
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/712 

z dnia 14 maja 2018 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium 
Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2382 (1) w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO). 

(2)  W dniu 13 listopada 2017 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie bezpieczeństwa i obrony w kontekście globalnej 
strategii UE. 

(3) W dniu 20 listopada 2017 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie wspólnego komunikatu do Parlamentu Europej
skiego i Rady pt. „Odporność, prewencja i obrona: budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego Unii 
Europejskiej”. 

(4)  W dniu 6 lutego 2018 r. Komitet Sterujący EKBiO uzgodnił, że EKBiO powinno odpowiadać za stworzenie 
platformy kształcenia, szkolenia, oceny i ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa (ETEE), odnotowując 
jednocześnie potrzebę zapewnienia komplementarności z innymi działaniami i inicjatywami Unii. 

(5)  Chociaż personel EKBiO składa się głównie z pracowników oddelegowanych, może być konieczne obsadzenie 
niektórych stanowisk kierowników do spraw szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa członkami personelu 
kontraktowego, aby umożliwić szybkie stworzenie platformy cyberbezpieczeństwa ETEE, jeśli nie wskazano 
żadnego eksperta krajowego. 

(6)  Należy zatem ustalić nową finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 
2018 r. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/2382, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji (WPZiB) 2016/2382 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu: 

„k)  zapewnianie administracjom państw członkowskich i administracjom Unii personelu dysponującego odpowiednią 
wiedzą, znającego polityki, instytucje, procedury i najlepsze praktyki Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 
i cyberobrony.”;  

2) w art. 4 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

„h)  kursy zwiększające świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa i kursy na poziomie zaawansowanym, w tym 
wspierające misje i operacje w dziedzinie WPBiO.”;  

3) art. 13 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  personel kontraktowy, jeżeli nie wskazano żadnego eksperta krajowego na stanowisko eksperta administracyjno- 
finansowego ani na stanowiska kierowników do spraw szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.”; 
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(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2382 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa 
i Obrony (EKBiO) oraz uchylenia decyzji 2013/189/WPZiB (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 60). 



4) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EKBiO w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. 
do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 308 164,00 EUR. 

Rada podejmuje decyzje dotyczące finansowych kwot odniesienia przeznaczonych na pokrycie wydatków EKBiO na 
kolejne okresy.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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