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KOMISIA
HLAVA 22 — ROZŠÍRENIE

KAPITOLA 22 02 — PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA
Hlava
Kapitola
Článok
Položka

Rozpočtové prostriedky 2009
Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

FR
Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 02

PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA

22 02 01

Pomoc kandidátskym krajinám na
prechodné obdobie a budovanie
inštitúcií

4 316 930 582

104 064 000 326 600 000

149 717 000

336 556 108,—

0,—

Pomoc potenciálnym kandidátskym
krajinám na prechodné obdobie
a budovanie inštitúcií

4 469 332 953

225 489 000 436 700 000

98 625 400

349 712 040,—

0,—

Dočasná civilná správa na západnom Balkáne

4

6 000 000

3 265 000

5 000 000

5 430 000

29 941 200,—

36 929 670,10

22 02 02

22 02 03

22 02 04

Cezhraničná a regionálna spolupráca

22 02 04 01

Cezhraničná spolupráca (CBC) medzi krajinami IPA a účasť na nadnárodných a medziregionálnych
programoch v rámci EFRR a programoch pre prímorské oblasti v rámci
ENPI

4

24 565 798

17 442 729

24 084 000

8 032 000

18 509 932,—

0,—

Cezhraničná spolupráca (CBC)
s členskými štátmi

4

6 854 902

1 500 000

37 999 000

8 934 000

0,—

0,—

31 420 700

18 942 729

62 083 000

16 966 000

18 509 932,—

0,—

22 02 04 02

Článok 22 02 04 – Medzisúčet
22 02 05

Ukončenie predchádzajúcej pomoci

22 02 05 01

Ukončenie predvstupovej pomoci
Phare

4

—

465 915 000

p.m.

602 665 000

22 890,98

545 663 036,78

22 02 05 02

Ukončenie pomoci CARDS

4

p.m.

217 245 000

p.m.

391 817 000

3 338 906,33

428 688 898,77

22 02 05 03

Ukončenie predchádzajúcej
spolupráce s Tureckom

4

p.m.

106 044 000

p.m.

100 709 000

65 683,07

388 068 755,10

Ukončenie spolupráce s Maltou
a Cyprom

4

—

—

p.m.

90 000

589 549,80

2 310 456,93

Ukončenie prípravných akcií
súvisiacich s dosahom rozšírenia
v pohraničných regiónoch EÚ

3.2

—

p.m.

p.m.

1 000 000

79 662,40

2 261 909,95

Ukončenie prípravných akcií
odmínovania na Cypre

3.2

—

p.m.

p.m.

150 000

0,—

550 000,—

Európska agentúra pre obnovu –
Dotácie v rámci hlavy 1 a 2

4

—

—

p.m.

20 000 000

Európska agentúra pre obnovu –
Dotácie v rámci hlavy 3

4

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

1 116 431 000

22 02 05 04

22 02 05 05

22 02 05 06

22 02 05 07

22 02 05 08

Článok 22 02 05 – Medzisúčet
22 02 06

Predvstupový fond a výmena
informácií o technickej pomoci
(TAIEX)

p.m.

4

9 000 000

789 204 000

6 200 000

10 000 000

12 000 000

4 096 692,58 1 367 543 057,53

9 457 722,72

7 355 665,63
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KAPITOLA 22 02 — PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA (pokračovanie)

Hlava
Kapitola
Článok
Položka

Rozpočtové prostriedky 2009
Položka

Záväzky

Platby

22 02 07

Regionálne, horizontálne a ad hoc
programy

22 02 07 01

Regionálne a horizontálne programy

4 131 115 000

22 02 07 02

Hodnotenie výsledkov pomoci Spoločenstva, následné opatrenia a audit

4

8 500 000

6 224 000

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

4

2 000 000

87 368 000

22 02 07 03

Článok 22 02 07 – Medzisúčet
22 02 08

Pilotný projekt na zachovanie
a obnovu kultúrneho dedičstva
v konfliktných oblastiach

141 615 000

4

Kapitola 22 02 – Súčet

22 02 01

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

FR

3 000 000

Záväzky

267 541 000 139 400 000

Záväzky

Platby

170 844 000 114 983 748,74

7 000 000

129 165 732,18

5 700 000

5 000 000,—

34 345,40

53 000 000

0,—

12 964 274,64

229 544 000 119 983 748,74

142 164 352,22

p.m.

361 133 000 146 400 000

1 200 000

Platby

3 000 000

2 000 000

977 299 235 1 509 497 729 989 783 000 1 630 713 400 868 257 444,04 1 553 992 745,48

Pomoc kandidátskym krajinám na prechodné obdobie a budovanie inštitúcií
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

Platby

316 930 582

104 064 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

326 600 000

Platby

149 717 000

Plnenie 2007
Záväzky

336 556 108,—

Platby

0,—

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) určené na pokrytie zložky prechodného obdobia
a budovania inštitúcií pre kandidátske krajiny. Hlavným cieľom je rozvoj efektívnych kapacít na vykonávanie acquis najmä
prostredníctvom:
— posilnenia demokratických inštitúcií a tiež právneho štátu vrátane presadzovania práva,
— podpory a ochrany ľudských práv a základných slobôd a zvýšeného rešpektovania práv menšín, podpory rodovej rovnosti
a nediskriminácie,
— reformy verejnej správy vrátane zriadenia systému umožňujúceho decentralizáciu riadenia pomoci určenej prijímajúcej krajine v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách,
— ekonomickej reformy,
— rozvoja občianskej spoločnosti a sociálneho začlenenia, podpory menej zastúpených skupín pri získavaní postavenia a účasti v občianskej spoločnosti a politickom systéme, boja proti všetkým formám diskriminácie a posilňovania práv žien a detí
a iných obzvlášť zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších ľudí,
— zmierenia, opatrení na vytváranie dôvery a obnovy.
Časť týchto rozpočtových prostriedkov by sa mala použiť najmä na podporu sietí a partnerstiev verejných a súkromných neziskových organizácií zameraných na výmenu poznatkov a osvedčených postupov v oblasti udržateľného miestneho rozvoja,
mikropôžičiek, ochrany životného prostredia a boja proti chudobe.
Tieto rozpočtové prostriedky môžu financovať všetky oprávnené opatrenia spolupráce, ktoré sa vyslovene nefinancujú z ostatných komponentov nariadenia IPA, a spolupráce medzi komponentmi.
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22 02 01 (pokračovanie)

Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).
22 02 02

Pomoc potenciálnym kandidátskym krajinám na prechodné obdobie a budovanie inštitúcií
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

Platby

469 332 953

225 489 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

436 700 000

Platby

98 625 400

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

349 712 040,—

0,—

Poznámky
Predvstupová finančná pomoc je v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) k dispozícii nielen pre kandidátske krajiny, ale je
rozšírená aj na potenciálne kandidátske krajiny. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie zložky prechodného
obdobia a budovania inštitúcií pre potenciálne kandidátske krajiny. Hlavným cieľom je podpora účasti potenciálnych kandidátov na procese stabilizácie a pridruženia a ich napredovanie smerom k dosiahnutiu postavenia kandidátskej krajiny vzhľadom
na ich väčšiu perspektívu členstva v EÚ po zasadnutí Európskej rady v Solúne (19. a 20. júna 2003). To zahŕňa podporu postupného zavádzania acquis vo všetkých krajinách a plnenie záväzkov v rámci dočasnej dohody, resp. dohody o stabilizácii a pridružení, najmä prostredníctvom:
— posilnenia demokratických inštitúcií a tiež právneho štátu vrátane presadzovania práva,
— podpory a ochrany ľudských práv a základných slobôd a zvýšeného rešpektovania práv menšín, podpory rodovej rovnosti
a nediskriminácie,
— reformy verejnej správy vrátane zriadenia systému umožňujúceho decentralizáciu riadenia pomoci určenej prijímajúcej krajine v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách,
— ekonomickej reformy,
— rozvoja občianskej spoločnosti a sociálnej inklúzie, podpory menej zastúpených skupín pri získavaní postavenia a účasti
v občianskej spoločnosti a politickom systéme, boja proti všetkým formám diskriminácie a posilňovania práv žien a detí
a iných obzvlášť zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších ľudí,
— zmierenia, opatrení na vytváranie dôvery a obnovy.
Časť rozpočtových prostriedkov by sa mala využiť na financovanie programov zmierenia a národnostnej tolerancie v potenciálnych členských štátoch.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).
22 02 03

Dočasná civilná správa na západnom Balkáne
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

6 000 000

Platby

3 265 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

5 000 000

Platby

5 430 000

Plnenie 2007
Záväzky

29 941 200,—

Platby

36 929 670,10

Poznámky
Spoločenstvo má financovať činnosť 4. piliera dočasnej misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a časť činnosti
Úradu vysokého predstaviteľa (OHR) v Bosne a Hercegovine. Financovanie bude vo forme príspevku do ich rozpočtov.
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22 02 03 (pokračovanie)

Predpokladá sa, že 4. pilier UNMIK a OHR sa uzatvoria v priebehu roku 2009.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na financovanie časti činnosti regionálneho sekretariátu Rady pre regionálnu spoluprácu (RCC) (vrátane odmeny pre generálneho tajomníka), ktorý bol zriadený začiatkom roka 2008. Financovanie bude vo forme príspevku do rozpočtu sekretariátu.
Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa má so zreteľom na ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách použiť na činnosti, ktoré vykonávajú dobrovoľní experti-seniori z Európskej únie v rámci siete ESSN (Európska sieť služieb expertov-seniorov
– European Senior Services Network), vrátane technickej pomoci, poradenských služieb a odbornej prípravy vo vybraných podnikoch verejného alebo súkromného sektora.
UNMIK, OHR a RCC budú podávať Európskemu parlamentu správy o politickej situácii v príslušných regiónoch, najmä pokiaľ
ide o jej vplyv na implementáciu finančnej pomoci EÚ.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 04

Cezhraničná a regionálna spolupráca
Poznámky
Zložka IPA týkajúca sa cezhraničnej spolupráce (cross-border cooperation – CBC) bude podporovať programy cezhraničnej spolupráce na pozemných aj morských hraniciach medzi kandidátskymi/potenciálnymi kandidátskymi krajinami a susediacimi členskými štátmi a na spoločných hraniciach kandidátskych/potenciálnych kandidátskych krajín, a to v rámci dvoch častí:
cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi a cezhraničnej spolupráce medzi krajinami IPA a účasti na nadnárodných a medziregionálnych programoch v rámci EFRR a programoch pre prímorské oblasti v rámci ENPI.

22 02 04 01

Cezhraničná spolupráca (CBC) medzi krajinami IPA a účasť na nadnárodných a medziregionálnych programoch v rámci EFRR
a programoch pre prímorské oblasti v rámci ENPI
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

24 565 798

Platby

17 442 729

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

24 084 000

Plnenie 2007

Platby

8 032 000

Záväzky

18 509 932,—

Platby

0,—

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu CBC medzi prijímateľmi nástroja IPA.
Tieto rozpočtové prostriedky sa môžu takisto primerane použiť na podporu účasti oprávnených príjemcov nástroja IPA na príslušných nadnárodných a medziregionálnych programoch v rámci cieľa európskej územnej spolupráce štrukturálnych fondov
a na príslušných multilaterálnych programoch pre povodia riek a morí v rámci nástroja pre európske susedstvo a partnerstvo
(ENPI).
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).
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22 02 04 02

Cezhraničná spolupráca (CBC) s členskými štátmi
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

6 854 902

Platby

1 500 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

37 999 000

Platby

Plnenie 2007
Záväzky

8 934 000

Platby

0,—

0,—

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu CBC medzi krajinami IPA a členskými štátmi.
Prostriedky IPA určené na tieto programy s členskými štátmi dopĺňa príspevok z výdavkovej kapitoly 1b (EFRR), ktorý je zahrnutý v položke 13 05 03 01 – Regionálna politika.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 05

Ukončenie predchádzajúcej pomoci
Poznámky
So zavedením IPA 1. januára 2007, ako aj s pristúpením Bulharska a Rumunska v ten istý deň sa tieto rozpočtové prostriedky
určujú na pokrytie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté v rámci predvstupovej pomoci a pomoci CARDS.
Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa má so zreteľom na ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách použiť na činnosti, ktoré vykonávajú dobrovoľní experti-seniori z Európskej únie v rámci siete Európska sieť služieb expertov-seniorov (ESSN),
vrátane technickej pomoci, poradenských služieb a odbornej prípravy vo vybraných podnikoch verejného alebo súkromného
sektora.

22 02 05 01

Ukončenie predvstupovej pomoci Phare
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

—

Platby

465 915 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

p.m.

Platby

602 665 000

Plnenie 2007
Záväzky

22 890,98

Platby

545 663 036,78

Poznámky
So zavedením IPA 1. januára 2007, ako aj pristúpením Bulharska a Rumunska v ten istý deň sa táto položka určuje na pokrytie
likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté v rámci predvstupovej pomoci a pomoci Phare určenej pristupujúcim krajinám, novým členským štátom a aktuálnym kandidátskym krajinám.
Tieto rozpočtové prostriedky môžu dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich z právnych záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa má so zreteľom na ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách použiť na činnosti, ktoré vykonávajú dobrovoľní experti-seniori z EÚ v rámci siete ESSN, vrátane technickej pomoci, poradenských služieb
a odbornej prípravy vo vybraných podnikoch verejného alebo súkromného sektora.
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Právny základ
Nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci Maďarskej republike a Poľskej ľudovej republike (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11).
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 05 02

Ukončenie pomoci CARDS
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

p.m.

Platby

217 245 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

p.m.

Platby

391 817 000

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

3 338 906,33

428 688 898,77

Poznámky
So zavedením nástroja predvstupovej pomoci 1. januára 2007 sú tieto rozpočtové prostriedky určené na financovanie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté v rámci pomoci CARDS pre krajiny západného Balkánu.
Tieto rozpočtové prostriedky môžu dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich z právnych záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa má so zreteľom na ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách použiť na činnosti, ktoré vykonávajú dobrovoľní experti-seniori z EÚ v rámci siete ESSN, vrátane technickej pomoci, poradenských služieb
a odbornej prípravy vo vybraných podnikoch verejného alebo súkromného sektora.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Federatívnej republike Juhoslávii (Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1).
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 05 03

Ukončenie predchádzajúcej spolupráce s Tureckom
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

p.m.

Platby

106 044 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

p.m.

Platby

100 709 000

Plnenie 2007
Záväzky

65 683,07

Platby

388 068 755,10

Poznámky
So zavedením nástroja predvstupovej pomoci 1. januára 2007 sa tieto rozpočtové prostriedky určujú na financovanie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté v rámci predvstupovej pomoci Turecku.
Tieto rozpočtové prostriedky môžu dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich z právnych záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
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KOMISIA
HLAVA 22 — ROZŠÍRENIE
KAPITOLA 22 02 — PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA (pokračovanie)

22 02 05 (pokračovanie)
22 02 05 03 (pokračovanie)

Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1488/96 z 23. júla 1996 o finančných a technických opatreniach (MEDA) sprevádzajúcich reformu hospodárskych a sociálnych štruktúr v rámci Euro-stredomorského partnerstva (Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 1).
Nariadenie Rady (ES) č. 764/2000 z 10. apríla 2000 o vykonávaní opatrení na posilnenie colnej únie medzi ES a Tureckom
(Ú. v. ES L 94, 14.4.2000, s. 6).
Nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko, a ktorým sa menia
a dopĺňajú nariadenia (EHS) č- 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 555/2000 (Ú. v. ES L 342, 27.12.2001,
s. 1).
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 05 04

Ukončenie spolupráce s Maltou a Cyprom
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

—

—

p.m.

Plnenie 2007

Platby

90 000

Záväzky

Platby

589 549,80

2 310 456,93

Poznámky
Po pristúpení Cypru a Malty k Európskej únii v roku 2004 je táto položka určená na financovanie likvidácie záväzkov zahrnutých predtým v článkoch B7-0 4 0, B7-0 4 1, B7-4 1 0 (čiastočne) a položiek B7-4 0 1 0 a B7-4 0 1 1 pre uvedené krajiny.
Táto položka môže dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich z právnych záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako
sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 555/2000 z 13. marca 2000 o implementácii operácií v rámci predvstupovej stratégie pre Cyperskú
republiku a Maltskú republiku (Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3).
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 05 05

Ukončenie prípravných akcií súvisiacich s dosahom rozšírenia v pohraničných regiónoch EÚ
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

—

p.m.

p.m.

Platby

1 000 000

Plnenie 2007
Záväzky

79 662,40

Platby

2 261 909,95

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté v článku Dosah rozšírenia v pohraničných regiónoch EÚ. Tieto rozpočtové prostriedky môžu dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich z právnych záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
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KAPITOLA 22 02 — PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA (pokračovanie)

22 02 05 (pokračovanie)
22 02 05 05 (pokračovanie)

Právny základ
Prípravné akcie v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

22 02 05 06

Ukončenie prípravných akcií odmínovania na Cypre
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

—

p.m.

p.m.

Platby

Plnenie 2007
Záväzky

150 000

Platby

0,—

550 000,—

Poznámky
Táto prípravná akcia nadväzujúca na pilotný projekt, ktorý Európsky parlament začal v roku 2004, je určená na financovanie
Spoločenstva na odstraňovanie mín na Cypre, najmä v nárazníkovej zóne medzi vládou kontrolovanou oblasťou a severnou
časťou ostrova, ako aj na prípravu podmienok pre rozsiahlejšie operácie tohto druhu, ktoré sa majú financovať v rámci finančného nástroja pre tureckú komunitu na Cypre.
Právny základ
Prípravná akcia v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

22 02 05 07

Európska agentúra pre obnovu – Dotácie v rámci hlavy 1 a 2
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

—

—

p.m.

Platby

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

20 000 000

Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie výdavkov na zamestnancov agentúry a administratívnych výdavkov (hlavy 1 a 2).
So zavedením IPA 1. januára 2007 sa táto položka určuje na financovanie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté
v rámci pomoci CARDS pre krajiny západného Balkánu.
Táto položka môže dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich zo záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
Organizačný poriadok agentúry je uvedený v časti C Zamestnanci všeobecného výkazu príjmov (zväzok 1).
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7)
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22 02 05 (pokračovanie)

22 02 05 08

Európska agentúra pre obnovu – Dotácie v rámci hlavy 3
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

p.m.

p.m.

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie prevádzkových výdavkov agentúry (hlava 3).
So zavedením IPA 1. januára 2007 sa táto položka určuje na financovanie likvidácie záväzkov, ktoré boli predtým zahrnuté
v rámci pomoci CARDS pre krajiny západného Balkánu.
Táto položka môže dať podnet na vznik záväzkov pochádzajúcich zo záväzkov súvisiacich s ukončením projektov (ako sú súdne vyrovnania, penále za oneskorené platby, zákonné úpravy atď.).
Odhad príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2009 je takýto:
Príjmy:
— „Príjmy“

0

— „Dotácia Európskeho spoločenstva“

20 000 000
Spolu

20 000 000

Výdavky:
— hlava 1 „Zamestnanci“

15 225 500

— hlava 2 „Administratívne výdavky“

4 774 500

— hlava 3 „Prevádzkové výdavky“

0
Spolu

20 000 000

Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7).

22 02 06

Predvstupový fond a výmena informácií o technickej pomoci (TAIEX)
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

9 000 000

Platby

6 200 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

10 000 000

Plnenie 2007

Platby

Záväzky

12 000 000

9 457 722,72

Platby

7 355 665,63

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie technickej pomoci v oblasti aproximácie právnych predpisov pre celé
acquis communautaire, ktorá sa poskytne všetkým subjektom zapojeným do vykonávania a presadzovania acquis vrátane mimovládnych organizácií s cieľom dosiahnuť ich ciele a monitorovať tempo ich dosahovania.
Cieľom je poskytovať čo možno najrýchlejšie krátkodobú pomoc prostredníctvom seminárov, workshopov, študijných pobytov a návštev odborníkov, najmä na zhromažďovanie a šírenie informácií, preklady/tlmočenie, ako aj iné formy technickej pomoci v súvislosti s aproximáciou acquis communautaire.
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Medzi príjemcami sú predstavitelia všetkých subjektov verejných a poloverejných sektorov, ako sú národné administratívy, parlamenty, legislatívne rady, regionálne vlády, regulačné a dozorné orgány, ako aj subjekty sociálnych partnerov a predstaviteľov
komerčných, profesionálnych a hospodárskych zoskupení a ostatných aktérov občianskej spoločnosti, ktoré sú zapojené alebo
majú zohrávať úlohu pri transpozícii, implementácii a presadzovaní acquis communautaire.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 07

Regionálne, horizontálne a ad hoc programy

22 02 07 01

Regionálne a horizontálne programy
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

Platby

131 115 000

267 541 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

139 400 000

Platby

170 844 000

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

114 983 748,74

129 165 732,18

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania predvstupových regionálnych a horizontálnych programov
pre všetky kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).

22 02 07 02

Hodnotenie výsledkov pomoci Spoločenstva, následné opatrenia a audit
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

8 500 000

Platby

6 224 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

7 000 000

Platby

5 700 000

Plnenie 2007
Záväzky

5 000 000,—

Platby

34 345,40

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania hodnotení, auditu, monitorovania a podporných opatrení
v priebehu etáp programovania, implementácie, hodnotenia a ukončenia projektov. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na
činnosti monitorovania, hodnotenia a auditu v rámci IPA, ako aj predchádzajúcich predvstupových finančných nástrojov.
Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210,
31.7.2006, s. 82).
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Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

2 000 000

Platby

87 368 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

p.m.

Platby

53 000 000

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

0,—

12 964 274,64

Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančnej pomoci na podporu hospodárskeho rozvoja tureckej komunity
na Cypre. Pomoc sa zameria najmä na hospodársku integráciu ostrova a na zlepšenie vzťahov medzi dvoma komunitami, ako
aj vzťahov s EÚ s cieľom uľahčiť znovuzjednotenie Cypru. Z tejto pomoci sa môže financovať:
— podpora sociálneho a hospodárskeho rozvoja, najmä rozvoja vidieka, rozvoja ľudských zdrojov a regionálneho rozvoja,
— rozvoj a reštrukturalizácia infraštruktúry najmä v oblasti energetiky a dopravy, životného prostredia, telekomunikácií a zásobovania vodou,
— zmierovanie, opatrenia na vytváranie dôvery a podpora občianskej spoločnosti,
— priblíženie komunity cyperských Turkov k EÚ okrem iného prostredníctvom poskytovania informácií o politickom a právnom systéme EÚ, podpory výmeny mladých ľudí a štipendií,
— postupné zosúlaďovanie a prípravy na implementáciu acquis communautaire.
Časť týchto rozpočtových prostriedkov je tiež určená na financovanie podpory administratívnych výdavkov potrebných na implementáciu programov, ako napríklad:
— výdavkov na technickú a administratívnu pomoc, ktoré môže Komisia postúpiť vykonávacej agentúre, ktorá sa spravuje
právom Spoločenstva,
— výdavkov na technickú a administratívnu pomoc nezahŕňajúcu úlohy orgánov verejnej moci financované z prostriedkov
Komisie v rámci ad hoc servisných zmlúv na vzájomný prospech príjemcov pomoci a Komisie,
— výdavkov na štúdie, stretnutia odborníkov, informácie a publikácie priamo spojené s dosiahnutím cieľa programu,
— výdavkov na dočasných podporných zamestnancov (zmluvní zamestnanci, detašovaní národní odborníci, zamestnanci
z pracovných agentúr) v ústrediach obmedzených na 3 000 000 EUR ročne pre odhadovaných 28 osôb na rok. Tento odhad sa zakladá na predbežných ročných jednotkových nákladoch na osobu za rok, z ktorých 75 % je vyčlenených na odmeňovanie týchto zamestnancov a 25 % na dodatočné náklady na školenia, stretnutia, služobné cesty, informačné
technológie, telekomunikácie a prípadný prenájom priestorov.
Časť týchto rozpočtových prostriedkov je tiež určená na podporu činnosti Výboru pre nezvestné osoby na Cypre v súlade s príslušným uznesením Európskeho parlamentu o nezvestných osobách na Cypre, ktoré bolo prijaté 18. júna 2008
[P6_TA(2008)0292] a v ktorom Európsky parlament podporil vyčlenenie ďalšej finančnej podpory pre Výbor pre nezvestné
osoby na obdobie od roku 2009 a sumy 2 000 000 EUR osobitne na rok 2009. Táto pomoc nadväzuje na akcie, ktoré už Komisia uskutočnila s cieľom poskytnúť sumu 1 500 000 EUR pre Výbor pre nezvestné osoby na obdobie do konca roka 2008
v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 o nezvestných osobách na Cypre (Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007,
s. 243).
Pokiaľ ide o úlohy uvedeného výboru, je potrebné pripomenúť, že projekt Výboru pre nezvestné osoby týkajúci sa exhumácie,
identifikácie a vrátenia telesných pozostatkov nezvestných osôb sa realizuje od augusta 2006 a doteraz bolo exhumovaných
398 súborov pozostatkov tiel a u 266 z nich bol vykonaný rozbor v antropologickom laboratóriu Výboru pre nezvestné osoby
v snahe vykonať predbežnú identifikáciu. Prvé pozitívne identifikácie boli vykonané na konci júna 2007 a doteraz boli týmto
spôsobom identifikované pozostatky 91 osôb exhumovaných v rámci uvedeného projektu Výboru pre nezvestné osoby. Je potrebné zabezpečiť pokračovanie tejto činnosti a ďalšie výsledky, čo je možné dosiahnuť iba zvýšením kapacity Výboru pre nezvestné osoby a na tento účel sa vyžaduje finančná pomoc EÚ.
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Právny základ
Nariadenie Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre
pre obnovu (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 5).
22 02 08

Pilotný projekt na zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach
Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)
Rozpočtové prostriedky 2009
Záväzky

3 000 000

Platby

1 200 000

Rozpočtové prostriedky 2008
Záväzky

3 000 000

Platby

Plnenie 2007
Záväzky

Platby

2 000 000

Poznámky
Rozpočtové prostriedky sa použijú na podporu neziskových organizácií (ako napr. organizácií občianskej spoločnosti na miestnej a medzinárodnej úrovni a verejných inštitúcií), ktoré uskutočňujú trvalo udržateľné zachovávanie, obnovu a budovanie hodnotných kultúrnych objektov (kostolov, mešít, knižníc, múzeí, pamätníkov atď.) v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych
krajinách.
Podľa možností by sa osobitná pozornosť mala venovať projektom, ktoré podporujú procesy vytvárania dôvery zapojením rôznych národnostných a náboženských skupín do spoločných projektov, ako aj rozvoj schopností a vytváranie povedomia na
miestnej a vnútroštátnej úrovni.
V budúcnosti by skúsenosti získané v rámci tohto pilotného projektu mohli slúžiť aj na vytvorenie trvalého právneho základu
a na zabezpečenie širšieho prístupu k zachovaniu a obnove kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach v iných geografických regiónoch.
V uznesení Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 207)
bolo uvedené, že riešenie otázky Kosova by malo obsahovať „ochranu všetkých kultúrnych a náboženských miest“.
Obrovský počet poškodených budov na Balkáne je fyzickou pripomienkou predchádzajúcich konfliktov, čo vytvára nedôveru.
Rôzne národnostné skupiny a miestne orgány sa v súčasnosti zapájajú prostredníctvom MVO do spoločných projektov obnovy, čím podporujú rešpektovanie kultúrnych hodnôt iných, ale nemajú k dispozícii finančné prostriedky EÚ. Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) všeobecne zahŕňa „obnovu“ a „spoluprácu medzi spoločenstvami“, neobsahuje však konkrétnu zmienku
o obnove kultúrneho dedičstva.
Právny základ
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

