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ΑΠΟΦΑΣΗ Aρ.     /2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2003-2005)

για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής

και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών

(MODINIS)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και  ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 291, 26.11.2002, σ. 243
2 ΕΕ C  61, 14.3.2003, σ. 184.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 [δεν δηµοσιεύθηκε

ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)], κοινή θέση του Συµβουλίου της �[(ΕΕ�)] [(δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)] και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της [(ΕΕ�)] [(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)].
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως στόχο να

καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η περισσότερο ανταγωνιστική και δυναµική, βασισµένη στη

γνώση, οικονοµία, σε παγκόσµιο επίπεδο, και τόνισε την ανάγκη χρησιµοποίησης µιας

ανοικτής µεθόδου για το συντονισµό της µέτρησης της προόδου.

(2) Στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira υιοθέτησε το σχέδιο δράσης

eEurope 2002 και υπογράµµισε ιδιαίτερα την ανάγκη προετοιµασίας περισσότερο

µακροπρόθεσµων προοπτικών για τη βασισµένη στη γνώση οικονοµία, ενθαρρύνοντας την

πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, ενώ το Συµβούλιο «Εσωτερική Αγορά»

στις 30 Νοεµβρίου 2000 καθόρισε κατάλογο 23 δεικτών για τη µέτρηση της προόδου του

σχεδίου δράσης eEurope 2002.

(3) Στις 28 Μαΐου 2002, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των

Περιφερειών µε τίτλο «eEurope 2005 : Μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους», και το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης υιοθέτησε τους γενικούς στόχους του σχεδίου δράσης

στις 21 και 22 Ιουνίου 2002.

(4) Στις 22 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Επιτροπή των Περιφερειών για τη «∆ηµιουργία µιας ασφαλέστερης κοινωνίας της

πληροφορίας µε τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδοµών πληροφόρησης και την

καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος».
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(5) Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης, της 23ης και

24ης Μαρτίου 2001, καλούν το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν µια

ολοκληρωµένη στρατηγική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων,

συµπεριλαµβανοµένων πρακτικών µέτρων εφαρµογής. Η ανακοίνωση για την «Ασφάλεια

των δικτύων και των πληροφοριών : Πρόταση για µια προσέγγιση ευρωπαϊκής πολιτικής»,

της 6ης Ιουνίου 2001, ήταν η αρχική ανταπόκριση της Επιτροπής στο αίτηµα αυτό.

(6) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 - σχέδιο δράσης eEurope: Ασφάλεια των

πληροφοριών και των δικτύων, το ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για

κοινή προσέγγιση και ειδικές δράσεις στον τοµέα της ασφάλειας των πληροφοριών και των

δικτύων1, το ψήφισµα του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για µια ευρωπαϊκή

αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών2 και το ψήφισµα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2002 για την «Ασφάλεια των δικτύων και

των πληροφοριών : πρόταση για µια ευρωπαϊκή πολιτική» καλούν τα κράτη µέλη να

δροµολογήσουν ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και συστηµάτων

πληροφοριών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

χαιρετίζουν περαιτέρω την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει, µεταξύ άλλων, µια

στρατηγική για σταθερότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της υποδοµής του Ίντερνετ και να

διατυπώσει πρόταση για τη σύσταση µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα

ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών.

(7) Το σχέδιο δράσης eEurope 2005, το οποίο επιβεβαιώθηκε προς τούτο από το ψήφισµα του

Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003, προτείνει µεταξύ άλλων τη σύσταση της

µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας του δικτύου και των

πληροφοριών.

                                                
1 ΕΕ C 43, 16.2.2002, σ. 2.
2 ΕΕ C 48, 28.2.2003, σ. 1.
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(8) Η στροφή προς την κοινωνία της πληροφορίας µπορεί, µε την εισαγωγή νέων µορφών

οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων, να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να

αντεπεξέλθει στις προκλήσεις αυτού του αιώνα, και µπορεί να συµβάλει στη µεγέθυνση, την

ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Η κοινωνία της πληροφορίας

αναδιοργανώνει σταδιακά τη φύση της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας και έχει

σηµαντικό διατοµεακό αντίκτυπο σε τοµείς δραστηριότητας που µέχρι σήµερα ήταν

ανεξάρτητοι. Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει

να λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας και τους

κινδύνους που συνεπάγεται ένας ψηφιακός αποκλεισµός, καθώς και την αποτελεσµατική

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών

µελών,  στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας, αποσκοπούν στην περαιτέρω

ενθάρρυνση της συµµετοχής µειονεκτούντων οµάδων στην κοινωνία της πληροφορίας.

(9) Υφίσταται ανάγκη καθιέρωσης µηχανισµών παρακολούθησης και ανταλλαγής εµπειριών που

θα παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αναλύουν επιδόσεις, καθώς

και να εξετάζουν την πρόοδο σε σχέση µε το σχέδιο δράσης eEurope 2005.

(10) Η συγκριτική αξιολόγηση επιτρέπει στα κράτη µέλη να διαπιστώνουν κατά πόσο οι εθνικές

πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2005 παράγουν

αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά των άλλων κρατών µελών, καθώς και διεθνώς, και κατά

πόσον αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό των τεχνολογιών.



7948/1/03 REV 1 LAM/gp 5
DG C III    EL

(11) Η δράση των κρατών µελών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2005 µπορεί να

υποστηριχτεί περαιτέρω µε τη διάδοση ορθής πρακτικής. Η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία

στο πεδίο της συγκριτικής αξιολόγησης και της ορθής πρακτικής συνίσταται στη συγκριτική

αποτίµηση των αποτελεσµάτων εναλλακτικών αποφάσεων, τα οποία θα µετρούνται βάσει

κοινής µεθοδολογίας παρακολούθησης και ανάλυσης.

(12) Είναι ανάγκη να αναλυθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της κοινωνίας της

πληροφορίας, µε σκοπό τη διευκόλυνση των συζητήσεων περί της ακολουθητέας πολιτικής.

Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να εκµεταλλευτούν καλύτερα τις οικονοµικές και

βιοµηχανικές δυνατότητες της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως στον τοµέα της κοινωνίας της

πληροφορίας.

(13) Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών έχει καταστεί προαπαιτούµενο για την

περαιτέρω πρόοδο προς ένα  ασφαλές περιβάλλον επιχειρηµατικών συναλλαγών. Ο σύνθετος

χαρακτήρας της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών συνεπάγεται ότι, κατά την

κατάρτιση µέτρων πολιτικής στο εν λόγω πεδίο, οι τοπικές, οι εθνικές και, κατά περίπτωση,

οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να συνεκτιµούν µια σειρά πολιτικών, οικονοµικών,

οργανωτικών και τεχνικών πτυχών και να έχουν επίγνωση του αποκεντρωτικού και

παγκόσµιου χαρακτήρα των επικοινωνιακών δικτύων. Η σχεδιαζόµενη σύσταση της

µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας των δικτύων και των

πληροφοριών θα ενισχύσει την ικανότητα των κρατών µελών και της Επιτροπής να

ανταποκρίνονται σε µείζονα προβλήµατα των δικτύων και των πληροφοριών.

Προπαρασκευαστικές εργασίες είναι αναγκαίο να αρχίσουν ήδη εντός του 2003.

(14) ∆εδοµένου ότι οι παραπάνω δραστηριότητες προωθούν τους στόχους της επίτευξης

συνέργειας και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, των χωρών του ΕΟΧ, των αιτουσών

και υποψηφίων χωρών καθώς και των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και της

Ανατολικής Ευρώπης, η Επιτροπή µπορεί στο µέλλον να ενθαρρύνει την περαιτέρω

συµµετοχή των εν λόγω χωρών στις δραστηριότητες του προγράµµατος.
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(15) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του

σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη

βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα

πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(16) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

(17) Η πρόοδος του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο συνεχούς

παρακολούθησης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Εγκρίνεται πολυετές πρόγραµµα (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης

eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των

πληροφοριών (στο εξής καλούµενο «το πρόγραµµα») :

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής :

(α) η παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών µελών και εντός αυτών και η σύγκρισή τους

µε τη βέλτιστη επίδοση παγκοσµίως, µε τη χρήση, στο µέτρο του δυνατού, επίσηµων

στατιστικών,

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(β) η υποστήριξη προσπαθειών των κρατών µελών, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope, σε

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, µε την ανάλυση της ορθής πρακτικής του σχεδίου

eEurope και µε συµπληρωµατική αλληλεπίδραση της ανάπτυξης µηχανισµών ανταλλαγής

εµπειριών,

(γ) η ανάλυση των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών της κοινωνίας της πληροφορίας για

τη διευκόλυνση των συζητήσεων περί της ακολουθητέας πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη

βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή, καθώς και µε όρους κοινωνικής ένταξης· η

παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στη ∆ιευθύνουσα Οµάδα eEurope για να µπορέσει να

αξιολογήσει τον κατάλληλο στρατηγικό προσανατολισµό του σχεδίου δράσης eEurope 2005,

(δ) η προετοιµασία για τη σύσταση της µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα

ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο ψήφισµα του

Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 και στο σχέδιο δράσης eEurope 2005, µε σκοπό τη

βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών.

Το πρόγραµµα αφορά δράσεις διατοµεακού χαρακτήρα, συµπληρωµατικές των κοινοτικών

δράσεων σε άλλα πεδία. Καµία από αυτές δεν πρόκειται να επικαλύψει τις εργασίες που

διεξάγονται στα πεδία αυτά στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραµµάτων. Οι αναλαµβανόµενες

βάσει του προγράµµατος δράσεις για τη συγκριτική αξιολόγηση, την ορθή πρακτική και το

συντονισµό πολιτικών χρησιµοποιούνται για να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχεδίου δράσης

eEurope 2005, να προωθούνται η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και η ευρυζωνική

τεχνολογία και να προωθούνται τα σχέδια δράσης eGovernment, eBusiness, eHealth και eLearning.

Το πρόγραµµα παρέχει επίσης κοινό πλαίσιο για συµπληρωµατική, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

αλληλεπίδραση, των διάφορων εργασιών που επιτελούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό

επίπεδο.
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Άρθρο 2

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1, αναλαµβάνονται οι κατωτέρω

κατηγορίες δράσεων :

(α) ∆ράση Ι:

Παρακολούθηση και σύγκριση επιδόσεων

− συλλογή και ανάλυση δεδοµένων βάσει των δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης, όπως

καθορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για την

εφαρµογή του σχεδίου δράσης eEurope 2005 1, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών

δεικτών, όπου κρίνεται κατάλληλο. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα δεδοµένα που

συνδέονται µε τους βασικούς στόχους του σχεδίου δράσης eEurope 2005,

(β) ∆ράση 2:

∆ιάδοση της ορθής πρακτικής

− µελέτες για τον εντοπισµό ορθής πρακτικής, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

που να συµβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005,

− στήριξη στοχοθετηµένων διασκέψεων, σεµιναρίων ή εργαστηρίων για την υποστήριξη

των στόχων του σχεδίου δράσης eEurope 2005, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας

και την ανταλλαγή εµπειριών και ορθής πρακτικής εντός του κοινού πλαισίου για τη

συµπληρωµατική αλληλεπίδραση, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1, στοιχείο β),

                                                
1 ΕΕ C 48, 28.2.2003, σ. 2.
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(γ) ∆ράση 3:

Ανάλυση και στρατηγική συζήτηση

− στήριξη των εργασιών κοινωνικο-οικονοµικών εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό την παροχή

στην Επιτροπή και, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στη ∆ιευθύνουσα Οµάδα eEurope

εισαγοµένων στοιχείων που αφορούν τη µελλοντική ανάλυση πολιτικής,

− στήριξη προς τη ∆ιευθύνουσα Οµάδα eEurope, για να παρέχει µια στρατηγική

επισκόπηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης eEurope 2005, να αποτελεί φόρουµ για

την ανταλλαγή εµπειριών, να επιτρέπει την έγκαιρη συµµετοχή υποψήφιων χωρών και,

κατά περίπτωση, να προσκαλεί άλλους φορείς να εκφράζουν τις απόψεις τους,

(δ) ∆ράση 4:

Βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών

− προετοιµασία για τη σύσταση της µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την

ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, όπως προβλέπεται στα ψηφίσµατα του

Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 και της 18ης Φεβρουαρίου 2003 «σχετικά µε την

Ευρωπαϊκή αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών» και στο

σχέδιο δράσης eEurope 2005 µέσω, µεταξύ άλλων, της χρηµατοδότησης ερευνών,

µελετών και εργαστηρίων για θέµατα όπως είναι οι µηχανισµοί ασφάλειας και η

διαλειτουργικότητά τους, η αξιοπιστία και η προστασία των δικτύων, η προηγµένη

κρυπτογράφηση, ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και η ασφάλεια στις ασύρµατες

επικοινωνίες.
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Άρθρο 3

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και για την πραγµατοποίηση των

δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η Επιτροπή χρησιµοποιεί τα κατάλληλα και συναφή

µέτρα, και ειδικότερα :

− ανάθεση συµβάσεων για τη διεξαγωγή έργου ερευνών, διερευνητικών µελετών, λεπτοµερών

µελετών σε συγκεκριµένους τοµείς, δράσεων επίδειξης περιορισµένης έκτασης,

συµπεριλαµβανοµένων εργαστηρίων και διασκέψεων,

− συλλογή, δηµοσίευση και διάδοση πληροφοριών και ανάπτυξη υπηρεσιών δικτύου,

− παροχή στήριξης για συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, διασκέψεις, σεµινάρια.

Άρθρο 4

Το πρόγραµµα καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος καθορίζεται σε

20 εκατοµµύρια EUR.

Το Παράρτηµα περιλαµβάνει πίνακα ενδεικτικής κατανοµής.

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Άρθρο 5

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του προγράµµατος και το συντονισµό του µε άλλα

κοινοτικά προγράµµατα. Με βάση την παρούσα απόφαση, η Επιτροπή καταρτίζει ετησίως

πρόγραµµα εργασιών.

Η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:

(α) για την έγκριση του προγράµµατος εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής

δηµοσιονοµικής κατανοµής,

(β) για την έγκριση µέτρων αξιολόγησης του προγράµµατος,

(γ) για τον καθορισµό των κριτηρίων προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών, σύµφωνα µε

τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 1, και για την αξιολόγηση των σχεδίων που

προτείνονται στο πλαίσιο τέτοιων προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών για κοινοτική

χρηµατοδότηση µε εκτιµώµενο ποσό κοινοτικής συνεισφοράς ίσο προς ή µεγαλύτερο από

250 000 EUR.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (καλούµενη στο εξής «η επιτροπή»).
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και

7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7

1. Για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση αυτή χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά, η Επιτροπή

µεριµνά ώστε οι δράσεις που αναλαµβάνονται µε βάση την παρούσα απόφαση να υπόκεινται σε

ουσιαστική εκ των προτέρων εκτίµηση, παρακολούθηση και επακόλουθη αξιολόγηση.

2. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των δράσεων και µετά την ολοκλήρωσή τους, η Επιτροπή

αξιολογεί τον τρόπο εκτέλεσης και τον αντίκτυπο της εφαρµογής τους, ώστε να εκτιµήσει κατά

πόσον έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή και τη ∆ιευθύνουσα Οµάδα eEurope σχετικά

µε την πρόοδο στην εφαρµογή του προγράµµατος εν τω συνόλω του.

4. Στο τέλος του προγράµµατος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο

Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης των

αποτελεσµάτων τα οποία προέκυψαν από την εφαρµογή των δράσεων που αναφέρονται στο

άρθρο 2.



7948/1/03 REV 1 LAM/gp 13
DG C III    EL

Άρθρο 8

1. Το πρόγραµµα µπορεί να επεκταθεί σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, στις

αιτούσες και υποψήφιες χώρες καθώς και στις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και της

Ανατολικής Ευρώπης, στα πλαίσια των αντίστοιχων συµφωνιών τους µε την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα.

2. Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ενθαρρύνεται η συνεργασία µε τρίτες χώρες και

διεθνείς οργανισµούς ή φορείς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________



7948/1/03 REV 1 LAM/gp 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πολυετές πρόγραµµα (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope,

τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών

(MODINIS)

Ενδεικτική κατανοµή δαπανών 2003-2005

Ποσοστά του συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία και έτος

2003 2004 2005 Σύνολο 2003-2005

∆ράση 1 - παρακολούθηση

και σύγκριση επιδόσεων 40 %

∆ράση 2 - διάδοση της ορθής

πρακτικής 30 %

∆ράση 3 - ανάλυση και συζήτηση

σε επίπεδο στρατηγικής 8 %

∆ράση 4 - βελτίωση της

ασφάλειας των δικτύων και των

πληροφοριών

12 %

8 %

2 %

17 %

14 %

10 %

3 %

5 %

14 %

12 %

3 %

0 % 22 %

Συνολικό ποσοστό 39 % 32 % 29 % 100,0%

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 26 Μαΐου 2003 για

την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής
και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών
(MODINIS)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Ιουλίου 2002 η Επιτροπή ενέκρινε την προαναφερόµενη πρόταση απόφασης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο

άρθρο 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 12 Φεβρουαρίου 2003, η Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2002 και η Επιτροπή των Περιφερειών

στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

3. Η Επιτροπή διαβίβασε την τροποποιηµένη πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και στο Συµβούλιο στις 9 Απριλίου 20032.

4. Στις 26 Μαΐου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

1. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης που θα

συνοδεύει τις εθνικές προσπάθειες για τον µετασχηµατισµό της Ευρώπης σε οικονοµία

της γνώσης. Το πρόγραµµα αυτό συµβάλλει στη στρατηγική της Λισσαβόνας µέσω της

παρακολούθησης των επιδόσεων στα κράτη µέλη και στο εσωτερικό τους, της διάδοσης

των ορθών πρακτικών, της ανάλυσης των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών της

κοινωνίας της πληροφορίας και της βελτίωσης της ασφαλείας των δικτύων και των

πληροφοριών. Το πρόγραµµα MODINIS θεωρείται ότι διαδέχεται το πρόγραµµα

PROMISE το οποίο έληξε στο τέλος του παρελθόντος έτους. Επίσης παρέχει την

απαραίτητη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση της ορθής υλοποίησης του σχεδίου

δράσης eEurope 2005, τους στόχους του οποίου υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

της Σεβίλλης.

                                                
1 EE C�.
2 �.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση συµµερίζεται τον συνολικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής και, γενικότερα,

τα προτεινόµενα µέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ωστόσο, το κείµενο της πρότασης επαναδιατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο

Συµβούλιο. Επιπλέον, µερικά άρθρα αναδιατυπώθηκαν ώστε να καταστούν σαφέστερα και

φιλικότερα προς τον χρήστη. Τα κύρια σηµεία της κοινής θέσης τα οποία διαφέρουν από την

πρόταση της Επιτροπής είναι τα εξής:

1. Η κοινή θέση αναδιατύπωσε το άρθρο 2 ώστε να το ευθυγραµµίσει µε το άρθρο 1 και

τις τέσσερις δράσεις που περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο πρόγραµµα. Επιπλέον,

στα άρθρα αυτά, δόθηκε στο τοπικό επίπεδο ένα καθεστώς παράλληλο µε το καθεστώς

για το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών και της

ανταλλαγής εµπειριών.

2. Στα άρθρα 1 και 2, το Συµβούλιο ενίσχυσε την ώθηση που δίδεται για την επίτευξη των

στόχων του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε µια αναφορά

σε µια ∆ιευθύνουσα Οµάδα eEurope.

3. Όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, η «επιχειρησιακή οµάδα

για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής

αποδίδεται µε τον όρο «µελλοντική δοµή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας

του δικτύου και των πληροφοριών». Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, µετά την

παρούσα πρόταση της Επιτροπής, εκδόθηκε µια νέα πρόταση της Επιτροπής για την

δηµιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών,

και η τελική µορφή αυτής της δοµής δεν έχει επί του παρόντος αποφασισθεί. Ωστόσο, η

ανάγκη προπαρασκευής αυτής της δοµής, η οποία θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει

από τις αρχές του 2004, υπογραµµίζεται στις αναφορές της κοινής θέσης στα άρθρα 1

και 2.

4. Με βάση την εµπειρία από το προηγούµενο πρόγραµµα PROMISE και µε δεδοµένη

δυστυχώς την καθυστέρηση στην έγκριση του προγράµµατος, το ποσό δηµοσιονοµικής

αναφοράς που προτείνεται τώρα στο άρθρο 4 της κοινής θέσης ανέρχεται σε

20 εκατοµµ. €.
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5. Στο άρθρο 5, το Συµβούλιο διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής της ανάµιξης της

διαχειριστικής επιτροπής προκειµένου να εξασφαλισθεί ένας επαρκής έλεγχος επί της

υλοποίησης του προγράµµατος, µε αποφυγή παράλληλα της περιττής γραφειοκρατίας.

6. Το νέο άρθρο 8 της κοινής θέσης προνοεί για τη δυνατότητα επέκτασης του

προγράµµατος σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, στις αιτούσες και

υποψήφιες χώρες καθώς και στις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και της

Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η συνεργασία µε τρίτες χώρες και

διεθνείς οργανισµούς ή φορείς.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δέχθηκε η Επιτροπή και

υιοθέτησε το Συµβούλιο

− Η τροπολογία 1 έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική σκέψη 6 της κοινής θέσης.

− Η τροπολογία 2 έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική σκέψη 7 της κοινής θέσης

παρά την ύπαρξη µιας ελαφρώς αναδιατυπωµένης σύνταξης.

− Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 3 και 4 στην αιτιολογική σκέψη 8 της

κοινής θέσης του (τροπολογία 4 εν µέρει, αφήνοντας κατά µέρος την αναφορά σε

ειδικές οµάδες).

− Οι τροπολογίες 5 και 6 έχουν συγχωνευθεί, αναδιατυπωθεί και ενσωµατωθεί στην

αιτιολογική σκέψη 14 της κοινής θέσης.

− Η τροπολογία 10 έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 1 σηµείο γ) της κοινής θέσης ως

προς την αναφορά στην κοινωνική ένταξη.

− Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 11 και 12 στα σηµεία δ) του άρθρου

1 και δ) του άρθρου 2 αντιστοίχως, µε µια µικρή αναδιατύπωση του κειµένου.

− Το Συµβούλιο αποδέχθηκε εν µέρει την τροπολογία 15 αλλά αναδιατύπωσε την

προτεινόµενη νέα παράγραφο 2 προς αποφυγήν επαναλήψεως.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δέχθηκε η Επιτροπή αλλά δεν

υιοθέτησε το Συµβούλιο

− Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία 9 δεδοµένου ότι έκρινε ότι τεκµαίρεται

ότι οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση των επιδόσεων είναι

αναπροσαρµοσµένες.

3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν υιοθέτησαν ούτε η Επιτροπή ούτε το

Συµβούλιο

− Η τροπολογία 7 δεν έγινε δεκτή διότι το πρόγραµµα eEurope+ στο οποίο αναφέρεται θα

λήξει στο τέλος του 2003, και το 2004 οι εν λόγω υποψήφιες χώρες θα συµµετέχουν

πλήρως στην Ένωση ως κράτη µέλη.

− Οι τροπολογίες 8 και 13, µε τις οποίες η διαχειριστική επιτροπή θα µετατρεπόταν σε

συµβουλευτική επιτροπή, δεν έγιναν δεκτές. Όπως και η Επιτροπή, το Συµβούλιο

θεωρεί ότι για λόγους διαφάνειας µια διαχειριστική επιτροπή είναι καταλληλότερη. Οι

αναφορές σε διάφορους αντιπροσώπους που περιλαµβάνονται στην τροπολογία 13 δεν

έγιναν ούτε αυτές αποδεκτές. Το Συµβούλιο διέγραψε καθ� ολοκληρίαν από το άρθρο 6

της κοινής θέσης την αναφορά στους αντιπροσώπους, δεδοµένου ότι το θέµα αυτό

αντιµετωπίζεται µε σαφήνεια στη σχετική απόφαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο.

− Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία 14 δεδοµένου ότι αυτή απλώς και µόνο

επαναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 16 Μαΐου 2003 (21.05)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2002/0187 (COD)

9282/03

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Θέµα : Υιοθέτηση της κοινής θέσης η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την

έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και
τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (MODINIS)

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση στο Συµβούλιο στις 30 Ιουλίου 2002.

2. Η πρόταση βασίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 157 της συνθήκης ΕΚ. Συνεπώς, ισχύει

η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του

στις 12 Φεβρουαρίου 2003, εγκρίνοντας 15 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Η

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 24 Οκτωβρίου 2002, και η Επιτροπή

των Περιφερειών στις 12 Φεβρουαρίου 2003.
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3. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση στις 9 Απριλίου 2003.

4. Η Οµάδα «Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία της Πληροφορίας» εξέτασε την πρόταση και τις

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατέληξε σε συµφωνία επί σχεδίου

κοινής θέσης του Συµβουλίου. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως αναθεωρήθηκε

από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, παρατίθεται στο έγγραφο 7948/03 TELECOM 50 SOC

141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89 309 CODEC 380.

5. Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιέχεται στην Προσθήκη στο έγγραφο 7948/03.

6. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί στο

Συµβούλιο να υιοθετήσει την κοινή του θέση, ως έχει στο έγγραφο 7948/03 TELECOM 50

SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89 309 CODEC 380, και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο µαζί µε το σχετικό σκεπτικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της

συνθήκης.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0187 (COD)

9282/03
ADD 1

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "Ι/Α"
της : Επιτροπής των Μονίµων Αντιπροσώπων
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Θέµα : Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης απόφασης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση
πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου
δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας
των δικτύων και των πληροφοριών (MODINIS)
− ∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου

κατά την οποία  θα εκδοθεί η απόφαση

Επισυνάπτεται για το Συµβούλιο το κείµενο της ως άνω δήλωσης.

________________
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∆ήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συστήσει προσωρινή διατοµεακή οµάδα εργασίας η

οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και θα συνεργάζεται στενά µε αυτούς

για τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών δράσεων µε την προοπτική της δηµιουργίας ενός

Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια των ∆ικτύων και των Πληροφοριών. Οι εργασίες της

εν λόγω οµάδας θα αρχίσουν το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 και θα έχουν ολοκληρωθεί το πολύ

στα τέλη του έτους 2003, που είναι η ηµεροµηνία-στόχος για τη δηµιουργία του Οργανισµού.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.5.2003
SEC(2003) 635 τελικό

2002/0187 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου ενός πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση

του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (MODINIS)
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2002/0187 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου ενός πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση

του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (MODINIS)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (COM(2002) 425 τελικό – 2002/0187(COD) σύµφωνα
µε το άρθρο 157 §3 της συνθήκης :

26 Ιουλίου 2002

Έκδοση γνώµης από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή :

24 Oκτωβρίου 2002

Έκδοση γνώµης από την Επιτροπή των Περιφερειών: 12 Φεβρουαρίου 2003

Έκδοση γνώµης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - σε πρώτη
ανάγνωση :

12 Φεβρουαρίου 2003

∆ιαβίβαση της τροποποιηµένης πρότασης : 7 Aπριλίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης (οµόφωνα): 26 Μαΐου 2003

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση για το πρόγραµµα MODINIS στοχεύει στη δηµιουργία νοµικής βάσης για τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και τη
διάδοση ορθής πρακτικής. Εξάλλου, µε το σχέδιο απόφασης παρέχεται η δυνατότητα
δροµολόγησης προκαταρκτικών δράσεων για την ίδρυση του οργανισµού για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου (πού ελήφθη οµοφώνως) περιλήφθηκαν ορισµένες από τις
αλλαγές που προτάθηκαν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί να
αποδεχθεί όλες αυτές τις τροποποιήσεις, µε εξαίρεση τη θέση του Συµβουλίου για το άρθρο 4
της απόφασης που αφορά το ύψος του προϋπολογισµού του προγράµµατος.
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3.1. Σχόλια της κοινής θέσης για τις αιτιολογικές σκέψεις

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί όλες τις τροποποιήσεις των αιτιολογικών σκέψεων και των
άρθρων που πρότεινε το Συµβούλιο, διότι αποτελούν χρήσιµες αποσαφηνίσεις (ή προσθήκες)
της πρότασης της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή αποδέχεται αρκετές τροπολογίες που
περιέχουν διάφορα ψηφίσµατα του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία
ψηφίστηκαν µετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή.

Αιτιολογική σκέψη 1: συντακτική τροποποίηση µε προσθήκη των λέξεων “να καταστεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση ” αντί “να αποβεί ”. Η τροπολογία µπορεί να γίνει δεκτή.

Αιτιολογική σκέψη 3: Tο Συµβούλιο πρόσθεσε µια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Σεβίλλης προσθέτοντας στο τέλος της αιτιολογικής σκέψης τη φράση “…και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Σεβίλλης υιοθέτησε τους γενικούς στόχους του σχεδίου δράσης”. Πρόκειται για
επικαιροποίηση του αρχικού κειµένου που είχε συνταχθεί πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Για
το λόγο αυτό, η τροπολογία µπορεί να γίνει δεκτή.

Αιτιολογική σκέψη 6: Tο Συµβούλιο πρόσθεσε µια αναφορά σε πιο πρόσφατο ψήφισµα του
Συµβουλίου για µια ευρωπαϊκή αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών,
της 18ης Φεβρουαρίου 2003. Στην ίδια αιτιολογική σκέψη, το Συµβούλιο αποδέχθηκε επίσης
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία το Κοινοβούλιο ζητούσε να
προστεθεί το ψήφισµά του για την “Ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών” της 22ας
Oκτωβρίου 2002. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την αναθεώρηση του κειµένου.

Στο τέλος της αιτιολογικής σκέψης, το Συµβούλιο αντικατέστησε επίσης την αναφορά στη
“συγκρότηση οµάδας ειδικού έργου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο” µε τη φράση
“σύσταση της µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας του δικτύου και
των πληροφοριών”. Πρόκειται και αυτή τη φορά για αναθεώρηση του αρχικού κειµένου έτσι
ώστε να είναι εµφανής η πρόοδος των συζητήσεων επί της πρότασης της Επιτροπής σχετικά
µε τον µελλοντικό φορέα που θα είναι αρµόδιος σε θέµατα του δικτύου και των
πληροφοριών. Για το λόγο αυτό η αιτιολογική σκέψη γίνεται δεκτή.

Αιτιολογική σκέψη 6α: Με την πρόσθετη αυτή αιτιολογική σκέψη το Συµβούλιο
επαναλαµβάνει την αναφορά στο ψήφισµά του της 18ης Φεβρουαρίου 2003, µε σκοπό να
υπογραµµίσει ότι είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί µια δοµή για τα θέµατα ασφάλειας των
δικτύων και των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως µε την
προσθήκη.

Αιτιολογική σκέψη 7: Tο Συµβούλιο αποδέχθηκε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε την αντικατάσταση των λέξεων “κοινωνία δύο ταχυτήτων” από τις
λέξεις “ψηφιακός αποκλεισµός”. Tο Συµβούλιο και η Επιτροπή αποδέχθηκαν επίσης την
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την οποία προστίθεται δεύτερη παράγραφος
όπου διευκρινίζεται ότι είναι αναγκαίο “Οι δράσεις στο πεδίο της κοινωνίας της πληροφορίας
(να) στοχεύουν στην περαιτέρω προώθηση της συµµετοχής µη ευνοηµένων οµάδων”. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε τις δύο τροπολογίες του αρχικού κειµένου.

Αιτιολογική σκέψη 8: Η αιτιολογική σκέψη αφορά την αναγκαιότητα καθιέρωσης
µηχανισµού παρακολούθησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη σύγκριση και την
ανάλυση των επιδόσεων µεταξύ κρατών µελών σε σχέση µε το σχέδιο δράσης eEurope. Tο
Συµβούλιο αντικατέστησε τη λέξη “µηχανισµού” από τη λέξη “µηχανισµών” και διέγραψε το
δεύτερο µέρος της παραγράφου όπου εξηγείται ο στόχος αυτών των µηχανισµών
παρακολούθησης. Η τροπολογία είναι µάλλον συντακτικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό
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η Επιτροπή συµφωνεί να διαγραφεί το κείµενο που αρχίζει µε τις λέξεις “Ο µηχανισµός αυτός
θα ………της κοινωνίας της πληροφορίας”.

Αιτιολογικές σκέψεις 9 και 10: Tο Συµβούλιο έκανε µερικές ελάσσονος σηµασίας
φραστικές αλλαγές τις οποίες µπορεί να αποδεχθεί η Επιτροπή.

Αιτιολογική σκέψη 11: Η αιτιολογική σκέψη αφορά τις εθνικές και κοινοτικές προσπάθειες
για την εξάπλωση των ευρυζωνικών τεχνολογιών και συστήνει η Επιτροπή να ενθαρρύνει την
ανταλλαγή τοπικών και περιφερειακών εµπειριών. Καίτοι το Συµβούλιο συµφωνεί ότι οι
ευρυζωνικές τεχνολογίες εντάσσονται στα πεδία του µηχανισµού παρακολούθησης και
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, κρίνει ότι δεν αρµόζει να αναφερθούν συγκεκριµένα στις
αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης οι πολιτικές προτεραιότητες εξάπλωσης των
ευρυζωνικών τεχνολογιών. Έτσι, η αιτιολογική σκέψη 11 διαγράφηκε. Η Επιτροπή µπορεί να
αποδεχθεί την τροπολογία διότι ανταποκρίνεται στους στόχους του προγράµµατος, το οποίο
περιορίζεται στην καθιέρωση µηχανισµού παρακολούθησης και ανταλλαγής εµπειριών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολογική σκέψη 12 (νέα): Tο Συµβούλιο πρόσθεσε τη νέα αιτιολογική σκέψη µε σκοπό
την καθιέρωση ενός µηχανισµού στρατηγικής συζήτησης για τις τεχνολογικές, οικονοµικές
και κοινωνικές πτυχές των θεµάτων της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Επιτροπή κρίνει ότι η
πρόταση είναι χρήσιµη και την αποδέχεται.

Αιτιολογική σκέψη 13 (παλαιά 12): Στο τέλος του αρχικού κειµένου το Συµβούλιο
πρόσθεσε ένα κείµενο το οποίο αποσαφηνίζει το ρόλο της µελλοντικής δοµής ασφαλείας του
δικτύου και των πληροφοριών. Η Επιτροπή αποδέχεται την αποσαφήνιση.

Αιτιολογική σκέψη 13α (παλαιά 13): Η αιτιολογική σκέψη διαγράφηκε διότι το Συµβούλιο
έκρινε ότι δεν χρειάζεται, στο στάδιο που βρίσκονται σήµερα οι συζητήσεις για τον
ευρωπαϊκό φορέα του δικτύου της πληροφορίας, να αναφερθεί το πλαίσιο ευρωπαϊκής
πολιτικής στο θέµα αυτό. Η Επιτροπή συµφωνεί επ’αυτού και αποδέχεται την τροπολογία.

Αιτιολογική σκέψη 14 (νέα): Η αιτιολογική σκέψη ανταποκρίνεται στο αίτηµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιληφθούν ή να ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν στο
πρόγραµµα οι προσχωρούσες χώρες, οι χώρες ΕΟΧ, καθώς και οι συνδεδεµένες χώρες και η
Τουρκία. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη γνώµη αυτή και αποδέχεται την τροπολογία.

3.2. Σχόλια επί των άρθρων της απόφασης που περιέχει η κοινή θέση.

Άρθρο 1 (Στόχοι της απόφασης)

Άρθρο 1 σηµείο α): Tο Συµβούλιο εισήγαγε αναφορά σχετικά µε την ανάγκη να
χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι επίσηµες στατιστικές ως πηγές των
δεδοµένων που θα συλλέγονται µε τη διαδικασία παρακολούθησης. Η προσθήκη αποτελεί
χρήσιµη διευκρίνιση και για το λόγο αυτό η Επιτροπή συµφωνεί. Στο ίδιο σηµείο, το
Συµβούλιο διέγραψε µια φράση ελάσσονος σηµασίας.

Άρθρο 1 σηµείο β): Tο Συµβούλιο πρόσθεσε τη λέξη « τοπικό » η οποία µπορεί να γίνει
αποδεκτή από την Επιτροπή.

Άρθρο 1 σηµείο γ): Σκοπός της τροπολογίας του Συµβουλίου στο σηµείο αυτό είναι η
σύσταση ενός πολιτικού φορέα συζήτησης (“∆ιευθύνουσα Οµάδα”) της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάλυσης της κοινωνίας της πληροφορίας για να αξιολογήσει τον κατάλληλο
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στρατηγικό προσανατολισµό του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η πρόταση είναι χρήσιµη
και η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση του κειµένου.

Άρθρο 1 σηµείο δ): Η τροπολογία επικαιροποιεί τη διατύπωση της αρχικής πρότασης περί
ασφάλειας. Tο νέο κείµενο υπογραµµίζει ως στόχο του προγράµµατος την “προετοιµασία για
τη σύσταση της µελλοντικής δοµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα ασφάλειας των δικτύων
και των πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου
2002 και στο σχέδιο δράσης eEurope”. Η τροπολογία ανταποκρίνεται στους στόχους της
Επιτροπής όπως περιγράφονται στην αρχική της πρόταση για έναν οργανισµό ασφάλειας του
δικτύου και των πληροφοριών.

Tο Συµβούλιο αναδιατύπωσε επίσης κάπως το τελικό σχόλιο του άρθρου 1, έτσι ώστε να
αναφερθεί µε σαφήνεια η σύνδεση µεταξύ δραστηριοτήτων του MODINIS και των στόχων
του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Κατά συνέπεια η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροπολογία.

Άρθρο 2 (ειδικές δράσεις)

Tο κείµενο που τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο µπορεί να γίνει δεκτό. Σε γενικές γραµµές,
το αναθεωρηµένο κείµενο συγκεντρώνει διαφορετικές δραστηριότητες της αρχικής πρότασης
και προσθέτει αναφορές στα τελευταία επίσηµα έγγραφα (ψηφίσµατα ή αποφάσεις).

Παράλληλα το Συµβούλιο υιοθέτησε τη σύσταση δύο οµάδων για την κοινωνία της
πληροφορίας: µια οµάδα απαρτιζόµενη από οικονοµικούς και κοινωνικούς εµπειρογνώµονες
που θα πραγµατοποιούν ανάλυση των προβλέψεων, και µια ∆ιευθυντική Οµάδα, η οποία θα
έχει στρατηγικό κατευθυντικό ρόλο στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε τη χρήσιµη αυτή πρόταση του Συµβουλίου.

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις του Συµβουλίου στο συγκεκριµένο άρθρο είναι ελάσσονος σηµασίας
αλλαγές συντακτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Άρθρο 4 (προϋπολογισµός)

Tο Συµβούλιο µείωσε τον προϋπολογισµό του προγράµµατος από 25 εκατ. € σε 20 εκατ. €. Η
Επιτροπή διατηρεί την αρχική της πρόταση.

Άρθρο 5 (καθήκοντα της διαχειριστικής επιτροπής του προγράµµατος)

Eκτός από ορισµένες αλλαγές ελάσσονος σηµασίας συντακτικού χαρακτήρα, το Συµβούλιο
πρόσθεσε στο άρθρο αυτό ένα νέο σηµείο, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή έχει την
υποχρέωση να υποβάλει στη διαχειριστική επιτροπή τα κριτήρια και το περιεχόµενο των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των έργων στα οποία η κοινοτική συνδροµή θα είναι
άνω των 250.000 €. Η Επιτροπή αποδέχεται την τροποποίηση.

Άρθρο 7

Eκτός από ορισµένες αλλαγές ελάσσονος σηµασίας συντακτικού χαρακτήρα, το Συµβούλιο
πρόσθεσε την υποχρέωση να ενηµερώνει η Επιτροπή τακτικά τη ∆ιευθύνουσα Οµάδα
eEurope. Καθόσον η προσθήκη αυτή αποτελεί άµεση συνέπεια της σύστασης της
∆ιευθύνουσας Οµάδας, η Επιτροπή αποδέχεται την τροποποίηση.
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Άρθρο 7α

Tο άρθρο αυτό προστέθηκε διότι το Συµβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου να ανοίξει το πρόγραµµα στις χώρες ΕΟΧ, τις προσχωρούσες χώρες και στις
χώρες µη µέλη. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά ούτε την
προσέγγιση ούτε τους στόχους την πρόταση της.

Παραρτηµα

∆ηλώσεις της Επιτροπής επισυναπτόµενες στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συγκροτήσει προσωρινή διατοµεακή οµάδα
εργασίας σε στενή συνεργασία µε τους αντιπροσώπους των κρατών µελών, η οποία θα
απαρτίζεται από αυτούς, µε σκοπό να αναλάβουν προπαρασκευαστικές δράσεις ενόψει της
δηµιουργίας του Οργανισµού Ασφαλείας του ∆ικτύου και των Πληροφοριών. Οι εργασίες της
οµάδας θα αρχίσουν το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003 και θα λήξουν στα τέλη του έτους 2003,
η οποία είναι και η ηµεροµηνία που έχει ορισθεί ως στόχος για τη σύσταση του Οργανισµού.


