
KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

TYTUŁ 09

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

09 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE POLITYKI „SPO-
ŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
I MEDIA”

09 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obsza-
rze polityki „Społeczeństwo
informacyjne i media” 5 32 438 561 (1) 30 147 382 (2) 26 688 460,88

09 01 02 Personel zewnętrzny i inne
wydatki na zarządzanie wspie-
rające obszar polityki „Społe-
czeństwo informacyjne i media”

09 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 2 304 673 2 422 084 2 642 420,—

09 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 2 286 034 (3) 2 839 501 (4) 2 443 696,83

Artykuł 09 01 02 — Razem 4 590 707 5 261 585 5 086 116,83

09 01 03 Wydatki na budynki i powią-
zane koszty dla obszaru polityki
„Społeczeństwo informacyjne
i media” 5 21 978 900 20 457 308 18 918 566,70

09 01 04 Wydatki pomocnicze na działa-
nia w obszarze polityki „Społe-
czeństwo informacyjne i media”

09 01 04 01 Ustalanie i wdrażanie wspólno-
towej polityki w dziedzinie
usług łączności — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 819 000 900 000 499 327,35

09 01 04 02 Promowanie cyfrowej obecności
Europy w sieciach globalnych —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 810 000 p.m. (5) 316 664,59

09 01 04 03 Transeuropejskie sieci telekomu-
nikacyjne — Wydatki na admi-
nistrację i zarządzanie 3 999 000 600 000 566 662,72

(1) Środki w wysokości 344 812 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 55 907 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 794 927 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 7 392 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(5) Środki w wysokości 900 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

09 01 04 04 Działania w związku z nielegal-
nymi lub szkodliwymi treściami
w Internecie — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 360 000 p.m. (1) 64 341,14

09 01 04 05 Media (działania wspierające
rozwój przemysłu audiowizual-
nego) — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 3 940 000 1 400 000 6 362 146,51

09 01 04 06 Inne działania w sektorze audio-
wizualnym i w sektorze mediów
— Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 100 000 100 000 147,55

09 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edu-
kacji, Polityki Audiowizualnej
i Kultury — Subwencja na pro-
gramy z działu 3 3 7 250 000 5 330 000

Artykuł 09 01 04 — Razem 11 278 000 8 330 000 7 809 289,86

09 01 05 Wydatki pomocnicze na bada-
nia naukowe w obszarze poli-
tyki „Społeczeństwo informa-
cyjne i media”

09 01 05 01 Wydatki związane z personelem
naukowo-badawczym 3 51 200 000 52 778 000 48 189 889,—

09 01 05 02 Zewnętrzny personel naukowo-
badawczy 3 13 850 000 11 992 000 12 239 450,28

09 01 05 03 Inne wydatki na zarządzanie
w dziedzinie badań naukowych 3 15 088 000 14 732 000 11 720 757,78

Artykuł 09 01 05 — Razem 80 138 000 79 502 000 72 150 097,06

Rozdział 09 01 — Razem 150 424 168 143 698 275 130 652 531,33

(1) Środki w wysokości 220 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

32 438 561 (1) 30 147 382 (2) 26 688 460,88

(1) Środki w wysokości 344 812 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 55 907 euro ujęto w rozdziale 31 01.

09 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 304 673 2 422 084 2 642 420,—

09 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 286 034 (1) 2 839 501 (2) 2 443 696,83

(1) Środki w wysokości 794 927 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 7 392 euro ujęto w rozdziale 31 01.

09 01 03 Wydatki na budynki i powiązane koszty dla obszaru polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

21 978 900 20 457 308 18 918 566,70
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 04 01 Ustalanie i wdrażanie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług łączności — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

819 000 900 000 499 327,35

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną
i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 09 02 01.

09 01 04 02 Promowanie cyfrowej obecności Europy w sieciach globalnych — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

810 000 p.m. (1) 316 664,59

(1) Środki w wysokości 900 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na pomoc techniczną i/lub administracyjną odnośnie identyfikacji, przygotowania, zarządza-
nia, monitorowania, audytu i nadzorowania programu lub projektów.

Przeznaczone są również na pokrycie wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio
związane z osiągnięciem założeń programowych lub działaniami objętymi niniejszą pozycją.

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą 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 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 09 03 02.
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ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 04 (ciąg dalszy)

09 01 04 03 Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

999 000 600 000 566 662,72

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną
i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 09 03 04.

09 01 04 04 Działania w związku z nielegalnymi lub szkodliwymi treściami w Internecie — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

360 000 p.m. (1) 64 341,14

(1) Środki w wysokości 220 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną
i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 09 03 03.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 04 (ciąg dalszy)

09 01 04 05 Media (działania wspierające rozwój przemysłu audiowizualnego) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

940 000 1 400 000 6 362 146,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wkładu, w ramach tego programu, w koszty operacyjne agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnoto-
wego, związane z kierowaniem programem, który powinien zacząć funkcjonować w roku 2005,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, w szczególności na pomoc, którą Komisja może przekazać w roku
2005 agencji wykonawczej działającej na podstawie prawa wspólnotowego i udzielaną tymczasowo przez biuro pomocy
technicznej. W tym kontekście środki te mogą obejmować wydatki tymczasowych pracowników pomocniczych (pracow-
ników kontraktowych, kadry pomocniczej, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników agencji) zatrudnionych
w siedzibie głównej w celu wykonywania zadań z zakresu biur pomocy technicznej, z którymi umowy wygasają najpóź-
niej 31 grudnia 2001 r.,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z realizacją założeń pro-
gramu lub na działania objęte tą pozycją wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą
zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło.

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i administracją całym programem Media, którego
wydatki operacyjne odpowiadają środkom na artykuły 09 05 01 lub 09 05 02.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji 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 wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 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 do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Każdy dochód z wkładu Szwajcarii na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia
dochodów,może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuły 09 05 01 i 09 05 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 04 (ciąg dalszy)

09 01 04 06 Inne działania w sektorze audiowizualnym i w sektorze mediów — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

100 000 100 000 147,55

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną
i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie
umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 09 05 03.

09 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Polityki Audiowizualnej i Kultury — Subwencja na programy z działu 3

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 250 000 5 330 000

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Zarządzającej ds. Edukacji i Kultury, poniesionych
w związku z udziałem tej Agencji w kierowaniu programami w ramach podpunktu 3 perspektywy finansowej.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji 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 wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 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 do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

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

Podstawa prawna

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dzie-
dzinie kształcenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33), ostatnio zmieniona rozporządzeniem
(WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca drugi etap wspólnoto-
wego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem
(WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000”
(Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 04 (ciąg dalszy)

09 01 04 30 (ciąg dalszy)

Decyzja nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań „Młodzież” (Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168
z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja Rady 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnia-
nie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA— Plus Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005)
(Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie pro-
gramu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA — Kształcenie)
(2001–2005) (Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004,
str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 011 z 16.1.2003, str. 1).

Decyzja 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. ustanawiająca program poprawy jakości
w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus
Mundus) (2004–2008) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1).

Decyzja 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. przyjmująca wieloletni program
(2004–2006) w celu skutecznej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia ogólnego
i szkolenia zawodowego w Europie (Program „eLearning”) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9).

Decyzja Rady 2004/100/WE z dnia 26 stycznia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań na rzecz promowania
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa obywatelskiego) (Dz.U. L 30 z 4. 2. 2004, str. 6).

Decyzja nr 626/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 508/2000/WE usta-
nawiającą program „Kultura 2000” (Dz.U. L 99, 3.4.2004, str. 3).

Decyzja nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r., ustanawiająca wspólnotowy program
działań na rzecz promowania podmiotów działających na poziomie europejskim oraz wspierania działań ad hoc w dziedzinie
edukacji i szkoleń (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 31).

Decyzja 845/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję nr 163/2001/WE
w sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizual-
nych (MEDIA-Kształcenie) (2001–2005) (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 1).

Decyzja 846/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/821/WE
w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych
(MEDIA Plus — Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005) (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 4).
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”
(ciąg dalszy)

09 01 05 Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 05 01 Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

51 200 000 52 778 000 48 189 889,—

Uwagi

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

09 01 05 02 Zewnętrzny personel naukowo-badawczy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

13 850 000 11 992 000 12 239 450,28

Uwagi

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.

09 01 05 03 Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

15 088 000 14 732 000 11 720 757,78

Uwagi

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 wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część
budżetu ogólnego.
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