země

4

10 700 000

10 000 000

7 548 760

6 442 864

6 954 952,47

5 853 501,35

Program Prince – Úloha Evropské unie ve světě

4

3 000 000

3 000 000

2 620 000

1 500 000

3 875 682,02

2 901 927,82

Ústavy specializované na vztahy
mezi Evropskou unií a třetími
zeměmi

4

p.m.

1 097 396,—

942 089,58

19 11 02
19 11 03
19 11 04

Kapitola 19 11 — Celkem

19 11 01

—
27 700 000

p.m.
27 000 000

p.m.
25 068 000

14 000 000,— 11 242 479,19

23 295 000 25 928 030,49 20 939 997,94

Vyhodnocení výsledků pomoci Společenství, následná opatření a audit

Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

14 000 000

Položky 2007
Platby

14 000 000

Závazky

14 899 240

Plnění 2006
Platby

Závazky

15 352 136

14 000 000,—

Platby

11 242 479,19

Poznámky
Tato položka je určena k financování hodnocení, návazných akcí a podpůrných opatření v průběhu programování, přípravy,
provádění a hodnocení akcí, strategií a rozvojových politik včetně:
— studií účinnosti, účelnosti, vhodnosti, dopadu a životaschopnosti,
— monitorování akcí v procesu realizace (monitorování operací během realizace a po jejich dokončení),
— podpůrných opatření určených ke zvýšení kvality monitorování probíhajících akcí a přípravy budoucích akcí,
— odezvy a informací o zjištěních, závěrech a doporučeních ohledně hodnocení v průběhu procesu rozhodování,
— prohlubování metodiky zvyšování kvality a užitečnosti hodnocení,
— odezvy a informací o pokrocích v metodice s cílem zvýšit kvalitu a užitečnost hodnocení,
— posuzování, zda jsou při poskytování pomoci Společenství dostatečně zohledňovány potřeby zdravotně postižených osob
v souladu s článkem 32 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou Evropská společenství podepsala,
— studie možných forem hodnocení programů sestávajících z nestrukturálních opatření, jimiž jsou všechna opatření týkající
se nastolování míru, mírové osvěty, usmíření atd.
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Z této položky se navíc financují auditní činnosti, které kontrolují řízení programů a projektů prováděných Komisí v oblasti
vnější pomoci. Stejně tak se z ní financují vzdělávací činnosti zaměřené na specifický charakter pravidel, jimiž se řídí vnější pomoc Společenství a odměňování externích auditorů.
A nakonec, tato položka se bude využívat také k podpoře dalšího úsilí o vymezení nových nástrojů a ukazatelů měření dopadu
spolupráce a rozvoje.
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).
19 11 02

Informační programy pro třetí země
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

10 700 000

Položky 2007
Platby

10 000 000

Závazky

7 548 760

Plnění 2006
Platby

6 442 864

Závazky

6 954 952,47

Platby

5 853 501,35

Poznámky
Informační činnosti realizované podle tohoto článku se dělí na dvě široké kategorie: horizontální činnosti a logistická podpora
z ústředí a činnosti vykonávané delegacemi Komise v nečlenských zemích a směrem k mezinárodním organizacím.
Opatření prováděná z ústředí:
— program návštěvníků Evropské unie (EUVP) prováděný společně Evropským parlamentem a Komisí poskytuje každý rok
přibližně 170 účastníkům vybraným delegacemi možnost seznámení se s Evropskou unii v rámci na míru šitého individuálního programu a tématicky orientované návštěvy Evropského parlamentu a Komise,
— výroba a distribuce publikací o přednostních tématech v rámci ročního programu,
— výroba a šíření audiovizuálního materiálu,
— zpracovávání informací dodávaných prostřednictvím elektronických médií (přes internet a elektronickou poštu),
— organizování návštěv skupin žurnalistů,
— organizování návštěv skupin zástupců občanské společnosti,
— hromadný nákup propagačního materiálu pro delegace,
— podpora informační činnosti osob formujících veřejné mínění, která je v souladu s prioritami Evropské unie,
— vysílání Euronews v jazyce farsí (moderní perštině).
Decentralizovaná opatření prováděná delegacemi nečlenských států a mezinárodními organizacemi.
V souladu s komunikačními cíli stanovenými pro každý region a každou zemi předkládají zastoupení roční komunikační plán,
na který jsou po schválení ústředím přiděleny prostředky z rozpočtu.
Tato opatření jsou rozdělena do šesti kategorií:
— bulletiny,
— internetové stránky,
— vztahy se sdělovacími prostředky (tiskové konference, semináře, rozhlasové programy atd.),
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— informační produkty (jiné publikace, grafické materiály atd.),
— organizování akcí, včetně kulturních,
— jiné činnosti. Od roku 2007 sem patří správa sítě informačních míst, jimž se v současnosti říká „Evropská dokumentační
střediska“.
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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Program Prince – Úloha Evropské unie ve světě
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008
Závazky

3 000 000

Položky 2007
Platby

3 000 000

Závazky

2 620 000

Plnění 2006
Platby

1 500 000

Závazky

3 875 682,02

Platby

2 901 927,82

Poznámky
Tato položka je určena na financování prioritních informačních a komunikačních činností zaměřených přímo na občany EU
a týkajících se vnějších politik EU jako celku.
K oblastem spadajícím do informační činnosti patří ty, jež jsou uvedeny níže, ale mohou sem patřit i další aspekty vnějších vztahů EU, zejména pokud jde o budoucí vnější politiku EU:
— zabývat se otázkou nedostatečného vnímání vnější pomoci ze strany veřejnosti. Cílem je jasně ukázat, že vnější pomoc tvoří
nedílnou součást činnosti EU a je jednou z klíčových politik, které ve světě vymezují EU a její úlohu,
— „Evropská politika sousedství“ (EPS). EPS byla zahájena na základě sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne
11. března 2003 „Širší Evropa – Sousedství: Nový rámec pro vztahy s východními a jižními sousedy“ (KOM(2003) 104
v konečném znění). Akce, které jsou součástí této činnosti, budou nadále poskytovat informace o činnostech Evropské unie
v rámci „Evropské politiky sousedství“,
— informační činnost, kterou je třeba vykonávat ve spolupráci s Radou, o otázkách cílů a rozvoje společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Komise přijala dvě sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o novém
rámci spolupráce pro činnosti týkající se informační a komunikační politiky Evropské unie (KOM(2001) 354 v konečném znění
a KOM(2002) 350 v konečném znění). Uvedená sdělení navrhují rámec interinstitucionální spolupráce mezi orgány a členskými státy za účelem vytvoření informační a komunikační strategie Evropské unie.
Interinstitucionální informační skupina (IGI), řízená společně Evropským parlamentem, Radou a Komisí, stanovila společné
návody pro interinstitucionální spolupráci v problematice informační a komunikační politiky EU. Koordinuje centrální a decentralizované veřejné informační aktivity o evropské problematice. Každý rok podává IGI svůj názor na priority následujících let
na základě informací poskytnutých Komisí.
Bez ohledu na příjemce opatření není povoleno proplácení žádných administrativních výdajů podle tohoto článku.
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Právní základ
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).
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).
19 11 04

Ústavy specializované na vztahy mezi Evropskou unií a třetími zeměmi
Číselné údaje (Rozlišené položky)
Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

p.m.

p.m.

p.m.

Závazky

1 097 396,—

Platby

942 089,58

Poznámky
Tato položka je určena k financování neprovedených plateb týkajících se dotací do rozpočtu různých středisek, institutů či sítí
na rok 2005, které jsou uznávanými specialisty v oboru analýzy a monitorování zahraničně-politických vztahů mezi Evropskou unií a dalšími regiony.
Právní základ
Rozhodnutí Rady 2003/911/ES ze dne 22. prosince 2003 o zavedení akčního programu pro subjekty podporující vzájemné
porozumění ve vztazích mezi Evropskou unií a některými regiony světa (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 53).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 ze dne 15. prosince 2004 o změně nařízení Rady (ES) č. 975/1999,
kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 3), a nařízení
Rady (ES) č. 2242/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/1999, kterým se stanoví požadavky pro
provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 21).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro
rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41).

