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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 2. prosince 2004
o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010
(2004/904/ES)
(4)

Je nezbytné podporovat úsilí členských států poskytovat
uprchlíkům a vysídleným osobám náležité podmínky
přijetí a používat spravedlivé a účinné azylové řízení,
aby byla chráněna práva osob, které potřebují mezinárodní ochranu.

(5)

Začleňování uprchlíků do společnosti země, ve které se
usadili, je jedním z cílů Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, doplněné
Newyorským protokolem ze dne 31. ledna 1967. Těmto
osobám musí být umožněno sdílet hodnoty stanovené
v Listině základních práv Evropské unie. Za tímto účelem
je třeba podporovat akce členských států zaměřené na
podporu jejich sociálního, ekonomického a kulturního
začlenění, pokud přispívají k hospodářské a sociální
soudržnosti, jejíž zachování a posilování je jedním
z hlavních cílů Společenství uvedených v článku 2 a v
čl. 3 odst. 1 písm. k) Smlouvy.

(6)

Je v zájmu členských států i dotčených osob, aby
uprchlíci a vysídlené osoby, kterým je povoleno pobývat
na území členských států, měli příležitost zabezpečit své
potřeby vlastní prací v souladu s ustanoveními souvisejících právních předpisů Společenství.

Společná azylová politika, včetně společného evropského
azylového systému, je součástí cíle Evropské unie spočívajícího v postupném vytvoření prostoru svobody,
bezpečnosti a práva otevřeného těm, kdo pod tlakem
okolností oprávněně hledají ochranu v Evropské unii.

(7)

Provádění této politiky by mělo být založeno na solidaritě mezi členskými státy a vyžaduje existenci mechanismů k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při
vynakládání úsilí v souvislosti s přijímáním uprchlíků
a vysídlených osob a s následky z toho plynoucími.
K tomuto účelu byl rozhodnutím 2000/596/ES (3) zřízen
Evropský fond pro uprchlíky na období 2000–2004.

Jelikož opatření podporovaná strukturálními fondy
a jinými opatřeními Společenství v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy nejsou sama o sobě dostačující pro
podporu takového začleňování, je třeba podporovat
zvláštní opatření umožňující uprchlíkům a vysídleným
osobám plně využívat zaváděných programů.

(8)

K zajištění pokračující solidarity mezi členskými státy
s ohledem na nedávno přijaté právní předpisy Společenství v oblasti azylu je třeba zřídit Evropský fond pro
uprchlíky (dále jen „fond“) na období 2005–2010,
s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při provádění
první fáze fondu v období 2000–2004.

Je nezbytná konkrétní pomoc pro vytváření nebo zlepšování podmínek umožňujících uprchlíkům a vysídleným
osobám rozhodnout se na základě všech dostupných
informací, zda opustí území členských států a vrátí se
do země původu, pokud si to přejí.

(9)

Na akce, kterých se účastní subjekty dvou nebo více
členských států, a akce v zájmu Společenství v této
oblasti by mělo být možné poskytovat podporu
z fondu a je třeba podporovat výměny mezi členskými
státy, aby byly nalezeny a podporovány co nejúčinnější
postupy.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 63 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (2),

Evropského

hospodářského

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(1) Stanovisko ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).
(2) Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 27.
(3) Úř. věst. L 252, 6.10.2000, s. 12.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Je třeba vytvořit finanční rezervu pro provádění mimořádných opatření na poskytnutí dočasné ochrany
v případě hromadného přílivu uprchlíků podle směrnice
Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001
o minimálních normách pro poskytování dočasné
ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených
osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím
těchto osob a s následky z toho plynoucími (1).

Je třeba vymezit povinnosti Komise a povinnosti členských států při provádění a řízení fondu, aby bylo
účinným a poměrným způsobem dosaženo finanční solidarity, s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při
provádění fondu v období 2000–2004. Členské státy
by měly pro tento účel určit příslušné vnitrostátní
orgány, jejichž povinnosti je třeba stanovit.

Podpora poskytovaná fondem bude účinněji a lépe zaměřena, bude-li spolufinancování způsobilých akcí založeno
na dvou víceletých programech a na ročních pracovních
programech vypracovaných každým členským státem
s přihlédnutím k jeho situaci a potřebám.

(17)

Členské státy by měly poskytnout dostatečné záruky,
pokud jde o způsob a kvalitu provádění. Je třeba stanovit
odpovědnost členských států při stíhání a nápravě
nesrovnalostí
a
porušování
právních
předpisů
a odpovědnost Komise v případě, kdy členské státy
neplní své povinnosti.

(18)

Účinnost a dopad akcí podporovaných fondem závisí
rovněž na jejich hodnocení. Je třeba jasně vymezit povinnosti členských států a Komise v této věci a postupy
zajišťující spolehlivost hodnocení.

(19)

Je třeba hodnotit akce s ohledem na jejich přezkoumání
v polovině trvání a na hodnocení jejich dopadů a začlenit
postup hodnocení do dozoru nad akcemi.

(20)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž podpory rovnováhy
mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti
s přijímáním uprchlíků a vysídlených osob, nemůže být
uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto
jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství,
může Společenství přijmout opatření v souladu se
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(21)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného
království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské
unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství,
oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(22)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného
království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské
unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství,
oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání
a používání tohoto rozhodnutí.

(23)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska,
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní
přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není
závazné ani použitelné,

Je spravedlivé přidělit zdroje poměrně podle zatížení
každého členského státu v závislosti na jeho úsilí při
přijímání uprchlíků a vysídlených osob, včetně uprchlíků
požívajících mezinárodní ochrany v rámci vnitrostátních
programů.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by
měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES
ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2).

(15)

Jedním ze způsobů zajištění účinnosti akcí podporovaných fondem je účelné sledování. Je třeba určit podmínky
provádění tohoto sledování.

(16)

Aniž je dotčena odpovědnost Komise v oblasti finanční
kontroly, měla by být v této oblasti mezi členskými státy
a Komisí vybudována spolupráce.

(1) Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
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4. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní
příslušnosti, kteří požívají dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES.

KAPITOLA I
CÍLE A ÚKOLY

Článek 4

Článek 1

Akce

Zřízení a účel
1.
Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský fond pro
uprchlíky (dále jen „fond“) na období od 1. ledna 2005 do
31. prosince 2010.

2.
Účelem fondu je spolufinancováním akcí stanovených
tímto rozhodnutím podpořit a povzbudit úsilí, které členské
státy vynakládají v souvislosti s přijímáním uprchlíků
a vysídlených osob a s jeho důsledky, s ohledem na právní
předpisy Společenství týkající se této otázky.
Článek 2

1.
Fond podporuje akce v členských státech týkající se jedné
nebo více těchto oblastí:

a) podmínky přijímání a azylové řízení;
b) začlenění osob uvedených v článku 3, jejichž pobyt
v členském státě je trvalý a stálý;
c) dobrovolný návrat osob uvedených v článku 3, pokud nezískaly novou státní příslušnost a neopustily území daného
členského státu.

Finanční ustanovení
1.
Finanční referenční částka pro provádění tohoto fondu od
1. ledna 2005 do 31. prosince 2006 činí 114 milionů EUR.
2.
Roční rozpočtové položky fondu schvaluje rozpočtový
orgán v mezích finančního výhledu.
Článek 3
Skupiny, na které jsou akce zaměřeny
Pro účely tohoto rozhodnutí zahrnují skupiny, na které jsou
akce zaměřeny, tyto kategorie:

1. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní
příslušnosti, kteří mají právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků a protokolem k ní z roku 1961 a kterým je
povoleno pobývat v tomto postavení v jednom ze členských
států;

2.
Akce stanovené v odstavci 1 podporují zejména provádění
souvisejících stávajících i budoucích právních předpisů Společenství v oblasti společného evropského azylového systému.

3.
Akce zohledňují zvláštní situaci zranitelných osob, například nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, rodičů
samoživitelů s nezletilými dětmi a osob, které byly mučeny,
znásilněny nebo vystaveny jiné závažné formě psychického,
fyzického nebo sexuálního násilí.

Článek 5
Způsobilé vnitrostátní akce týkající se podmínek přijímání
a azylového řízení
Způsobilé pro financování z fondu jsou akce týkající se
podmínek přijímání a azylového řízení, a zejména tyto akce:

a) ubytovací infrastruktura nebo služby;
2. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní
příslušnosti, kteří požívají určitou formu doplňkové ochrany
ve smyslu směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna
2004 o minimálních normách pro uznávání státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti za
uprchlíky nebo za osoby, které potřebují jinou mezinárodní
ochranu, a pro jejich právní postavení a o obsahu udělené
ochrany (1);

3. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní
příslušnosti, kteří požádali o jednu z forem ochrany podle
bodů 1 a 2;
(1) Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.

b) poskytování materiální pomoci a lékařské nebo psychologické péče;

c) sociální pomoc, informace nebo pomoc se správními
postupy;

d) právní pomoc a jazyková pomoc;

e) vzdělávání, výuka jazyků a jiné iniciativy, které jsou
v souladu s postavením dané osoby;

28.12.2004
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f) poskytování podpůrných služeb, jako jsou překlady
a odborné vzdělávání, za účelem zlepšení podmínek přijímání a účinnosti a kvality azylového řízení;

g) informace pro místní společenství, která působí
v součinnosti se společenstvími přijímanými hostitelskou
zemí.
Článek 6

L 381/55

a) informace a poradenské služby týkající se iniciativ nebo
programů pro dobrovolný návrat;

b) informace o situaci v zemi nebo regionu původu nebo
dřívějšího obvyklého bydliště;

c) všeobecné nebo odborné vzdělávání a pomoc při opětovném
začlenění;

Způsobilé vnitrostátní akce týkající se začlenění
Způsobilé pro financování z fondu jsou akce týkající se začlenění osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a jejich rodinných
příslušníků do společnosti členského státu, a zejména tyto akce:

d) akce společenství původu bydlících v Evropské unii za
účelem usnadnění dobrovolného návratu osob uvedených
v tomto rozhodnutí;

a) poradenství a pomoc v oblastech, jako je ubytování,
prostředky na živobytí, zapojení do trhu práce, lékařská,
psychologická a sociální péče;

e) akce, které usnadňující organizaci a provádění vnitrostátních
programů pro dobrovolný návrat.

b) akce umožňující příjemcům přizpůsobit se společnosti členského státu ve společenském a kulturním smyslu a sdílet
hodnoty zakotvené v Listině základních práv Evropské unie;

Článek 8

c) akce na podporu trvalé a udržitelné účasti v občanském
a kulturním životě;

d) opatření zaměřená na všeobecné a odborné vzdělávání
a uznávání kvalifikace a diplomů;

Akce Společenství
1.
Kromě projektů stanovených v článcích 5, 6 a 7 může být
z podnětu Komise až 7 % dostupných zdrojů fondu použito na
financování nadnárodních akcí nebo akcí v zájmu Společenství
jako celku, které se týkají azylové politiky a opatření použitelných na uprchlíky a vysídlené osoby podle odstavce 2.

2.
Způsobilé akce Společenství se týkají zejména těchto
oblastí:

e) akce na podporu samostatnosti a umožnění těmto osobám,
aby se staly samostatnými;
a) podpora spolupráce Společenství při provádění práva
a osvědčených postupů Společenství;
f) akce podporující účelný kontakt a konstruktivní dialog mezi
těmito osobami a přijímací společností, včetně akcí na
podporu zapojení klíčových partnerů, například široké veřejnosti, místních orgánů, sdružení pro uprchlíky, skupin
dobrovolníků, sociálních partnerů a širší občanské společnosti;

g) opatření na podporu získávání kvalifikace těchto osob,
včetně výuky jazyků;

h) akce na podporu rovného přístupu a rovných výsledků,
pokud jde o jednání těchto osob s veřejnými institucemi.
Článek 7
Způsobilé vnitrostátní akce týkající se dobrovolného
návratu
Způsobilé pro financování z fondu jsou akce týkající se dobrovolného návratu, a zejména tyto akce:

b) podpora zřizování nadnárodních sítí spolupráce a pilotních
projektů založených na nadnárodních partnerstvích mezi
subjekty umístěnými ve dvou nebo více členských státech
za účelem povzbuzení inovace, usnadnění výměny zkušeností a osvědčených postupů a zdokonalení azylové politiky;

c) podpora nadnárodních kampaní pro zvyšování povědomí
o evropské azylové politice a o situaci a poměrech osob
uvedených v článku 3;

d) podpora šíření a výměny informací, včetně použití informačních technologií a sdělovací techniky, o osvědčených postupech a veškerých ostatních aspektech fondu.

3.
Roční pracovní program, který stanoví priority akcí Společenství, se přijímá postupem podle čl. 11 odst. 2.
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Článek 9
Mimořádná opatření
1.
V případě provádění mechanismů dočasné ochrany ve
smyslu směrnice 2001/55/ES financuje fond rovněž opatření
na pomoc členským státům, která jsou oddělená od akcí uvedených v článku 4 a která je doplňují.
2.

Způsobilá mimořádná opatření se týkají těchto druhů akcí:

a) přijímání a ubytování;
b) poskytování prostředků na živobytí, včetně potravin a oděvů;
c) zdravotní, psychologická a jiná pomoc;
d) výdaje na zaměstnance a správní výdaje související
s přijímáním dotyčných osob a prováděním opatření;
e) logistické výdaje a přepravní náklady.

28.12.2004

a) postupem podle čl. 11 odst. 2 přijímá obecné zásady pro
stanovení priorit víceletých programů stanovených v článku
15 a oznamuje členským státům orientační finanční příděly
fondu;

b) v rámci své odpovědnosti za plnění souhrnného rozpočtu
Evropské unie zajišťuje, aby v členských státech existovaly
a řádně fungovaly systémy řízení a kontroly a aby byly
finanční prostředky Společenství použity řádně a účinně.
Tato opatření zahrnují předchozí kontroly dokladů
a kontroly na místě týkající se prováděcích postupů, kontrolních systémů, účetních postupů a zadávání zakázek
a přidělování podpory, které používají příslušné orgány.
Komise přezkoumává postupy nebo systémy vždy, když
dojde k podstatným změnám;

c) provádí akce Společenství stanovené v článku 8.

2.

Členské státy

a) odpovídají za provádění vnitrostátních akcí podporovaných
fondem;

KAPITOLA II
USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ

Článek 10

b) přijímají opatření, která jsou nutná pro účinné fungování
fondu na vnitrostátní úrovni a která zahrnují všechny,
jichž se azylová politika týká, v souladu s vnitrostátními
postupy;

Provádění
Komise je příslušná pro provádění tohoto rozhodnutí a přijme
nezbytná prováděcí pravidla.

c) určí orgán příslušný pro řízení vnitrostátních projektů
podporovaných fondem v souladu s použitelnými právními
předpisy Společenství a zásadou řádného finančního řízení;

Článek 11
Postup projednávání ve výboru
1.

Komisi je nápomocen výbor.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři
měsíce.
3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.
4.

Výbor přijme svůj jednací řád.
Článek 12
Odpovědnost Komise a členských států

1.

Komise

d) odpovídají v první řadě za finanční kontrolu akcí a zajišťují,
aby systémy řízení a kontroly byly prováděny tak, aby bylo
zaručeno řádné a účinné použití finančních prostředků
Společenství. Poskytnou Komisi popis těchto systémů;

e) osvědčují, že prohlášení o výdajích předložená Komisi jsou
přesná, a zajišťují, aby vycházela z účetních systémů založených na podkladech, které lze ověřit.

f) spolupracují s Komisí při sběru statistických údajů potřebných pro provádění článku 17.

3.

Komise ve spolupráci se členskými státy

a) přebírá odpovědnost za šíření výsledků akcí uskutečněných
ve fázi fondu zahrnující období 2000 až 2004 a akcí, která
mají být uskutečněny ve fázi zahrnující období 2005 až
2010;
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b) zajišťuje poskytování náležitých informací o akcích podporovaných fondem, jejich publicitu a uskutečňování následných akcí;
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f) informační a poradenskou činnost; šíření výsledků;

g) sledování a hodnocení;
c) zajišťuje, aby akce byly soudržné a doplňovaly další související politiky, nástroje a iniciativy Společenství.
h) spolupráci a styk s Komisí a příslušnými orgány v jiných
členských státech.
Článek 13
Příslušné orgány
1.
Každý členský stát určí příslušný orgán, který zajišťuje
veškerou komunikaci s Komisí. Tento orgán je funkční orgánem
členského státu nebo vnitrostátním veřejným subjektem.
Příslušný orgán může veškeré své prováděcí úkoly nebo některé
z nich přenést na jiný subjekt veřejné správy nebo soukromoprávní subjekt, který se řídí právem daného členského státu
a který plní poslání veřejné služby. Pokud členský stát určí
jiný příslušný orgán než sám sebe, stanoví veškerá opatření,
jimiž se řídí jeho vztahy s daným orgánem a vztahy daného
orgánu s Komisí.

2.
Subjekt určený jako příslušný orgán nebo jakýkoli orgán,
na který jsou úkoly přeneseny, musí splňovat tyto minimální
podmínky:

4.
Členský stát poskytne příslušnému orgánu nebo jakémukoli orgánu, na který jsou úkoly přeneseny, dostatečné zdroje,
aby mohl trvale vykonávat své úkoly řádně po celou dobu
provádění akcí financovaných fondem. Prováděcí činnosti
mohou být financovány na základě ustanovení o technické
a správní pomoci podle článku 18.

5.
Komise přijme postupem podle čl. 11 odst. 2 pravidla pro
systémy řízení a kontroly členských států, včetně pravidel pro
správní a finanční řízení vnitrostátních projektů spolufinancovaných fondem.

Článek 14
Kritéria výběru

a) musí mít právní subjektivitu, kromě případů, kdy je
funkčním orgánem členského státu;

Příslušný orgán vybírá projekty na základě těchto kritérií:

b) musí mít finanční a řídící způsobilost úměrnou objemu
finančních prostředků Společenství, které bude vyzván spravovat, a umožňující mu provádět své úkoly řádně v souladu
s pravidly pro řízení fondů Společenství.

a) situace a požadavky v členském státě;

3.

b) efektivnost nákladů s ohledem na počet osob, jichž se
projekt týká;

Úkoly příslušných orgánů zahrnují

a) konzultace s vhodnými partnery za účelem zavedení víceletého programu;

b) organizování a zveřejňování nabídkových řízení a výzev
k podávání návrhů;

c) organizování výběrových a zadávacích řízení na spolufinancování fondem v souladu se zásadami transparentnosti
a rovného zacházení a přijímání veškerých nutných opatření
pro zamezení možnému střetu zájmů;

c) zkušenosti, odborné znalosti, spolehlivost a finanční
příspěvek organizace žádající o financování a všech partnerských organizací;

d) rozsah, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních programů.

KAPITOLA III
PROGRAMY

d) zajištění slučitelnosti a doplňkovosti mezi spolufinancováním z fondu a jiných souvisejících vnitrostátních finančních nástrojů a finančních nástrojů Společenství;

e) správní, smluvní a finanční řízení akcí;

Článek 15
Víceleté programy
1.
Akce jsou v členských státech prováděny na základě víceletého dvoufázového programu, přičemž každá fáze trvá tři
roky (2005 až 2007 a 2008 až 2010).
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2.
Pro každou fázi programu předloží každý členský stát na
základě obecných zásad pro stanovení priorit víceletých
programů a orientačních finančních přídělů stanovených Komisí
a uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) návrh víceletého
programu, který zahrnuje:

a) popis současné situace v členském státě, pokud jde
o opatření v oblasti přijímání, azylového řízení, začlenění
a dobrovolného návratu osob uvedených v článku 3;

b) analýzu požadavků v daném členském státě, pokud jde
o přijímání, azylové řízení, začlenění a dobrovolný návrat,
a uvedení operačních cílů dovolujících splnění těchto požadavků během doby pokryté programem;

c) předložení vhodné strategie za účelem dosažení těchto cílů
a priority přikládané jejich dosažení, s ohledem na výsledky
konzultace s partnery podle čl. 13 odst. 3 písm. a), a stručný
popis navrhovaných kroků pro splnění priorit;

d) údaj o tom, zda je tato strategie slučitelná s jinými regionálními a celostátními nástroji a nástroji Společenství;

e) orientační finanční plán, který stanoví pro každou prioritu
a každý rok navrhovaný finanční příspěvek fondu a celkovou
částku veřejného nebo soukromého spolufinancování.

3.
Členské státy předloží své návrhy víceletých programů
nejpozději čtyři měsíce poté, co Komise stanoví obecné zásady
a orientační finanční příděly pro dané období.

4.
Komise schválí postupem podle čl. 11 odst. 3 návrhy
víceletých programů do tří měsíců od jejich obdržení
s ohledem na doporučení obsažená v obecných zásadách přijatých podle čl. 12 odst. 1 písm. a).
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3.
Nejpozději 1. listopadu každého roku předloží členské
státy Komisi návrh ročního programu na následující rok vypracovaný v souladu se schváleným víceletým programem, který
obsahuje:

a) obecná pravidla pro výběr projektů, které budou financovány
na základě ročního programu, pokud se liší od pravidel
stanovených ve víceletém programu;

b) popis úkolů, které má příslušný orgán splnit v rámci provádění ročního programu;

c) navrhované finanční rozdělení příspěvku fondu mezi jednotlivé akce programu a uvedení částky požadované k pokrytí
technické a správní pomoci podle článku 18 za účelem
provádění ročního programu.

4.
Při posuzování návrhu členského státu přihlíží Komise ke
konečné částce rozpočtových položek přidělených pro fond
v rámci rozpočtového procesu a přijme rozhodnutí
o spolufinancování fondem nejpozději 1. března daného roku.
Rozhodnutí uvádí částku přidělenou členskému státu a období,
na které je výdaj způsobilý.

5.
V případě významných změn ovlivňujících provádění
ročního programu, které vedou k převodu finančních
prostředků mezi akcemi přesahujících 10 % celkové částky
přidělené členskému státu na daný rok, předloží tento členský
stát Komisi ke schválení revidovaný roční program nejpozději
v době předložení zprávy o pokroku uvedené v čl. 23 odst. 3.

Článek 17
Roční rozdělení finančních zdrojů na akce v členských
státech podle článků 5, 6 a 7
1.
Každý členský stát dostane z ročního přídělu fondu
pevnou částku 300 000 EUR. Tato částka činí 500 000 EUR
ročně v letech 2005, 2006 a 2007 v souladu s novým
finančním výhledem pro státy, které přistoupily k Evropské
unii dne 1. května 2004.

Článek 16
Roční programy
1.
Víceleté programy schválené Komisí jsou prováděny
prostřednictvím ročních pracovních programů.

2.
Nejpozději 1. července každého roku poskytne Komise
členským státům odhad částek, které jim budou přiděleny na
následující rok z celkových rozpočtových položek přidělených
v rámci ročního rozpočtového procesu, vypočítaných podle
článku 17.

2.
Zbývající dostupné roční finanční zdroje se rozdělí mezi
členské státy takto:

a) 30 % úměrně počtu osob přijatých v jedné z kategorií podle
čl. 3 bodů 1 a 2 během předchozích tří let,

b) 70 % úměrně počtu osob podle čl. 3 bodů 3 a 4 registrovaných během předchozích tří let.
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3.
Referenčními hodnotami jsou poslední statistické údaje
zveřejněné Statistickým úřadem Evropských společenství
v souladu s právními předpisy Společenství o sběru a analýze
údajů o azylu.

Článek 18
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3.
Rozpočtové položky fondu doplňují veřejné nebo rovnocenné výdaje přidělené členskými státy na opatření, na něž se
vztahuje toto rozhodnutí.

4.

Příspěvek Společenství na podporu projektů nepřesáhne:

Technická a správní pomoc
Část ročního spolufinancování přiděleného členskému státu
může být vyhrazena pro krytí nákladů na technickou
a správní pomoc při přípravě, sledování a hodnocení akcí.

Roční částka vyhrazená pro technickou a správní pomoc nesmí
přesáhnout 7 % celkového ročního spolufinancování přiděleného členskému státu plus 30 000 EUR.

Článek 19
Zvláštní ustanovení o mimořádných opatřeních
1.
Členské státy poskytnou Komisi prohlášení o svých potřebách a plán provádění mimořádných opatření podle článku 9,
včetně popisu plánovaných opatření a subjektů příslušných pro
jejich provádění.

2.
Finanční pomoc z fondu na mimořádná opatření podle
článku 9 je omezena na období šesti měsíců a nepřesáhne 80 %
nákladů každého opatření.

a) 50 % celkových nákladů konkrétní akce, pokud jde o akce
prováděné v členském státě na základě článků 5, 6 a 7.
Tento podíl se může zvýšit na 60 % v případě zvlášť inovačních akcí, například akce uskutečňované nadnárodním
partnerstvím nebo akce, do nichž jsou aktivně zapojeny
osoby uvedené v článku 3 nebo organizace zřízené těmito
cílovými skupinami, a zvyšuje se na 75 % v členských
státech přijímajících podporu z Fondu soudržnosti;

b) 80 % celkových nákladů na konkrétní akce, pokud jde
o výzvy k podávání návrhů v rámci akcí Společenství
podle článku 8.

5.
Finanční pomoc Společenství na akce podporované
fondem se zpravidla poskytuje na období nejdéle tří let,
s výhradou pravidelných zpráv o pokroku.

Článek 21
Způsobilost

3.
Dostupné zdroje se rozdělují mezi členské státy podle
počtu osob, které požívají dočasnou ochranu v jednotlivých
členských státech podle čl. 9 odst. 1.

1.
Výdaje odpovídají platbám uskutečněným konečnými
příjemci dotace. Jsou doloženy potvrzenými fakturami nebo
rovnocennými účetními doklady.

Použijí se čl. 20 odst. 1 a 2 a články 21 a 23 až 26.

2.
Na výdaje lze poskytnout podporu z fondu, pouze pokud
jsou skutečně zaplaceny nejdříve 1. ledna roku uvedeného
v rozhodnutí Komise o spolufinancování podle čl. 16 odst. 4.

4.

KAPITOLA IV
FINANČNÍ ŘÍZENÍ A DOHLED

Článek 20

3.
Komise přijme postupem podle čl. 11 odst. 3 pravidla pro
způsobilost výdajů v rámci akcí prováděných v členských
státech na základě článků 5, 6 a 7 a spolufinancovaných
fondem.

Struktura financování
1.

Finanční účast fondu má formu nevratných dotací.
Článek 22

2.
Akce podporované fondem jsou spolufinancovány
z veřejných nebo soukromých zdrojů, jsou neziskové povahy
a nejsou způsobilé k financování z jiných zdrojů zahrnutých
v souhrnném rozpočtu Evropské unie.

Závazky
Rozpočtové závazky Společenství se na základě rozhodnutí
Komise o spolufinancování podle čl. 16 odst. 4 přijímají
každý rok.
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Článek 23

Článek 25

Platby

Účetní kontrola a finanční opravy prováděné členskými
státy

1.
Příspěvek z fondu vyplácí Komise příslušnému orgánu
v souladu s rozpočtovými závazky.

2.
První záloha ve výši 50 % částky přidělené v ročním
rozhodnutí Komise o spolufinancování fondem je vyplacena
členskému státu do 60 dnů od přijetí rozhodnutí
o spolufinancování.

3.
Druhá záloha je vyplacena nejpozději tři měsíce poté, co
Komise schválí zprávu o pokroku při provádění ročního pracovního programu a prohlášení o výdajích ve výši nejméně 70 %
první zálohy. Výše druhé zálohy vyplacené Komisí nepřesáhne
50 % celkové částky přidělené rozhodnutím o spolufinancování,
a v žádném případě nepřesáhne zbývající částku finančních
prostředků Společenství skutečně vložených členským státem
na vybrané projekty na základě ročního programu po odečtení
první zálohy.

4.
Zůstatek se vyplatí nejpozději tři měsíce poté, co Komise
schválí zprávu o konečném provedení ročního pracovního
programu a prohlášení o výdajích podle čl. 24 odst. 3 a čl.
28 odst. 2; neučiní-li tak, je v téže lhůtě podána žádost
o náhradu částek uvolněných na základě první nebo druhé
zálohy, které přesahují konečné výdaje schválené v rámci fondu.

Článek 24

1.
Aniž je dotčena odpovědnost Komise za plnění
souhrnného rozpočtu Evropské unie, přebírají členské státy
v prvním stupni odpovědnost za finanční kontrolu akcí.
K tomuto účelu přijmou opatření, která zahrnují:

a) na základě vhodného vzorku kontroly akcí zahrnující
nejméně 10 % celkových způsobilých nákladů každého
ročního prováděcího programu a kontroly reprezentativního
vzorku schválených akcí. Členské státy zajistí vhodné oddělení kontrol a postupů pro provádění nebo platby týkajících
se akcí;

b) předcházení, zjišťování a opravy nesrovnalostí, přičemž
o tom uvědomí Komisi v souladu s pravidly a průběžně
informují Komisi o vývoji správních a soudních řízení;

c) spolupracují s Komisí, aby bylo zajištěno, že prostředky
Společenství budou použity v souladu se zásadou řádného
finančního řízení.

2.
Při potvrzení nesrovnalosti provedou členské státy požadované finanční opravy, přičemž přihlédnou k tomu, zda se
jedná o ojedinělý nebo opakující se případ. Opravy prováděné
členským státem spočívají ve zrušení celého příspěvku Společenství nebo jeho části, a není-li částka vrácena ve lhůtě povolené příslušným členským státem, přičítá se úrok z prodlení ve
výši stanovené v čl. 26 odst. 4.

Prohlášení o výdajích
1.
Příslušný orgán poskytne u veškerých výdajů, o nichž
předkládá prohlášení Komisi, ujištění, že vnitrostátní prováděcí
programy jsou řízeny v souladu s použitelnými právními předpisy Společenství a že finanční prostředky jsou použity
v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

2.
Prohlášení o výdajích potvrdí jednotlivec nebo útvar organizačně nezávislý na jakémkoli povolovacím útvaru příslušného
orgánu.

3.
Do devíti měsíců od uplynutí lhůty pro uskutečnění
výdajů stanovené v rozhodnutí o spolufinancování předloží
příslušný orgán Komisi konečné prohlášení o výdajích. Není-li
v této lhůtě prohlášení o výdajích Komisi předloženo, ukončí
Komise automaticky roční program a uvolní dotyčné rozpočtové položky.

3.
Komise přijme postupem podle čl. 11 odst. 3 pravidla
a postupy pro finanční opravy prováděné členskými státy
v souvislosti s akcemi prováděnými v členských státech na
základě článků 5, 6 a 7 a spolufinancovanými fondem.

Článek 26
Účetní kontrola a finanční opravy prováděné Komisí
1.
Aniž jsou dotčeny pravomoci Účetního dvora nebo
kontroly prováděné členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními právními a správními předpisy, mohou úředníci nebo
jiní zaměstnanci Komise provádět kontroly na místě, včetně
kontrol reprezentativních vzorků, operací financovaných
fondem a systémů řízení a kontroly a oznámí jejich provedení
alespoň tři pracovní dny předem. Komise o tom uvědomí
dotyčný členský stát s cílem získat veškerou nezbytnou
pomoc. Úředníci nebo jiní zaměstnanci dotyčného členského
státu se mohou těchto kontrol účastnit.
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Komise může požádat dotyčný členský stát, aby provedl
kontrolu na místě za účelem ověření řádnosti jedné nebo více
transakcí. Úředníci nebo jiní zaměstnanci Komise se mohou
těchto kontrol účastnit.
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KAPITOLA V
SLEDOVÁNÍ, HODNOCENÍ A ZPRÁVY

Článek 27
Sledování a hodnocení

2.
Pokud po provedení nezbytných ověření dospěje Komise
k závěru, že členský stát neplní své povinnosti podle článku 25,
pozastaví výplatu zálohy nebo konečné platby v rámci spolufinancování dotyčných ročních programů fondem, pokud:

1.
Komise ve spolupráci se členskými státy provádí pravidelné sledování fondu.

a) členský stát neprovádí akce v souladu s rozhodnutím
o spolufinancování, nebo

2.
Komise v partnerství se členskými státy fond pravidelně
hodnotí za účelem posouzení vhodnosti, účinnosti a dopadu
akcí s ohledem na cíle uvedené v článku 1. Rovněž se hodnotí,
jak se doplňují akce prováděné na základě financování fondem
a akce prováděné na základě jiných souvisejících politik,
nástrojů a iniciativ Společenství.

b) celá akce nebo její část neodůvodňuje částečné ani úplné
spolufinancování fondem, nebo

c) existují závažné nedostatky v systému řízení a kontroly,
které by mohly vést k opakujícím se nesrovnalostem.

Článek 28
Zprávy

V těchto případech požádá Komise s uvedením důvodů členský
stát, aby předložil připomínky a ve stanovené lhůtě provedl
případné opravy.

1.
Příslušný orgán v každém členském státě přijme opatření
nezbytná k zajištění sledování a hodnocení projektů.

3.
Pokud po uplynutí lhůty stanovené Komisí není dosaženo
dohody a členský stát neprovede opravy, může Komise
s ohledem na případné připomínky členského státu do tří
měsíců rozhodnout o:

Dohody a smlouvy, které uzavírá s organizacemi příslušnými
pro provádění akcí, proto obsahují ustanovení stanovící povinnost pravidelně předkládat podrobné zprávy o pokroku provádění těchto akcí a podrobnou konečnou zprávu o provádění
týkající se rozsahu, v němž bylo dosaženo stanovených cílů.

a) snížení zálohy nebo konečné platby, nebo

b) provedení požadovaných finančních oprav tím, že zcela
nebo zčásti zruší účast fondu na daných akcích.

2.
Nejpozději devět měsíců po lhůtě pro způsobilost výdajů
stanovené v rozhodnutí o spolufinancování pro každý roční
program předloží příslušný orgán Komisi konečnou zprávu
o provádění a konečné prohlášení o výdajích podle čl. 24
odst. 3.

Nedojde-li k rozhodnutí podle písmene a) nebo b), je pozastavení platby okamžitě ukončeno.

4.
Každá neoprávněně přijatá částka, která má být vrácena,
musí být vrácena Komisi. Pokud nebyla dlužná částka vrácena
ve lhůtě stanovené Komisí, je úročena za použití úrokové sazby
Evropské centrální banky pro její hlavní refinanční operace
v eurech plus tři a půl bodu. Referenční sazba, na niž se zvýšení
vztahuje, je sazba platná první den měsíce konce lhůty pro
zaplacení, zveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

5.
Komise přijme postupem podle čl. 11 odst. 3 pravidla
a postupy pro finanční opravy prováděné Komisí v souvislosti
s akcemi prováděnými v členských státech na základě článků 5,
6 a 7 a spolufinancovanými fondem.

3.

Členské státy předloží Komisi:

a) nejpozději 31. prosince 2006 hodnotící zprávu o provádění
akcí spolufinancovaných fondem;

b) nejpozději 30. června 2009 a 30. června 2012 hodnotící
zprávu o výsledcích a dopadu akcí spolufinancovaných
fondem.
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4.
Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a) do 31. ledna 2005 poskytne Komise členským státům odhad
jim přidělených finančních částek;

a) nejpozději 30. dubna 2007 mezitímní zprávu o dosažených
výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech
provádění fondu spolu s případnými navrhovanými
změnami;

b) do 1. června 2005 předloží členské státy Komisi návrh
ročního programu podle článku 16; k návrhu budou připojeny podrobné informace o systému řízení a kontroly, které
budou zavedeny pro zajištění řádného a účinného využití
finančních prostředků Společenství;

b) nejpozději 31. prosince 2009 mezitímní hodnotící zprávu
a návrh týkající se dalšího rozvoje fondu;
c) nejpozději 31. prosince 2012 následnou hodnotící zprávu.

KAPITOLA VI
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 29
Víceletý program 2005 až 2007
Odchylně od článku 15 se na provádění víceletého programu
pro období 2005 až 2007 vztahuje tento časový rozvrh:
a) nejpozději 31. ledna 2005 oznámí Komise členským státům
obecné zásady plánování a uvede finanční částky, které jim
přidělí;
b) nejpozději 1. května 2005 určí členské státy svůj příslušný
orgán podle článku 13 a předloží návrh víceletého programu
pro období 2005 až 2007 podle článku 15;
c) Komise schválí postupem podle čl. 11 odst. 3 víceleté
programy nejpozději dva měsíce po obdržení návrhu víceletého programu.
Článek 30

c) Komise přijme rozhodnutí o spolufinancování poté, co
Komise ověří aspekty naznačené v čl. 12 odst. 1 písm. b),
a nejpozději dva měsíce po předložení návrhu ročního
programu.
Na výdaje skutečně vyplacené v období od 1. ledna 2005 do
dne přijetí rozhodnutí o spolufinancování lze poskytnout
podporu z fondu.

KAPITOLA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31
Přezkum
Rada přezkoumá toto rozhodnutí na základě návrhu Komise do
31. prosince 2010.
Článek 32
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se
Smlouvou o založení Evropského společenství.
V Bruselu dne 2. prosince 2004.

Program pro rok 2005

Za Radu

Odchylně od článku 16 se na provádění rozpočtového roku
2005 vztahuje tento časový rozvrh:

J. P. H. DONNER

předseda

