
BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 03. FEJEZET — EEURÓPA

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezett-
ségvállalások Kifizetések Kötelezett-

ségvállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

09 03. EEURÓPA

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

09 03 02. A világhálón való európai digitális
jelenlét elősegítése 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. Az illegális és káros internetes tar-
talom elleni fellépés 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. Transzeurópai távközlési hálózatok 3 46 600 000 36 500 000 43 120 000 32 000 000 38 173 369,39 25 005 587,10

09 03 05. Európai Hálózat- és Információbiz-
tonsági Ügynökség

09 03 05 01. Európai Hálózati és Információbiz-
tonsági Ügynökség – Az 1. és 2.
címre szóló támogatás 3 6 250 000 6 250 000 p.m. (7) p.m. (8)

09 03 05 02. Európai Hálózati és Információbiz-
tonsági Ügynökség – A 3. címre
szóló támogatás 3 550 000 550 000 p.m. (9) p.m. (10)

09 03 05. tételcsoport – Részösszeg 6 800 000 6 800 000 p.m. p.m.

09 03. Fejezet – Összesen 61 120 000 76 180 000 77 920 000 73 760 000 71 622 652,45 50 909 900,19

(1) 6 720 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 2 400 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(3) 26 600 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(4) 8 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(5) 9 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(6) 1 900 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(7) 3 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(8) 3 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(9) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(10) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
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09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 01. Az információs társadalom

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 6 720 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 2 400 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

2 466 162 2 000 000 466 162

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 6 720 000 5 500 000 1 220 000

2005. évi előirányzatok 7 720 000 4 613 838 3 106 162

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat az eEurópa cselekvési tervvel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az eEurópa cselekvési terv célja, hogy
megkönnyítse az információs társadalom felé történő átmenetet az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban és 2002
júniusában Sevillában tett ajánlásai alapján, és előmozdítsa az informatikának a gazdasági szereplők és a társadalom egésze általi
biztonságos használatát.

A közösségi beavatkozás célja, hogy finanszírozza a tagállami erőfeszítések figyelemmel kísérését és összehasonlítását a lissza-
boni stratégia alapján elfogadott teljesítmény-összehangolás nyílt módszere alapján.

A cselekvés általános célkitűzései:

– az Európai Unió országai teljesítményének figyelemmel kísérése a legfejlettebb országokhoz képest a tagállamok közötti
egységes és összehasonlítható információs adatbázis létrehozása segítségével,

– a legjobb eEurópa-gyakorlatok elemzése és a tapasztalat-csere mechanizmusának kialakítása a célból, hogy a legjobb gyakor-
latokat politikai intézkedésekké lehessen alakítani,

– az „információs társadalom” társadalomra gyakorolt hatásának elemzése,

– a hálózati biztonság támogatása és előmozdítása tanulmányok, felmérések és tapasztalatcserék által.

A fenti intézkedések az alábbiakra vonatkozó szerződések tárgyát fogják képezni: elemzés, szakértői jelentések, értékelés, konk-
rét tanulmányok, műszaki műveletek, összehangolás, juttatások, részvétel nemzetközi együttműködési projektekben, részvétel
a berendezések, illetve a kísérő és támogató intézkedések kiadásaiban (tanulmányok, szemináriumok, munkaértekezletek, kiad-
ványok, internetes honlapok létrehozása az információk terjesztésére és elektronikus viták indítására a világhálón). Valamennyi
intézkedésnek figyelembe kell vennie az esélyegyenlőség kérdését, és a nők információs társadalomban való nagyobb arányú
részvételét kell elősegítenie.

Az előirányzat egy részét a nők információs társadalomban való teljes részvételét, oktatás, képzés és információterjesztés révén
elősegítő projektekre szánják a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett.
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Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A harmadik felek által nyújtott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 9. tétele alá tartozó bevételekből az e tételcso-
port alá tartozó további előirányzatok nyújthatók a költségvetési rendelettel összhangban.

Jogalap

Az információs társadalom európai meggyökeresedését ösztönző többéves közösségi program (Információs társadalom) elfo-
gadásáról szóló, 1998. március 30-i 98/253/EK tanácsi határozat (HL L 107., 1998.4.7., 10. o.)

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30, 12. o.) módosított, az eEurope 2005 cselekvési terv figyelem-
mel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves
(2003–2005) (MODINIS) program elfogadásáról szóló, 2003. november 17-i 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (HL L 336., 2003.12.23., 1. o.).

09 03 02. A világhálón való európai digitális jelenlét elősegítése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 26 600 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 8 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 27 500 000 6 000 000 9 000 000 12 500 000

2005. évi előirányzatok 26 600 000 10 000 000 16 600 000

Összesen 101 213 062 26 000 000 29 000 000 46 213 062

Megjegyzések

A program általános célkitűzése, hogy a közérdeklődésre számot tartó területeken (például a közszolgálati tájékoztatásban, az
oktatásban és a kultúrában) elérhetőbbé, felhasználhatóbbá és kiaknázhatóbbá tegye a digitális tartalmat Európában, megkön-
nyítve az információk és ismeretek uniós szintű létrehozását és terjesztését. A program EU-szerte támogatja az innovatív, on-line
szolgáltatások többnyelvű tartalmának kidolgozását. Az ilyen tartalomnak a szélessávú elérés felé kell terelnie a keresletet, és
szélesebb körű előnyöket kell biztosítania a vállalkozások, az állampolgárok és a gazdaság számára. A program törekszik arra,
hogy támogassa a különböző rendszerektől származó információk egyesítését – formátumtól, nyelvtől vagy helytől függetlenül
– és biztosítsa, hogy a tartalom különböző platformokon működjön, és jobban igazodjon a felhasználó konkrét igényeihez.
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09 03 02. (folytatás)

A működés az alábbiakra összpontosít:

– a digitális tartalom elérésének, használatának és kiaknázásának megkönnyítése,

– a digitális tartalom minőségének javítása és az azzal kapcsolatos legjobb gyakorlatok megkönnyítése,

– az együttműködés és a tudatosság megerősítése.

A fent ismertetett intézkedések az alábbiakra kiterjedő megosztott költségű cselekvések tárgyát képezik: a tudás növelését célzó
projektek a meglévő termékek, folyamatok és/vagy szolgáltatások fejlesztése és/vagy a közösségi politikák előírásainak való meg-
felelés érdekében; a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos cselekvések az ismeretek és a különféle érdekelt feleket adott technoló-
giai és szervezeti célkitűzés köré tömörítő tematikus hálózatok terjesztése érdekében. Lesznek teljes egészében a Közösség által
finanszírozott részek is, például olyan kísérő intézkedések, amelyek hozzájárulnak a program végrehajtásához vagy a jövőbeni
tevékenységek előkészítéséhez (a programot támogató tanulmányok; információcsere, konferenciák, szemináriumok, munkaér-
tekezletek vagy egyéb találkozók és csoportos tevékenységek kezelése; terjesztési, tájékoztatási és kommunikációs tevékenysé-
gek, az intézkedés és a projektek értékelése és figyelemmel kísérése).

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az európai multimédiás tartalomszolgáltató ipar fejlesztését és a kialakuló információs társadalomban a multimédiás tartalom
ösztönzését szolgáló többéves közösségi program (INFO 2000) elfogadásáról szóló, 1996. május 20-i 96/339/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 129., 1996.5.30., 24. o.).

Az információs társadalomban a nyelvi sokféleségét támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 1996. novem-
ber 21-i 96/664/EK tanácsi határozat (HL L 306., 1996.11.28., 40. o.).

A globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző és az információs társadalomban
a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 2000. december 22-i 2001/48/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 14., 2001.1.18., 32. o.).

Jogi hivatkozások

Javaslat a Bizottság által 2004. február 13-án benyújtott, Európában a digitális tartalom nagyobb hozzáférhetősége, használha-
tósága és hasznosíthatósága (eContentplus) érdekében többéves közösségi programot létrehozó európai parlamenti és tanácsi
határozatra (COM(2004) 96 végleges).

Módosított javaslat a Bizottság által 2004. április 30-án benyújtott, Európában a digitális tartalom nagyobb hozzáférhetősége,
használhatósága és hasznosíthatósága (eContentplus) érdekében többéves közösségi programot létrehozó európai parlamenti és
tanácsi határozatra (COM(2004) 367 végleges).

Lásd a 09 01 04 02. jogcímet.
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09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 03. Az illegális és káros internetes tartalom elleni fellépés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 9 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 1 900 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

13 746 348 10 000 000 3 746 348

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 7 300 000 660 000 3 000 000 3 640 000

2005. évi előirányzatok 9 500 000 733 652 8 766 348

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

Megjegyzések

A tevékenység kiegyensúlyozott módon az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek esetében bizton-
ságosabb használatát előmozdító üzemi és technikai intézkedések végrehajtása, valamint az illegális és a végfelhasználó által
kéretlen tartalom elleni küzdelem felé irányul. Ezzel összhangban a program a végfelhasználóra, különösen a szülőkre, okta-
tókra és gyermekekre összpontosít.

A konkrét célkitűzések:

– az illegális tartalom elleni küzdelem, amelynek keretében a felhasználók forródrótok hálózatán jelenthetik be az illegális
tartalmat;

– a kéretlen és káros tartalom kezelése: a szűrőszoftverek teljesítményértékelése (benchmarkingja), a levélszemét (spam) elleni
eredményes fellépésre vonatkozó információ és gyakorlat cseréje, hatékony szűrési technológia kidolgozása, a meglévő tar-
talombesorolási rendszerek adaptálása a konvergencia figyelembevétele érdekében;

– biztonságosabb környezet előmozdítása az önszabályozó szemlélet támogatásával (az iparágra vonatkozó európai maga-
tartási kódex kidolgozása és végrehajtása) és a közösségi szintű együttműködés biztosításával;

– az internet biztonságosabb használatával kapcsolatos tudatosság növelése a tudatosságfejlesztői tevékenységek európai
hálózatának támogatása által.

A tartalomszolgáltatók, az internetszolgáltatók és a mobiltelefon-szolgáltatók, a szabályozók, a szabványügyi testületek, az
iparág önszabályozó testületei, az iparágért felelős nemzeti, regionális és helyi hatóságok, az oktatás, a fogyasztóvédelem, a csa-
ládok, valamint a fogyasztóvédelemben és a családok, a gyermekek jogai és a gyermekjólét területén tevékenykedő gyermekjogi,
gyermekjóléti és nem kormányzati szervezetek mind felhívást kapnak, hogy járuljanak hozzá a program megvalósításához.

Az intézkedéseket az alábbi megosztott költségű cselekvések révén hajtják végre:

– kísérleti projektek és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos cselekvések; eseti projektek a program számára releváns terüle-
teken, ideértve a legjobb gyakorlatokat vagy a meglévő technológia innovatív felhasználását bemutató projekteket,
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– a különféle érdekelt feleket egyesítő hálózatok az egész Európai Unióra kiterjedő cselekvés biztosítása, valamint a koordi-
nációs tevékenységek és az ismeretek átadásának megkönnyítése érdekében. Ezek kapcsolódhatnak a legjobb gyakorlatok-
kal kapcsolatos cselekvésekhez,

– összehasonlítható alapon végzett, Európa-szerte alkalmazott kutatás arról, ahogyan az emberek, különösen a gyermekek
az új médiát használják.

A kísérő intézkedések hozzájárulnak a program végrehajtásához vagy a jövőbeni tevékenységek előkészítéséhez. Ezek az aláb-
biakat tartalmazzák:

– valamennyi tagállamra kiterjedő teljesítményértékelő (benchmarking) felmérések és véleménykutatások az internet és az új
on-line technológiák biztonságosabb használatával kapcsolatos megbízható adatok létrehozása végett, összehasonlítható
módszerrel összegyűjtve,

– az internet és az új on-line technológiák biztonságosabb használatát célzó technológiák, például a szűrés műszaki értékelése,

– a programot és cselekvéseit, köztük az önszabályozást és a Biztonságosabb Internetért Fórum munkáját, valamint a jövő-
beni tevékenységek előkészítését támogató tanulmányok,

– díjazott versenyek a legjobb gyakorlatok esetében; információcsere, konferenciák, szemináriumok, munkaértekezletek és
egyéb találkozók, valamint csoportos tevékenységek kezelése, illetve terjesztési, tájékoztatási és kommunikációs
tevékenységek.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A legutóbb az 1151/2003/EK határozattal (HL L 162., 2003.7.1., 1. o.) módosított, az internet biztonságosabb használatát a
világhálón található tiltott és káros tartalom ellen folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról
szóló, 1999. január 25-i 276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 33., 1999.2.6., 1. o.).

Az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében a referenciaösszegek kiigazítása tekintetében a 96/411/EK tanácsi hatá-
rozat és a 276/1999/EK, az 1719/1999/EK, a 2850/2000/EK, az 507/2001/EK, a 2235/2002/EK, a 2367/2002/EK, a
253/2003/EK, az 1230/2003/EK és a 2256/2003/EK határozat módosításáról szóló, 2004. április 21-i 787/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30, 12. o.).

Jogi hivatkozások

Javaslat a Bizottság által 2004. március 12-én benyújtott, az internet és az új on-line technológiák biztonságosabb használatá-
nak előmozdítására vonatkozóan (Safer Internet plus) többéves közösségi programot létrehozó európai parlamenti és tanácsi
határozatra (COM(2004) 91 végleges).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 04. Transzeurópai távközlési hálózatok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 43 120 000 12 000 000 8 000 000 10 120 000 13 000 000

2005. évi előirányzatok 46 600 000 3 500 000 8 000 000 35 100 000

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat a transzeurópai hálózatok létrehozásának fedezésére szolgál a távközlési ágazatban, amely kulcsfontosságú
politika a belső piac megfelelő működése és a gazdasági és társadalmi kohézió elérése szempontjából (az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 3. cikkének o) bekezdése és 154–156. cikke), a közös érdeklődésre számot tartó projektek végrehajtásának
támogatásával a közérdekű területeken való alkalmazással kapcsolatban (eKormányzat és eKözigazgatás, egészségügy, fogyaté-
kosok és idősek, eTanulás, bizalom és biztonság és KKV-k), innovatív megoldásokat kínálva a közcélú távközlés területén.

A közös érdekű projekteket célzó beavatkozás típusai az alábbiak:

– a megvalósíthatósági, érvényesítési és értékelési tanulmányok és műszaki támogatási intézkedések közös finanszírozása,

– részvétel a vállalkozási tőkében, a kamattámogatásban, a kölcsöngaranciákban és kellően indokolt esetekben a projektek
kidolgozását érintő közvetlen juttatásokban.

A kedvezményezettől függetlenül e tételcsoport alapján adminisztratív kiadás nem engedélyezett.

Jogalap

A referenciaösszegek tekintetében a 788/2004/EK rendelettel (HL L 138., 2004.4.30, 17. o.) és a legutóbb a 807/2004/EK ren-
delettel (HL L 143., 2004.4.30., 46. o.) módosított, a közösségi pénzügyi támogatásnak a transzeurópai hálózatok terén történő
odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1995. szeptember 18-i, 2236/95/EK tanácsi rendelet
(HL L 228., 1995.9.23., 1. o.).

Az EURO-ISDN (integrált szolgáltatások digitális hálózata) transzeurópai hálózatként való fejlesztésére vonatkozó iránymuta-
tásokról szóló, 1995. november 9-i 2717/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 282., 1995.11.24., 16. o.).

A legutóbb az 1376/2002/EK határozattal (HL L 200., 2002.7.30., 1. o.) módosított, a transzeurópai távközlő hálózatokra
vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 183.,
1997.7.11., 12. o.).

Lásd 09 01 04 03. tétel.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 05. Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

09 03 05 01. Európai Hálózati és Információbiztonsági Ügynökség – Az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 3 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 3 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 3 000 000 3 000 000

2005. évi előirányzatok 6 250 000 6 250 000

Összesen 9 250 000 3 000 000 6 250 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) létrehozásának fedezésére szolgál a
460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján.

Az Ügynökséget azért hozták létre, hogy fokozzák a Közösség, a tagállamok és ennek következményeként az üzleti közösség
azzal kapcsolatos képességét, hogy megelőzze a hálózati és adatbiztonsági problémákat, foglalkozzon azokkal, és reagáljon
rájuk. E cél elérése érdekében az ENISA magas szintű szakértelmet fejleszt ki, és ösztönzi az állami és magánszektor szereplői
közötti kiterjedt együttműködést.

Az Ügynökség célja, hogy segítséget és tanácsot adjon a Közösségnek és a tagállamoknak a hatáskörébe tartozó hálózati és adat-
biztonsági kérdésekről, és kérésre segítséget nyújtson a Bizottságnak a hálózati és adatbiztonsági kérdéseket érintő közösségi
jogszabályok aktualizálását és kidolgozását célzó műszaki előkészítő munkában.

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és adminisztratív előirányzatok közötti átcsoportosításokról
értesíti a költségvetési hatóságot.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 05. (folytatás)

09 03 05 01. (folytatás)

Az e tételen bejegyzett keretekhez hozzá kell adni az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény és különösen annak 82.
cikke, valamint az ahhoz csatolt 32. jegyzőkönyv alapján az EFTA-tagállamoktól befolyó hozzájárulásokat. Tájékoztatásul meg-
jegyzendő, hogy ezek az összegek EFTA-tagállamoktól származó és a bevételek kimutatásának 6 3 0. tételcsoportja alatt elszá-
molt olyan hozzájárulásokból erednek, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján engedmé-
nyezett bevételeknek számítanak; az e fejezetben szereplő kiadások kimutatásának e részéhez csatolt V. sz. melléklet alapján
keretek kiutalása és végrehajtási intézkedések jóváhagyása válik lehetővé.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. tételében kell szerepeltetni.

Az ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás C. „Munkaerő” része tartalmazza (1. könyv).

Jogalap

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.).

09 03 05 02. Európai Hálózati és Információbiztonsági Ügynökség – A 3. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 500 000 500 000

2005. évi előirányzatok 550 000 550 000

Összesen 1 050 000 500 000 550 000

Megjegyzések

Az előirányzat egyetlen célja, hogy fedezze az Ügynökség munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásait (3. cím).

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról érte-
síti a költségvetési hatóságot.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 03. FEJEZET — EEURÓPA (folytatás)

09 03 05. (folytatás)

09 03 05 02. (folytatás)

Az utóbbi években jelentősen megnőtt az ügynökségek száma (hat), az ügynökségek költségvetése a 3. címsor tartalékának nagy
részét felemésztette, és a személyzet létszáma is jelentősen növekedett.

Az költségvetési rendelet 185. cikke, valamint a Közösségek által felállított mindegyik testületre vonatkozó keretrendelet meg-
felelő cikkei alapján a költségvetési hatóság szerepe erősödött.

Az e tételen bejegyzett keretekhez hozzá kell adni az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény és különösen annak 82. cik-
ke, valamint az ahhoz csatolt 32. jegyzőkönyv alapján az EFTA-tagállamoktól befolyó hozzájárulásokat. Tájékoztatásul meg-
jegyzendő, hogy ezek az összegek EFTA-tagállamoktól származó és a bevételek kimutatásának 6 3 0. tételcsoportja alatt elszá-
molt olyan hozzájárulásokból erednek, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján
engedményezett bevételeknek számítanak; az e fejezetben szereplő kiadások kimutatásának e részéhez csatolt V. sz. melléklet
alapján keretek kiutalása és végrehajtási intézkedések jóváhagyása válik lehetővé.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. tételében kell szerepeltetni.

A becsült bevételek és ráfordítások az alábbiak (EU-25):

Bevételek:

– 1. cím: „Európai közösségi támogatás” 6 800 000

Összesen 6 800 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyzet” 3 132 000

– 2. cím „Igazgatási kiadások” 3 118 000

– 3. cím „Működési kiadások” 550 000

Összesen 6 800 000

Jogalap

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.).
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