
KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 03 — i2010 — WDRAŻANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH (ICT)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

09 03 i2010 — WDRAŻANIE
TECHNOLOGII TELEINFOR-
MATYCZNYCH (ICT)

09 03 01 Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowa-
cji — Program na rzecz
wspierania polityki w zakre-
sie technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych 1.1 110 300 000 36 000 000 51 000 000 23 000 000 57 859 713,22 280 986,26

09 03 02 Zakończenie programu
eContent plus — Promowa-
nie europejskich treści cyfro-
wych 1.1 — 30 600 000 42 570 000 27 000 000 48 204 779,— 24 366 065,17

09 03 03 Działania przygotowawcze
zmierzające do utworzenia
systemu internetowego w ce-
lu zapewnienia doskonalsze-
go prawodawstwa i udziału
społeczeństwa 1.1 p.m. 1 900 000 5 000 000 4 850 000 5 000 000,— 3 773 115,37

09 03 04 Zakończenie poprzednich
programów

09 03 04 01 Zakończenie działań związa-
nych z tworzeniem transeu-
ropejskich sieci
telekomunikacyjnych (eTEN) 1.1 — 14 500 000 — 30 000 000 517 731,25 32 715 833,06

09 03 04 02 Zakończenie programu Mo-
dinis 1.1 — 2 600 000 — 4 500 000 19 356,50 3 981 732,22

Artykuł 09 03 04 — Razem — 17 100 000 — 34 500 000 537 087,75 36 697 565,28

Rozdział 09 03 — Ogółem 110 300 000 85 600 000 98 570 000 89 350 000 111 601 579,97 65 117 732,08

09 03 01 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

110 300 000 36 000 000 51 000 000 23 000 000 57 859 713,22 280 986,26

Uwagi

Program na rzecz wspierania polityki ICT jest jednym z programów szczegółowych Programu ramowego na rzecz konkuren-
cyjności i innowacji (CIP). Jest on związany z nowym instrumentem legislacyjnym w kontekście ram finansowych 2007–2013.

Wzmocnione zostaną działania na szczeblu UE stymulujące szersze stosowanie ICT. Działania synergetyczne na szczeblu UE
mają na celu ograniczenie niepewności i ryzyka związanych ze zbędnym powieleniem działań poprzez dzielenie się doświad-
czeniami i wnioskami z doświadczeń i ich stosowanie; promowanie wymiaru rynku wewnętrznego usług powstałych dzięki ICT
promujących interoperacyjność i zapobiegających rozdrobnieniu. Mają również na celu stymulowanie otoczenia regulacyjne-
go i technologicznego niezbędnego do promowania innowacji i pokonywania potencjalnych barier (np. kulturalnych, lingwi-
stycznych, technicznych, prawnych oraz wynikających z niepełnosprawności lub takich stanów jak dysleksja, dyspraksja,
dysfazja i dyskalkulia).
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 09 03 — i2010 — WDRAŻANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH (ICT) (ciąg dalszy)

09 03 01 (ciąg dalszy)

Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych zapewnia następujące działania:

a) rozwój jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz wzmocnienie wewnętrznego rynku produktów i usług
informacyjnych;

b) stymulowanie innowacji poprzez szersze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

c) tworzenie integracyjnego społeczeństwa informacyjnego oraz bardziej wydajnych i skutecznych usług w zakresie interesu
publicznego oraz poprawę jakości życia, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i takich, które cierpią na dysleksję, dys-
praksję, dysfazję i dyskalkulię.

Można będzie tego dokonać szczególnie poprzez wspieranie rozwoju i wykorzystania zasobów cyfrowych oraz rozwój usług
w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarach służących interesowi publicznemu, w tym w obszarach
elektronicznych usług opieki zdrowotnej, usług administracji elektronicznej, powszechności dostępu do usług elektronicznych,
udziału w życiu publicznym dzięki usługom elektronicznym, a także wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych na rzecz wydajniejszego korzystania z energii, edukacji i kształcenia oraz środowiska. Część środków na program na
rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP) może zostać wykorzystana w ce-
lu zapewnienia rozmieszczenia w UE interoperacyjnych służb ratowniczych i usług numeru alarmowego „112” dla wszystkich
obywateli, umożliwiających szybsze i skuteczniejsze reagowanie i ratowanie życia, między innymi dzięki reorganizacji i uprosz-
czeniu tradycyjnej struktury technicznej telefonu alarmowego oraz obniżeniu jego kosztów w celu zapewnienia optymalnej re-
akcji na wezwania zgłaszane pod numerem „112” przez obywateli, w tym także osoby niepełnosprawne. Technologie
informacyjne i komunikacyjne w ramach programów na rzecz konkurencyjności i innowacji umożliwią również przedsiębior-
stwom europejskim, a szczególnie MŚP, korzystanie z nowych możliwości stwarzanych przez wzrost zapotrzebowania na usłu-
gi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Jak zaznaczono w podstawie prawnej CIP (decyzja
nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji (2007–2013), wspieranie rozwoju i wykorzystania zasobów cyfrowych jest w pełni uwzględnio-
ne w ICT PSP, poczynając od 2009 r. W fazie przejściowej w latach 2007 i 2008 było to realizowane w ramach programu eCon-
tent plus (dzięki jego własnej podstawie prawnej). Działanie przygotowawcze „Zapewnianie udziału w życiu publicznym dzięki
usługom elektronicznym”, realizowane dotychczas z wielkim powodzeniem, będzie kontynuowane jako część regularnych pro-
gramów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji w celu zaangażowania opinii publicznej, przedsiębiorstw, organi-
zacji pozarządowych oraz grup interesów społeczno-ekonomicznych i politycznych w procesy legislacyjne i decyzyjne.

W każdym roku zasadnicza część tego wsparcia przeznaczona będzie na ograniczoną liczbę projektów pilotażowych o dużym
oddziaływaniu. Podjęte zostaną również środki towarzyszące, takie jak działania z zakresu najlepszych praktyk upowszechnia-
jące wiedzę i sieci tematyczne obejmujące różne zainteresowane strony w zakresie danych celów szczegółowych. Będą uzupeł-
niane monitorowaniem europejskiego społeczeństwa informacyjnego poprzez środki dostarczające wiedzy wyjściowej
niezbędnej do podejmowania decyzji politycznych oraz działania promujące i podnoszące świadomość na temat korzyści, jakie
technologie informacyjne i komunikacyjne przynoszą obywatelom, przedsiębiorstwom (szczególnie MŚ) lub organizacjom
publicznym.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporządzenia fi-
nansowego 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.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Każdy dochód z wkładów osób trzecich uwzględnionych w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów może stanowić podstawę
udostępnienia dodatkowych środków do wpisania w niniejszej pozycji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.
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09 03 02 Zakończenie programu eContent plus — Promowanie europejskich treści cyfrowych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 30 600 000 42 570 000 27 000 000 48 204 779,— 24 366 065,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących programu eContent plus.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA zapisanych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d) rozporządzenia fi-
nansowego 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.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 96/339/WE z dnia 20 maja 1996 r. przyjmująca wieloletni wspólnotowy program mający na celu stymulowanie
rozwoju europejskiego przemysłu w zakresie treści multimedialnych i wykorzystania zasobów multimedialnych w powstają-
cym społeczeństwie informacyjnym (INFO 2000) (Dz.U. L 129 z 30.5.1996, s. 24).

Decyzja Rady 96/664/WE z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego wspólnotowego programu promowa-
nia różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 306 z 28.11.1996, s. 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 ję-
zykowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2001, s. 32).

Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program Wspól-
noty w celu podniesienia dostępności, funkcjonalności i użyteczności treści cyfrowych w Europie (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 1).

09 03 03 Działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia systemu internetowego w celu zapewnienia doskonalszego prawodaw-
stwa i udziału społeczeństwa

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 1 900 000 5 000 000 4 850 000 5 000 000,— 3 773 115,37

Uwagi

Środki przeznaczone są na utworzenie i przeprowadzenie prób systemu opartego na technologiach informacyjnych i komuni-
kacyjnych, umożliwiającego udział w legislacyjnym procesie decyzyjnym obywatelom, przedsiębiorstwom, organizacjom poza-
rządowym i ugrupowaniom społeczno-ekonomicznym i politycznym, w sposób analogiczny do amerykańskiego systemu
federalnego (American Federal Docket Management System). Większość środków zostanie zrealizowanych na zasadzie dziele-
nia kosztów. Pozostałe elementy zostaną w pełni sfinansowane przez Wspólnotę i obejmą warsztaty lub inne spotkania oraz
działania popularyzujące i komunikacyjne lub monitorowanie działań i projektów.
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09 03 03 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

09 03 04 Zakończenie poprzednich programów

09 03 04 01 Zakończenie działań związanych z tworzeniem transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych (eTEN)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 14 500 000 — 30 000 000 517 731,25 32 715 833,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących sieci w sektorach telekomunikacji.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA zapisanych 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 bu-
dżetu ogólnego.

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, s. 1).

Decyzja nr 2717/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju EURO-ISDN (sieci cyfrowej z integracją usług) jako sieci transeuropejskiej (Dz.U. L 282 z 24.11.1995,
s. 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, s. 12).

09 03 04 02 Zakończenie programu Modinis

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 2 600 000 — 4 500 000 19 356,50 3 981 732,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących wieloletniego programu Modinis.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA zapisanych 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 bu-
dżetu ogólnego.
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09 03 04 (ciąg dalszy)

09 03 04 02 (ciąg dalszy)

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 98/253/WE z dnia 30 marca 1998 r. przyjmująca wieloletni program wspólnotowy w celu stymulowania two-
rzenia społeczeństwa informacyjnego w Europie („społeczeństwo informacyjne”) (Dz.U. L 107 z 7.4.1998, s. 10).

Decyzja nr 2256/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. przyjmująca wieloletni program
(2003–2005) monitorowania planu działań eEuropa 2005, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa
sieci i informacji (Modinis) (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, s. 1).
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