
BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 02. ALCÍM — I2010 – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

09 02. I2010 – ELEKTRONIKUS KOM-
MUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS
HÁLÓZATBIZTONSÁG

09 02 01. Az elektronikus kommunikációs
szolgáltatások területére vonat-
kozó közösségi politika meghatá-
rozása és végrehajtása 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 – Az internet
és az új online technológiák
biztonságosabb használatának
előmozdítása 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. Európai Hálózati és Információ-
biztonsági Ügynökség

09 02 03 01. Európai Hálózati és Információ-
biztonsági Ügynökség – Az 1. és
2. címre szóló támogatás 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. Európai Hálózati és Információ-
biztonsági Ügynökség – A
3. címre szóló támogatás 1.1 2 420 000 2 420 000 1 887 000 (2) 1 887 000 (2) 1 888 110,— 1 610 061,—

09 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 8 160 000 8 160 000 6 936 000 6 936 000 6 940 080,— 6 608 940,43

09 02. Alcím – Összesen 25 590 000 21 000 000 22 496 000 20 956 000 15 166 247,44 17 185 293,47

09 02 01. Az elektronikus kommunikációs szolgáltatások területére vonatkozó közösségi politika meghatározása és végrehajtása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi célokat szolgáló intézkedések kiadásainak fedezésére szolgál:

– az elektronikus kommunikációs hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi politika végrehajtása az ágazat-
ban tapasztalt kihívásokra felelő kezdeményezések beindítása céljából,

– a kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomag végrehajtásának előmozdítása és figyelemmel kísérése
(beleértve az új szabályozás keretirányelvének 7. cikke szerinti eljárást is),

– a hírközlő hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az információs társadalomra való áttérés megkönnyítése, külö-
nösen a lisszaboni csúcs által mutatott irányt követve,

– a tagsággal nem rendelkező országok számára annak lehetővé tétele, hogy olyan politikát folytassanak, amelynek eredmé-
nyeként piacaikat az Európai Unióban meglévő mértékben tudják megnyitni.

(1) 151 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 913 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 02. ALCÍM — I2010 – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG (folytatás)

09 02 01. (folytatás)

Az intézkedések konkrét célkitűzései:

– közösségi politika megfogalmazása a hírközlési szolgáltatások és hálózatok terén (beleértve az elektronikus kommuniká-
ció és az audiovizuális környezet közötti konvergenciát, az internettel kapcsolatos szempontokat stb.),

– a mobil és műholdas hírközlési ágazat tevékenységeinek fejlesztése, különösen a frekvenciák terén,

– helyzetelemzés és az e területeken elfogadott jogszabályok vizsgálata,

– e politikák és kezdeményezések koordinálása a nemzetközi környezet (például WR, CEPT) vonatkozásában,

– az információs társadalommal kapcsolatos tevékenységek és kezdeményezések fejlesztése.

Az intézkedések kiterjednek többek között az elemzésekre és az előrehaladási jelentésekre, az érdekelt felekkel és a lakossággal
folytatott konzultációra, a jogszabálytervezetek előkészítésére és a jogszabályok alkalmazásának figyelemmel kísérésére.

Az előirányzat főként elemzési szerződéseket és szakértői jelentéseket, meghatározott tanulmányokat, értékelési jelentéseket,
koordinációs tevékenységeket, támogatásokat és egyes intézkedések részleges finanszírozását fedezi.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

Lásd a 09 01 04 01. jogcímet is.

09 02 02. Safer Internet plus – Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatának előmozdítása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

Megjegyzések

A tevékenység kiegyensúlyozott módon az internetnek és az új online 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,
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 02. ALCÍM — I2010 – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG (folytatás)

09 02 02. (folytatás)

– a káros és nemkívánatos tartalmak és a fiatalkori bűnözés problémája közötti összefüggések, továbbá a fiatalok számára
biztonságos böngészés és mobiltelefon-használat biztosítására irányuló intézkedések fontosságának vizsgálatára irányuló
tanulmány kidolgozása, a fiatalkori bűnözés megelőzése és az az elleni sikeres küzdelem érdekében,

– 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,

– 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
online technológiák biztonságosabb használatával kapcsolatos megbízható adatok létrehozása végett, összehasonlítható
módszerrel összegyűjtve,

– az internet és az új online 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 jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik,
amelyek 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 tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Lásd még a 09 01 04 04. jogcímet.

Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szó-
ló, 2005. május 11-i 854/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 149., 2005.6.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 02. ALCÍM — I2010 – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG (folytatás)

09 02 03. Európai Hálózati és Információbiztonsági Ügynökség

09 02 03 01. Európai Hálózati és Információbiztonsági Ügynökség – Az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

(1) 151 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 151 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Hálózati- és Információbiztonsági Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak finanszírozá-
sára 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 Ügynökség magas szintű szakértelmet fejleszt ki, és ösztönzi az állami és magánszektor sze-
replői 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.

Az e jogcímen 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-államoktól befolyó hozzájárulásokat. Tájékoztatásul meg-
jegyzendő, hogy ezek az összegek EFTA-államoktól származó és a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportja alatt elszámolt olyan
hozzájárulásokból erednek, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján engedményezett bevé-
teleknek számítanak; az e alcímben szereplő kiadások kimutatásának e részéhez csatolt V. sz. melléklet alapján keretek kiutalása
és végrehajtási intézkedések jóváhagyása válik lehetővé.

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

Jogalap

Az Európai Hálózati 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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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 02. ALCÍM — I2010 – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG (folytatás)

09 02 03. (folytatás)

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

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

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

(1) 913 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 913 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

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.

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

Az e jogcímen 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-államoktól befolyó hozzájárulásokat. Tájékoztatásul meg-
jegyzendő, hogy ezek az összegek EFTA-államoktól származó és a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportja alatt elszámolt olyan
hozzájárulásokból erednek, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján engedményezett bevé-
teleknek számítanak; az e alcímben szereplő kiadások kimutatásának e részéhez csatolt V. melléklet alapján keretek kiutalása és
végrehajtási intézkedések jóváhagyása válik lehetővé.

A kiadások és bevételek becsült összege a következő:

Bevételek:

– 1., 2. és 3. cím: „Európai közösségi támogatás” 8 160 000

Összesen 8 160 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyzet” 4 635 000

– 2. cím „Igazgatási kiadások” 1 105 000

– 3. cím „Működési kiadások” 2 420 000

Összesen 8 160 000

Jogalap

Az Európai Hálózati 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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