
KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

09 03 EEUROPE

09 03 01 Społeczeństwo informacyjne 3 7 720 000 6 300 000 p.m. (1) 5 100 000 (2) 0,— 1 526 529,28

09 03 02 Promowanie cyfrowej obecności
Europy w sieciach globalnych 3 p.m. (3) 21 000 000 (4) 27 500 000 26 000 000 27 049 631,73 20 560 911,29

09 03 03 Przeciwdziałanie nielegalnym lub
szkodliwym treściom w Internecie 3 p.m. (5) 5 580 000 (6) 7 300 000 10 660 000 6 399 651,33 3 816 872,52

09 03 04 Transeuropejskie sieci telekomuni-
kacyjne 3 46 600 000 36 500 000 43 120 000 32 000 000 38 173 369,39 25 005 587,10

09 03 05 Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji

09 03 05 01 Europejska Agencja Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji — Subwencja w
ramach tytułów 1 i 2 3 6 250 000 6 250 000 p.m. (7) p.m. (8)

09 03 05 02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji — Subwencja w
ramach Tytułu 3 3 550 000 550 000 p.m. (9) p.m. (10)

Artykuł 09 03 05 — Razem 6 800 000 6 800 000 p.m. p.m.

Rozdział 09 03 — Razem 61 120 000 76 180 000 77 920 000 73 760 000 71 622 652,45 50 909 900,19

(1) Środki w wysokości 6 720 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 2 400 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(3) Środki w wysokości 26 600 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(4) Środki w wysokości 8 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(5) Środki w wysokości 9 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(6) Środki w wysokości 1 900 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(7) Środki w wysokości 3 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(8) Środki w wysokości 3 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(9) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(10) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 01 Społeczeństwo informacyjne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

7 720 000 6 300 000 p.m. (1) 5 100 000 (2) 0,— 1 526 529,28

(1) Środki w wysokości 6 720 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 2 400 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

2 466 162 2 000 000 466 162

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 6 720 000 5 500 000 1 220 000

Środki 2005 7 720 000 4 613 838 3 106 162

Ogółem 16 906 162 7 500 000 6 300 000 3 106 162

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z planem działania o nazwie eEurope stworzonym w celu
ułatwienia przejścia do etapu społeczeństwa informacyjnego na podstawie zaleceń Rady Europejskiej w Lizbonie z marca 2000
roku i w Sewilli z czerwca 2002 roku, i dla promowania bezpiecznego wykorzystania technologii informatycznych przez przed-
siębiorców i ogół społeczeństwa.

Interwencja Wspólnoty ma finansować monitorowanie i porównywanie wysiłków Państwa Członkowskich przy użyciu otwar-
tej metody koordynacji wyników zgodnie ze strategią lizbońską.

Na podstawowe cele tych działań składają się:

— monitorowanie wyników uzyskiwanych przez państwa Unii Europejskiej w stosunku do krajów najbardziej zaawansowa-
nych poprzez stworzenie bazy danych zawierającej jednolite i dające się porównać pomiędzy poszczególnymi Państwami
Członkowskimi informacje,

— analiza najlepszych praktyk stosowanych w ramach programu eEurope i opracowanie mechanizmów dalszej wymiany
doświadczeń w celu przeniesienia najlepszych praktyk na grunt polityki,

— analiza wpływu „społeczeństwa informacyjnego” na społeczeństwo,

— wsparcie i promowanie bezpieczeństwa sieci przy pomocy badań, ankiet i wymianę doświadczenia.

Opisane powyżej zagadnienia staną się przedmiotem umów obejmujących: analizę, raporty eksperckie, ewaluację, badania spe-
cjalistyczne, operacje techniczne, koordynację, granty, udział w międzynarodowych projektach współpracy, udział w wydat-
kach na sprzęt oraz środki towarzyszące i pomocnicze (studia, seminaria, warsztaty, pulikacje, tworzenie stron internetowych
w celach rozpowszechniania informacji oraz inicjowania w sieci dyskusji w formie elektronicznej). Wszelkie wykorzystywane
instrumenty muszą brać pod uwagę wymiar płci, a także stwarzać warunki do szerszego udziału kobiet w społeczeństwie
informacyjnym.

Część z tych środków przeznaczona jest do wykorzystania na instrumenty i projekty mające na celu doprowadzenie do pełnej
integracji kobiet w społeczeństwie informacyjnym poprzez edukację, szkolenia oraz rozpowszechnianie informacji, z pełnym
uwzględnieniem postanowień rozporządzenia finansowego.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 01 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporzą-
dzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 9 zes-
tawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporzą-
dzenia Finansowego.

Podstawa prawna

Council Decision 98/253/EC of 30 March 1998 adopting a multiannual Community programme to stimulate the establish-
ment of the information society in Europe (Information society) (OJ L 107, 7.4.1998, p. 10).

Decision No 2256/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 adopting a multiannual pro-
gramme (2003 to 2005) for the monitoring of the eEurope 2005 action plan, dissemination of good practices and the impro-
vement of network and information security (Modinis) (OJ L 336, 23.12.2003, p. 1), as last amended by Decision
No 787/2004/EC (OJ L 138, 30.4.2004, p. 12).

09 03 02 Promowanie cyfrowej obecności Europy w sieciach globalnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) 21 000 000 (2) 27 500 000 26 000 000 27 049 631,73 20 560 911,29

(1) Środki w wysokości 26 600 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 8 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

47 113 062 20 000 000 10 000 000 17 113 062

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 27 500 000 6 000 000 9 000 000 12 500 000

Środki 2005 26 600 000 10 000 000 16 600 000

Ogółem 101 213 062 26 000 000 29 000 000 46 213 062

Uwagi

Podstawowym celem tego programu jest łatwiejszy dostęp do treści zapisywanych w formacie cyfrowym na terenie Europy,
łatwiejsze ich wykorzystanie i stosowanie w dziedzinach wchodzących w zakres interesu publicznego — takich jak sektor infor-
macji publicznej, edukacji i kultury — ułatwiając tworzenie i upowszechnianie informacji i wiedzy na poziomie unijnym. Pro-
gram ten wesprze rozwój treści przekazywanej w wielu językach dla innowacyjnych usług internetowych na terenie całej Unii
Europejskiej. Treści takie powinny pomóc w bardziej dynamicznym rozwoju zapotrzebowania na szerokopasmowy dostęp do
Internetu i przynieść większe korzyści światowi biznesu, obywatelom i gospodarce. Program wspierać też będzie integrację infor-
macji pochodzących z różnych systemów— niezależnie od ich formatu, języka lub lokalizacji — i zapewni, że treści takie będą
działały na różnych platformach i będzie lepiej dostosowana do specyficznych potrzeb użytkowników.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 02 (ciąg dalszy)

Szczególną uwagę przy działalności operacyjnej zwracać się będzie na:

— ułatwienie dostępu i wykorzystania treści w formacie cyfrowym,

— poprawie jakości treści w formacie cyfrowym i stosowania najlepszych praktyk w tym zakresie,

— poprawie współpracy i podniesieniu świadomości.

Wyżej opisane działania będą przedmiotem działalności, w której koszty będą dzielone, a które to działania obejmować będą:
projekty stworzone dla poprawy stanu wiedzy potrzebnej dla doskonalenia aktualnych produktów, procesów i/lub usług i/lub
dla spełnienia potrzeb polityki wspólnotowej; najlepsze praktyki upowszechniające wiedze i integrujące sieci wiedzy i sieci tema-
tyczne w obliczu różnych uczestniczących w tych procesach stron w zakresie danego celu technologicznego i organizacyjnego.
Pewne elementy będą w pełni finansowane przez Wspólnotę. Należeć będą do nich działania towarzyszące pomagające we
wdrożeniu programu lub przygotowaniu przyszłych działań (badania wspierające program; wymiana informacji, konferencje,
seminaria, warsztaty lub inne spotkania i kierowanie działaniami zbiorowymi; upowszechnianie informacji, działalność infor-
macyjna i komunikacyjna, ocena i monitorowanie działań, i projektów).

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia
Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków i wykona-
nia w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu
ogólnego.

Podstawa prawna

Council Decision 96/339/EC of 20 May 1996 adopting a multiannual Community programme to stimulate the development of
a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information society
(INFO 2000) (OJ L 129, 30.5.1996, p. 24).

Council Decision 96/664/EC of 21 November 1996 on the adoption of a multiannual programme to promote the linguistic
diversity of the Community in the information society (OJ L 306, 28.11.1996, p. 40).

Decyzja Rady 2001/48/CE z dnia 22 grudnia 2000 r. przyjmująca wieloletni wspólnotowy program mający na celu stymulo-
wanie rozwoju i wykorzystania europejskich zasobów cyfrowych w sieciach globalnych oraz promowanie różnorodności języ-
kowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 32).

Odnośne akty prawne

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady złożony przez Komisję w dniu 13 lutego 2004 r. ustanawiającej wieloletni pro-
gram Wspólnoty w celu podniesienia dostępności, funkcjonalności i użyteczności treści cyfrowych w Europie (eContentplus)
(KOM(2004) 96 wersja ostateczna).

Zmieniony projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady złożony przez Komisję w dniu 30 kwietnia 2004 r. dotyczący
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty w celu podniesienia dostępności,
funkcjonalności i użyteczności treści cyfrowych w Europie (eContentplus) (KOM(2004) 367 wersja ostateczna).

Patrz: pozycja 09 01 04 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 03 Przeciwdziałanie nielegalnym lub szkodliwym treściom w Internecie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) 5 580 000 (2) 7 300 000 10 660 000 6 399 651,33 3 816 872,52

(1) Środki w wysokości 9 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 900 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

13 746 348 10 000 000 3 746 348

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 7 300 000 660 000 3 000 000 3 640 000

Środki 2005 9 500 000 733 652 8 766 348

Ogółem 30 546 348 10 660 000 7 480 000 12 406 348

Uwagi

Działanie to ma na celu harmonijne wdrożenie środków operacyjnych i technicznych stworzonych dla promowania bezpiecz-
nego używania Internetu i nowych technologii internetowych, w szczególności w przypadku dzieci, i walkę z rozpowszech-
nianiem nielegalnej treści i treści, jakich nie życzą sobie użytkownicy końcowi. Zgodnie z tymi wytycznymi, program będzie
koncentrował się na użytkownikach końcowych, w szczególności rodzicach, pedagogach i dzieciach.

Cele szczegółowe to:

— zwalczanie nielegalnych treści poprzez informowanie użytkowników o możliwości powiadamiania o tego rodzaju tre-
ściach za pośrednictwem sieci hotline;

— zajęcie się problemem niechcianych i szkodliwych przekazów: testy porównawcze oprogramowania filtrującego, koordy-
nacja wymiany informacji i najlepszych praktyk na temat skutecznej walki ze spamem, opracowanie skutecznych techno-
logii filtracyjnych; przyjęcie aktualnych systemów oceny treści, tak aby te obejmowały kwestię konwergencji;

— promowanie bezpiecznego środowiska poprzez wspieranie samoregulacji (projektowanie i wdrożenie europejskich bran-
żowych kodeksów postępowań) i zagwarantowanie współpracy na poziomie Wspólnoty;

— podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, poprzez wspieranie europejskiej sieci działań
na rzecz podnoszenia świadomości.

O pomoc przy realizacji tego programu poproszone zostaną podmioty zamieszczające treści w Internecie, firmy oferujące
dostęp do Internetu i operatorzy telefonii komórkowej, organy regulacyjne, jednostki normalizacyjne, branżowe jednostki regu-
lacyjne, władze krajowe, regionalne i lokalne odpowiedzialne za przemysł, edukację, ochronę konsumenta, rodziny, praw
dziecka i dobro dziecka, i organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie ochrony konsumenta, rodziny, praw dziecka, i dobra
dziecka.

Działania te będą realizowane poprzez następujące akcje, których koszty są dzielone:

— projekty pilotażowe i działania z zakresu najlepszych praktyk; projekty ad hoc w obszarach właściwych dla programu, w
tym projekty demonstrujące najlepsze praktyki lub wykorzystujące innowacyjne zastosowanie istniejących technologii,
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 03 (ciąg dalszy)

— sieci łączące działania różnych zainteresowanych stron dla zapewnienia realizacji działań na poziomie całej Unii Europej-
skiej i łatwiejszej koordynacji działań i transferu wiedzy. Mogą być powiązane z działaniami z zakresu najlepszych praktyk,

— badania stosowane na terenie całej Europy prowadzone na porównywalnych zasadach poświęcone sposobom, w jaki
ludzie, zwłaszcza dzieci, wykorzystują nowe media.

W przygotowaniu programu lub przygotowaniu przyszłych działań pomogą działania towarzyszące. Obejmowały one będą:

— testy porównawcze i badania opinii mające na celu uzyskanie rzetelnych informacji, gromadzonych przy pomocy dającej
się porównać metodyki na temat bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii internetowych we wszyst-
kich Państwach Członkowskich,

— techniczną ocenę technologii takich jak filtrowanie, zaprojektowanych w celu promowania bezpiecznego korzystania z
Internetu i nowych technologii internetowych,

— badania wspierające program i realizowane w jego ramach działania, włącznie z samoregulacją i pracami Forum na rzecz
Bezpieczniejszego Internetu oraz przygotowanie przyszłych działań,

— konkurencję cenową w zakresie najlepszych praktyk; wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spot-
kania i zarządzanie działaniami grupowymi wraz z upowszechnianiem informacji, działaniami informacyjnymi i działa-
niami z zakresu komunikacji.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia
Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków i wykona-
nia w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu
ogólnego.

Podstawa prawna

Decision No 276/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 adopting a multiannual Com-
munity action plan on promoting safer use of the Internet by combating illegal and harmful content on global networks
(OJ L 33, 6.2.1999, p. 1), as amended by Decision No 1151/2003/EC (OJ L 162, 1.7.2003, p. 1).

Decision No 787/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Decision No 276/1999/EC
with a view to adapting the reference amounts to take account of the enlargement of the European Union (OJ L 138, 30.4.2004,
p. 12).

Odnośne akty prawne

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady złożony przez Komisję w dniu 12 marca 2004 r. dotyczący decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty w celu promowania bezpieczniejszego korzystania
z Internetu i nowych technologii on-line (Safer Internet plus) (KOM(2004) 91 wersja ostateczna).
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 04 Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

46 600 000 36 500 000 43 120 000 32 000 000 38 173 369,39 25 005 587,10

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

69 442 132 20 000 000 25 000 000 24 442 132

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 43 120 000 12 000 000 8 000 000 10 120 000 13 000 000

Środki 2005 46 600 000 3 500 000 8 000 000 35 100 000

Ogółem 159 162 132 32 000 000 36 500 000 42 562 132 48 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie tworzenia sieci transeuropejskich w sektorze telekomunikacji, kluczowej polityce
z punktu widzenia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej
(art. 3 lit. o) i art. 154 do 156 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), poprzez wspieranie realizacji projektów będą-
cych przedmiotem zainteresowania publicznego (programy eGovernment i eAdministration, zdrowie, osoby niepełnosprawne
i starsze, e-learning, zaufanie i bezpieczeństwo oraz MŚP), oferowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji
dla pożytku publicznego.

Niezależnie od beneficjenta, nie wolno dokonywać żadnych wydatków administracyjnych na podstawie niniejszego artykułu
na:

— współfinansowanie badań wykonalności, zatwierdzeń i prac oszacowawczych oraz działań z zakresu wsparcia
technicznego,

— udział w kapitale podwyższonego ryzyka, dotacjach na spłatę odsetek, gwarancjach kredytowych i dotacjach bezpośred-
nich potrzebnych dla rozpoczęcia projektów, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

Niezależnie od beneficjenta, w związku z tym artykułem nie zatwierdza się żadnych wydatków administracyjnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finan-
sowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1) ze zmianami w zakresie kwot referen-
cyjnych wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str.17), ostatnio zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 807/2004 (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 46).

Decision No 2717/95/EC of the European Parliament and of the Council of 9 November 1995 on a set of guidelines for the
development of the EURO-ISDN (integrated services digital network) as a trans-European network (OJ L 282, 24.11.1995, p. 16).

Decyzja nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeu-
ropejskich sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. L 183 z 11.7.1997, str. 12), ostatnio zmieniona decyzją nr 1376/2002/WE
(Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 1).

Patrz: pozycja 09 01 04 03.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 05 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

09 03 05 01 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 250 000 6 250 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 3 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 3 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 3 000 000 3 000 000

Środki 2005 6 250 000 6 250 000

Ogółem 9 250 000 3 000 000 6 250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie utworzenia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (EABSI) zgod-
nie z rozporządzeniem (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Agencja została utworzona do poprawy zdolności Wspólnoty, Państw Członkowskich i, w konsekwencji, środowiska biznesu,
do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa sieci i informacji i do adresowania ich i reagowania na nie. Dla uzy-
skania tego celu, EABSI będzie rozwijała wysokie standardy wiedzy specjalistycznej i stymulowała zakrojoną na szeroką skalę
współpracę pomiędzy stronami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym.

EABSI ma za cel udzielanie pomocy i dostarczanie informacji Komisji i Państwom Członkowskim dotyczących zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, które leżą w zakresie jej kompetencji i pomoc Komisji, gdy ta takiej pomocy
zażąda, w technicznych pracach przygotowawczych na rzecz aktualizacji i opracowywania prawodawstwa wspólnotowego w
dziedzinie bezpieczeństwa sieci, i informacji.

Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Agencji (tytuły 1 i 2).

Agencja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 05 (ciąg dalszy)

09 03 05 01 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporzą-
dzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego Rozporządzenia Finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185
Rozporządzenia Finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Finanso-
wego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Plan etatów agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing the European
Network and Information Security Agency (OJ L 77, 13.3.2004, p. 1).

09 03 05 02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Subwencja w ramach Tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

550 000 550 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 500 000 500 000

Środki 2005 550 000 550 000

Ogółem 1 050 000 500 000 550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie wydatków operacyjnych Agencji związanych z programem roboczym
(Tytuł 3).

Agencja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 09 03 — EEUROPE (ciąg dalszy)

09 03 05 (ciąg dalszy)

09 03 05 02 (ciąg dalszy)

W ciągu ostatnich lat liczba agencji wzrosła znacząco (sześć) a budżet agencji stanowi poważną część nadwyżki w dziale 3;
odnotowano też znaczny wzrost liczby personelu.

Na podstawie art. 185 nowego Rozporządzenia Finansowego i stosownych artykułów regulacji ramowej dla każdego organu
utworzonego przez Komisję rola władz budżetowych została wzmocniona.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z art. 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) Rozporzą-
dzenia Finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego Rozporządzenia Finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185
Rozporządzenia Finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Finanso-
wego), które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Preliminarz dochodów i wydatków kształtuje się na następującym poziomie (UE 25):

Dochody:

— tytuł 1 „Dotacja Wspólnoty Europejskeij” 6 800 000

Razem 6 800 000

Wydatki:

— tytuł 1 „Personel” 3 132 000

— tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 3 118 000

— tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 550 000

Razem 6 800 000

Podstawa prawna

Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing the European
Network and Information Security Agency (OJ L 77, 13.3.2004, p. 1).
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