
KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 02 — I2010 — POLITYKA ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

09 02 I2010 — POLITYKA ŁĄCZNOŚ-
CI ELEKTRONICZNEJ I BEZPIE-
CZEŃSTWO SIECI

09 02 01 Ustalanie i wdrażanie wspólno-
towej polityki w dziedzinie usług
łączności 1.1 2 500 000 2 740 000 3 320 000 3 120 000 1 974 994,24 2 806 452,16

09 02 02 Safer Internet plus — Wspiera-
nie bezpieczniejszego korzystania
z Internetu i nowych technologii
on-line 1.1 14 930 000 10 100 000 12 240 000 10 900 000 6 251 173,20 7 769 900,88

09 02 03 Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji

09 02 03 01 Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji — Dotacja
w ramach tytułów 1 i 2 1.1 5 740 000 5 740 000 5 049 000 (1) 5 049 000 (1) 5 051 970,— 4 998 879,43

09 02 03 02 Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji — Dotacja
w ramach tytułu 3 1.1 2 420 000 2 420 000 1 887 000 (2) 1 887 000 (2) 1 888 110,— 1 610 061,—

Artykuł 09 02 03 — Razem 8 160 000 8 160 000 6 936 000 6 936 000 6 940 080,— 6 608 940,43

Rozdział 09 02 — Ogółem 25 590 000 21 000 000 22 496 000 20 956 000 15 166 247,44 17 185 293,47

09 02 01 Ustalanie i wdrażanie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług łączności

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 500 000 2 740 000 3 320 000 3 120 000 1 974 994,24 2 806 452,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z zespołem działań stworzonych dla:

— realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej sieci i usług łączności w celu zainicjowania przedsięwzięć mających sprostać
wyzwaniom pojawiającym się w tym sektorze,

— promowania i monitorowania nowych ram regulacyjnych z zakresu usług łączności (włącznie z mechanizmem określo-
nym w art. 7 dyrektywy ramowej dotyczącej nowych ram regulacyjnych),

— ułatwienia procesu przejścia do społeczeństwa informacyjnego w powiązaniu z sieciami i usługami łączności, w szczegól-
ności w wyniku realizacji postanowień szczytu w Lizbonie,

— umożliwienia państwom trzecim realizację polityki otwarcia swoich rynków w takim samym stopniu jak w Unii
Europejskiej.

(1) Środki w wysokości 151 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 913 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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Szczegółowe cele tych działań obejmują:

— stworzenie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług i sieci komunikacyjnych (włącznie z konwergencją pomiędzy usłu-
gami komunikacyjnymi i audiowizualnymi, aspektami związanymi z Internetem itd.),

— rozwój działalności w dziedzinach łączności ruchomej i satelitarnej, w szczególności w kontekście częstotliwości,

— analizę sytuacji i przyjętego prawodawstwa w tych obszarach,

— koordynację tych obszarów polityki i inicjatyw związanych ze środowiskiem międzynarodowym (przykładowo WRC, Eu-
ropejska Organizacja Poczty i Telekomunikacji CEPT itp.),

— rozwój działalności i inicjatyw związanych ze społeczeństwem informacyjnym.

Działania te polegają między innymi na tworzeniu analiz i raportów z postępów, prowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi
stronami i społeczeństwem, tworzeniu projektów prawodawstwa i monitorowaniu stosowania prawodawstwa.

Środki te obejmują w szczególności umowy o wykonanie analiz, raporty ekspertów, badania szczegółowe, oszacowanie, koor-
dynację, dotacje i współfinansowanie pewnych działań.

Podstawa prawna

Działania wynikające z uprawnień Komisji na poziomie instytucjonalnym zgodnie z art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007
(Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Zob. również: pozycja 09 01 04 01.

09 02 02 Safer Internet plus — Wspieranie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii on-line

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 930 000 10 100 000 12 240 000 10 900 000 6 251 173,20 7 769 900,88

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,
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— przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy szkodliwymi i niepożądanymi treściami a problemem przestępczości nie-
letnich oraz znaczeniem środków gwarantujących bezpieczną nawigację a korzystaniem z telefonów komórkowych przez
ludzi młodych celem zapobiegania przestępczości nieletnich oraz pomyślnego jej zwalczania,

— 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 do-
stęp 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, oraz organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie ochrony konsumenta, rodziny, praw dziec-
ka i dobra dziecka.

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

— projekty pilotażowe i działania z zakresu najlepszych praktyk; doraźne projekty w obszarach właściwych dla programu,
w tym projekty demonstrujące najlepsze praktyki lub wykorzystujące innowacyjne zastosowanie istniejących technologii,

— 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 lu-
dzie, zwłaszcza dzieci, wykorzystują nowe media.

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

— testy porównawcze i badania opinii mające na celu uzyskanie rzetelnych informacji, gromadzonych za pomocą 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 In-
ternetu 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 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 środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w po-
zycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1)
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Zob. także: pozycja 09 01 04 04.

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego pro-
gramu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych
(Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 1).
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09 02 03 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

09 02 03 01 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

5 740 000 5 740 000 5 049 000 (1) 5 049 000 (2) 5 051 970,— 4 998 879,43

(1) Środki w wysokości 151 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 151 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji (EABSI) zgodnie 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 uzys-
kania 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 Komisji i państwom członkowskim informacji dotyczących zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, które leżą w zakresie jej kompetencji i pomoc Komisji, gdy ta takiej pomocy za-
żąda, 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.

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 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

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

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agen-
cję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1).
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09 02 03 (ciąg dalszy)

09 02 03 02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Dotacja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 420 000 2 420 000 1 887 000 (1) 1 887 000 (2) 1 888 110,— 1 610 061,—

(1) Środki w wysokości 913 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 913 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

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.

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 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 in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Preliminarz dochodów i wydatków kształtuje się na następującym poziomie:

Dochody:

— Tytuły 1, 2 i 3 „Dotacja Wspólnoty Europejskiej” 8 160 000

Razem 8 160 000

Wydatki:

— Tytuł 1 „Personel” 4 635 000

— Tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 1 105 000

— Tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 2 420 000

Razem 8 160 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agen-
cję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1).
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