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BESCHIKKING     /2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD

van       

tot vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van het e-Europa

actieplan 2005, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en

informatiebeveiliging (MODINIS)

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 157, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Handelende volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 291 van 26.11.2002, blz. 243.
2 PB C 61 van 14.3.2003, blz.184.
3 Advies van het Europees Parlement van ... [(PB...)] [nog niet bekendgemaakt in het

publicatieblad)], Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ...[(PB...)] [nog niet
bekendgemaakt in het publicatieblad)] en besluit van het Europees parlement van [(PB...)]
[nog niet bekendgemaakt in het publicatieblad)].
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 23 en 24 maart 2000 heeft de Europese Raad van Lissabon de doelstelling vastgelegd om

in een periode van tien jaar van de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische

kenniseconomie ter wereld te maken en is gewezen op de noodzaak van een open coördinatie-

methode voor het meten van de vooruitgang.

(2) Op 19 en 20 juni 2000 heeft de Europese Raad van Santa Maria da Feira het actieplan

e-Europa 2002 goedgekeurd en speciaal de nadruk gelegd op de noodzaak om langere-

termijnvooruitzichten voor de kenniseconomie op te stellen waarmee gestimuleerd wordt dat

alle burgers toegang krijgen tot de nieuwe technologieën en op 30 november 2000 heeft de

Raad Interne Markt een lijst van 23 indicatoren opgesteld om de vooruitgang bij het actieplan

e-Europa 2002 te meten.

(3) Op 28 mei 2002 heeft de Commissie een mededeling bekendgemaakt die was gericht aan de

Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio's  met als titel "e-Europa 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen" van

28 mei 2002 en op 21 en 22 juni heeft 2002 heeft de Europese Raad van Sevilla de algemene

doelstellingen van het actieplan bekrachtigd.

(4) Op 22 januari 2001 heeft de Commissie een mededeling bekendgemaakt die was gericht aan

de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio's met als titel "De informatiemaatschappij veiliger maken door de informatie-

infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden".
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(5) In de Conclusies van de Europese Raad van Stockholm van 23 en 24 maart 2001  werd de

Raad verzocht samen met de Commissie een alomvattende strategie uit te werken voor de

beveiliging van elektronische netwerken, inclusief praktische uitvoeringsmaatregelen. De

mededeling "Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak"

van 6 juni 2001 vormde het initiële antwoord van de Commissie op dit verzoek.

(6) In de Resolutie van de Raad van 30 mei 2001 inzake het actieplan e-Europa 2002: Informatie-

en netwerkbeveiliging en in de Resolutie van de Raad van 28 januari 2002 betreffende een

gemeenschappelijke aanpak en specifieke acties inzake netwerk- en informatiebeveiliging1, de

resolutie van de Raad "betreffende een Europese aanpak ten behoeve van een cultuur van

netwerk- en informatiebeveiliging" van 18 februari 20032, en de resolutie van het Europees

Parlement "Netwerk- en informatieveiligheid: voorstel voor een Europese beleidsaanpak ",

van 22 oktober 2002, werd een beroep gedaan op de lidstaten om specifieke maatregelen te

treffen om de veiligheid van elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen te

verbeteren. Het Europees Parlement en de Raad betuigden voorts hun instemming met de

voornemens van de Commissie om onder meer een strategie te ontwikkelen voor een meer

stabiele en veilige werking van de Internet-infrastructuur en met een voorstel te komen voor

het opzetten van de toekomstige Europese structuur inzake netwerk- en informatiebeveiliging.

(7) In het Actieplan e-Europa 2005, dat in dit verband is bevestigd door de resolutie van de Raad

van 18 februari 2003 wordt onder meer voorgesteld de toekomstige Europese structuur inzake

netwerk-en informatiebeveiliging op te zetten.

                                                
1 PB C 43 van 16.2.2002, blz. 2.
2 PB C 48 van 28.2.2003, blz. 1.
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(8) De overgang naar de informatiemaatschappij kan, door de introductie van nieuwe vormen van

economische, politieke en sociale betrekkingen, de Europese Unie helpen omgaan met de

uitdagingen van deze eeuw en een bijdrage leveren tot groei, concurrentievermogen en

werkgelegenheid. De informatiemaatschappij voert geleidelijk naar een reorganisatie in de

aard van de economische en sociale activiteit, met grote sectoroverschrijdende gevolgen op

activiteitsgebieden die tot dusver onafhankelijk waren. Bij de maatregelen voor de

totstandbrenging ervan moet rekening gehouden worden met de sociaal-economische cohesie

in de Gemeenschap, de risico's die verbonden zijn aan digitale uitsluiting, en met het efficiënt

functioneren van de interne markt.De acties van de Europese Unie en van de lidstaten op het

gebied van de informatiemaatschappij zijn erop gericht de deelname van achtergestelde

groepen aan de informatiemaatschappij verder te bevorderen.

(9) Er is behoefte aan de introductie van mechanismen voor monitoring en uitwisseling van

ervaringen die de lidstaten in staat stellen prestaties te vergelijken en te analyseren, en de

vooruitgang te toetsen aan het actieplan e-Europa 2005.

(10) Dankzij benchmarking kunnen de lidstaten beoordelen of de door hen in het kader van het

actieplan e-Europa 2005 ontplooide nationale initiatieven resultaten opleveren die kunnen

worden vergeleken met die van andere lidstaten en tevens op internationaal niveau, en of zij

ten volle profijt trekken uit de technologie.
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(11) De activiteiten van de lidstaten in het kader van het actieplan e-Europa 2005 kunnen verder

worden gesteund door het verspreiden van goede praktijken. De door Europa aangebrachte

meerwaarde op het gebied van benchmarking en goede praktijken berust op vergelijking van

de resultaten van alternatieve besluiten, gemeten met behulp van een gemeenschappelijke

methodiek voor monitoring en analyse.

(12) De economische en maatschappelijke gevolgen van de informatiemaatschappij moeten

worden geanalyseerd om beleidsbesprekingen te vergemakkelijken. Dit zal het de lidstaten

mogelijk maken het economisch en industrieel potentieel van de technologische ontwikkeling

beter te benutten, met name op het gebied van de informatiemaatschappij.

(13) Netwerk- en informatiebeveiliging is een noodzakelijke voorwaarde geworden voor de verder

groei van een veilig bedrijfsklimaat. De complexiteit van netwerk- en informatiebeveiliging

impliceert dat de lokale, nationale en, waar nodig, Europese overheden bij de ontwikkeling

van beleidsmaatregelen op dit gebied rekening dienen te houden met een reeks politieke,

economische, organisatorische en technische aspecten en zich bewust moeten zijn van het

gedecentraliseerde en wereldwijde karakter van communicatienetwerken. De geplande

oprichting van de toekomstige Europese structuur inzake netwerk- en informatiebeveiliging

zou de mogelijkheid van de lidstaten en de Gemeenschap vergroten om beter in te spelen op

grote problemen inzake netwerk- en informatiebeveiliging. De voorbereidende werkzaam-

heden zouden reeds in 2003 moeten worden aangevat.

(14) Hoewel met de bovenvermelde activiteiten de bevordering van synergieën en van

samenwerking tussen de lidstaten, de landen van de EER, de toetredende en kandiderende

landen, alsmede de geassocieerde landen van Centraal- en Oost-Europa wordt nagestreefd,

zou de Commissie in de toekomst kunnen stimuleren dat deze landen nog meer bij de

activiteiten van dit programma worden betrokken.
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(15) De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden. 1.

(16) De voortgang van dit programma dient permanent te worden bewaakt.

(17) Dit besluit stelt voor de gehele duur van het programma de financiële middelen vast die in het

kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voornaamste

referentiepunt vormen in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei

1999 tussen het Europees parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline

en de verbetering van de begrotingsprocedure,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Er wordt een meerjarenprogramma (2003-2005) vastgesteld voor de monitoring van het actieplan

e-Europa 2005, de verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en infor-

matiebeveiliging ("het programma").

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

a) de prestaties van en in de lidstaten bewaken, deze met de beste prestaties in de wereld

vergelijken, waar mogelijk, gebruik makend van officiële statistieken;

                                                
1 Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening

van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999,
blz. 23).
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b) de inspanningen van de lidstaten op nationaal, regionaal of lokaal niveau in het kader van

e-Europa steunen door het analyseren van voor e-Europa specifieke goede praktijken en door

het ontwikkelen van mechanismen voor uitwisseling van ervaringen;

c) de economische en maatschappelijke consequenties van de informatiemaatschappij analyseren

teneinde de beleidsbesprekingen te vergemakkelijken, met name op het punt van het concur-

rentievermogen van de industrie en de cohesie, alsmede van maatschappelijke integratie, en

tevens een stuurgroep e-Europa de nodige informatie ter beschikking te stellen om te beoor-

delen of het actieplan e-Europa 2005 strategisch gezien de goede richting uitgaat;

d) voorbereidingen treffen voor het opzetten van de toekomstige Europese structuur inzake

netwerk- en informatiebeveiliging, waarin is voorzien in de Resolutie van de Raad van

28 januari 2002 en in het actieplan e-Europa 2005, teneinde de netwerk- en informatie-

beveiliging te verbeteren.

De activiteiten in het kader van het programma hebben een sectoroverschrijdend karakter en

vormen een aanvulling van activiteiten van de Gemeenschap op andere terreinen. Geen van deze

activiteiten mag een doublure vormen met werkzaamheden die in het kader van andere programma's

van de Gemeenschap plaatsvinden. Bij de in het kader van het programma ondernomen activiteiten

inzake benchmarking, goede praktijken en coördinatie van het beleid moet worden gestreefd naar de

verwezenlijking van de doelstellingen van het actieplan e-Europa 2005 en de bevordering van net-

werk- en informatiebeveiliging en breedband, alsmede van e-overheid, e-handel, e-gezondheid en

e-leren.

Het programma dient tevens een gemeenschappelijk raamwerk te bieden voor complementaire

interactie tussen de diverse nationale, regionale en lokale instanties op Europees niveau.
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Artikel 2

Teneinde de in artikel 1 genoemde doelstellingen te bereiken, worden de volgende activiteiten

ondernomen:

a) Actie 1:

Monitoring en vergelijking van de prestaties

- inzameling en analyse van gegevens op basis van de benchmarking-indicatoren als

bepaald in de resolutie van de Raad inzake de uitvoering van het actieplan

e-Europa 2005 van 18 februari 20031, waaronder, voorzover van toepassing, regionale

indicatoren; bijzondere nadruk moet worden gelegd op gegevens die verband houden

met de hoofddoelstellingen van het actieplan e-Europa 2005;

b) Actie 2:

Verspreiding van goede praktijken

- studies ter inventarisatie van goede praktijken op nationaal, regionaal en lokaal niveau,

die bijdragen tot het welslagen van het actieplan e-Europa 2005;

- ondersteuning van specifieke conferenties, seminars en workshops ter ondersteuning

van de doelstellingen van het actieplan e-Europa 2005, teneinde de samenwerking en

uitwisseling van ervaringen en goede praktijken in de zin van het gemeenschappelijk

raamwerk voor complementaire interactie, als bedoeld in artikel 1, punt b, te

bevorderen;

                                                
1 PB C 48 van 28.2.2003, blz.2.



7948/1/03 REV 1 CS/ih 9
DG C III    NL

c) Actie 3:

Analyse en strategische discussie

- ondersteuning van de werkzaamheden van deskundigen op sociaal en economisch

gebied teneinde de Commissie en desgewenst de stuurgroep e-Europa te voorzien van

materiaal voor toekomstgerichte beleidsanalyse;

- ondersteuning van een stuurgroep e-Europa om een strategisch overzicht te verkrijgen

van de uitvoering van het actieplan e-Europa 2005, een forum voor de uitwisseling van

ervaringen te bieden en de vroege deelname van kandidaat-lidstaten mogelijk te maken

en, voorzover van toepassing, andere belanghebbenden uit te nodigen om hun opvat-

tingen naar voren te brengen;

d) Actie 4:

Verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging

- voorbereiding voor het opzetten van de toekomstige Europese structuur inzake netwerk-

en informatiebeveiliging, waarin is voorzien in de resoluties van de Raad van

28 januari 2002 en van 18 februari 2003 betreffende een Europese aanpak ten behoeve

van een cultuur van netwerk- en informatiebeveiliging en in het actieplan

e-Europa 2005, onder meer door financiering van analyses, studies en workshops over

thema's als beveiligingsmechanismen en de interoperabiliteit daarvan, netwerkbetrouw-

baarheid en -beveiliging, geavanceerde versleuteling, privacy en beveiliging bij

draadloze communicatie.
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Artikel 3

Bij de realisatie van de in artikel 1 genoemde doelstellingen en de in artikel 2 bedoelde activiteiten,

maakt de Commissie gebruik van geschikte en relevante middelen, in het bijzonder:

- gunning van contracten voor de uitvoering van werkzaamheden in verband met analyses,

verkennende studies, uitvoerige studies op specifieke terreinen, demonstratie-activiteiten met

een beperkte omvang, met inbegrip van workshops en conferenties;

- inzameling, publicatie en verspreiding van informatie en de ontwikkeling van webdiensten;

- ondersteuning van vergaderingen van deskundigen, conferenties en seminars.

Artikel 4

Het programma bestrijkt de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005.

Het richtbedrag voor de uitvoering van dit programma bedraagt 20 miljoen EUR.

Een indicatieve verdeling is opgenomen in de bijlage.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de

financiële vooruitzichten.
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Artikel 5

De Commissie wordt belast met de uitvoering van het programma en met de coördinatie ervan met

andere programma's van de Gemeenschap. De Commissie stelt elk jaar op basis van deze beschik-

king een werkprogramma op.

De Commissie handelt volgens de procedures van artikel 6, lid 2.

a) bij de vaststelling van het werkprogramma, met inbegrip van de verdeling van de beschikbare

middelen,

b) bij de aanneming van de maatregelen voor de evaluatie van het programma,

c) bij de bepaling van de criteria voor oproepen om voorstellen in te dienen, overeenkomstig de

doelstellingen van artikel 1, en bij de beoordeling van de projecten die na dergelijke oproepen

worden voorgesteld, indien de communautaire financiering voor een geraamde bedrag van de

communautaire bijdrage 250 000 euro of meer bedraagt.

Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 7

1. Om te verzekeren dat de steun van de Gemeenschap voor activiteiten in het kader van deze

beschikking op efficiënte wijze wordt gebruikt, draagt de Commissie zorg voor een voorafgaande

beoordeling ervan , monitoring en evaluatie.

2. Gedurende de activiteiten en na de afronding ervan evalueert de Commissie de wijze waarop

deze activiteiten zijn verricht en het effect van hun uitvoering om na te gaan of de oorspronkelijke

doelstellingen zijn bereikt.

3. De Commissie brengt het comité en de stuurgroep e-Europa regelmatig op de hoogte van de

vooruitgang bij de uitvoering van het totale programma.

4. Na afloop van het programma dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het

Europees Economisch en Sociaal Comité een evaluatierapport in over de resultaten die bij de

uitvoering van de in artikel 2 bedoelde activiteiten zijn bereikt.
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Artikel 8

1. Het programma kan, in het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Europese Gemeen-

schap, worden opengesteld voor landen van de EER, de toetredende en kandiderende landen en de

geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa.

2. Bij de uitvoering van deze beschikking wordt samenwerking met niet-lidstaten en met inter-

nationale organisaties of organen, voor zover van toepassing, gestimuleerd.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de

Europese Unie.

Artikel 10

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Brussel,

Voor de Raad Voor het Europees Parlement

 De voorzitter        De voorzitter

_____________
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BIJLAGE

Meerjarenprogramma voor de monitoring van e-Europa, verspreiding van goede praktijken

en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging

(MODINIS)

Indicatieve verdeling van de uitgaven over 2003-2005

Percentages van de totale begroting per categorie per jaar
2003 2004 2005 Totaal 2003-2005

Activiteit 1 - monitoring en

vergelijking van prestaties 12% 14% 14% 40%

Activiteit 2 - verspreiding van

goede praktijken 8% 10% 12% 30%

Activiteit 3 - analyse en

strategische discussie 2% 3% 3% 8%

Activiteit 4 - verbetering van de

netwerk- en informatiebeveiliging 17% 5% 0% 22%

Percentage van het totaal 39% 32% 29% 100,0%

______________
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I. INLEIDING

1. Op 26 juli 2002 heeft de Commissie bovengenoemd voorstel voor een beschikking van

het Europees Parlement en de Raad aangenomen 1. Het voorstel is gebaseerd op

artikel 157, lid 3, van het EG-Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 12 februari 2003 advies uitgebracht, het Economisch

en Sociaal Comité op 24 oktober 2002 en het Comité van de Regio's op

12 februari 2003.

3. De Commissie heeft haar gewijzigd voorstel op 9 april 2003 aan het Europees

Parlement en de Raad doen toekomen 2.

4. Op 26 mei 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag.

II. DOELSTELLING

1. Dit voorstel strekt ertoe te voorzien in een financieel steunprogramma dat de nationale

inspanningen tot omvorming van Europa tot een kenniseconomie moet begeleiden. Het

programma draagt bij aan de strategie van Lissabon door de prestaties van en binnen de

lidstaten te bewaken, de verspreiding van goede praktijken te bevorderen, de econo-

mische en maatschappelijke consequenties van de informatiemaatschappij te analyseren

en de netwerk- en informatiebeveiliging te verbeteren. MODINIS is de opvolger van het

PROMISE-programma, dat eind vorig jaar afliep. Het biedt ook de aanvullende finan-

ciering voor de correcte uitvoering van het actieplan e-Europa 2005, waarvan de doel-

stellingen door de Europese Raad van Sevilla zijn bekrachtigd.

                                                
1 PB C
2 .....
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt deelt de algemene doelstelling van het Commissievoorstel

en algemeen gesproken sluit het zich aan bij de voor het bereiken van deze doelstelling voor-

gestelde middelen.

De tekst van het voorstel is echter in de loop van het debat in de Raad geherformuleerd.

Bovendien is een aantal artikelen geherstructureerd ter wille van meer duidelijkheid en

gebruiksvriendelijkheid. Hieronder volgen de belangrijkste punten waarop het gemeen-

schappelijk standpunt verschilt van het voorstel van de Commissie:

1. In het gemeenschappelijk standpunt is artikel 2 geherstructureerd om het te doen aan-

sluiten op artikel 1 en de vier acties in het voorgestelde programma. Voorts is in deze

artikelen het lokale niveau op één lijn gesteld met de nationale en regionale niveaus wat

betreft goede praktijken en uitwisseling van ervaringen.

2. In de artikelen 1 en 2 heeft de Raad de stimulans om de doelstellingen van het actieplan

e-Europa 2005 te halen, versterkt. De Raad heeft in dit verband een verwijzing naar een

stuurgroep e-Europa toegevoegd.

3. Wat betreft netwerk- en informatieveiligheid is de "task-force cyberbeveiliging" uit het

Commissievoorstel omgedoopt tot "toekomstige Europese structuur inzake netwerk- en

informatiebeveiliging". Dit komt doordat na het onderhavige Commissievoorstel een

nieuw Commissievoorstel is ingediend voor de instelling van een Europees Agentschap

voor netwerk- en informatiebeveiliging en er nog geen besluit is genomen omtrent de

definitieve vorm van deze structuur. Maar de noodzaak om deze structuur, die vanaf

begin 2004 operationeel moet zijn, op touw te zetten, wordt benadrukt in de verwij-

zingen ernaar in de artikelen 1 en 2 van het gemeenschappelijk standpunt.

4. Op basis van de ervaring met het voorgaande programma PROMISE en gezien de te

betreuren vertraging bij de aanneming van het programma, bedraagt het nu in artikel 4

van het gemeenschappelijk standpunt voorgestelde richtbedrag € 20 miljoen.
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5. In artikel 5 heeft de Raad de betrokkenheid van het beheerscomité verruimd zodat er

een afdoende controle op de uitvoering van het programma wordt gewaarborgd en tege-

lijkertijd onnodige bureaucratie wordt vermeden.

6. In het nieuwe artikel 8 van het gemeenschappelijk standpunt wordt de mogelijkheid

geboden om het programma open te stellen voor EER-landen, voor de toetredende en de

kandiderende landen en voor de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa.

Voorts wordt samenwerking met niet-lidstaten en internationale organisaties of organen

gestimuleerd.

IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Door de Commissie overgenomen en door de Raad goedgekeurde amendementen van

het Europees Parlement

- Amendement 1 is verwerkt in overweging 6 van het gemeenschappelijk standpunt.

- Amendement 2 is verwerkt in overweging 7 van het gemeenschappelijk standpunt,

zij het in een licht gewijzigde formulering.

- De Raad heeft de amendementen 3 en 4 verwerkt in overweging 8 van zijn

gemeenschappelijk standpunt (amendement 4 gedeeltelijk, de verwijzing naar

specifieke groepen is weggelaten).

- De amendementen 5 en 6 zijn samengevoegd, geherformuleerd en verwerkt in

overweging 14 van het gemeenschappelijk standpunt.

- Amendement 10 is verwerkt in artikel 1, onder c), van het gemeenschappelijk

standpunt wat betreft de verwijzing naar sociale insluiting.

- De Raad heeft de amendementen 11 en 12 verwerkt in respectievelijk de punten d)

van artikel 1 en d) van artikel 2, in een licht gewijzigde bewoording.

- De Raad heeft amendement 15 gedeeltelijk aanvaard maar heeft het voorgestelde

nieuwe tweede lid geherformuleerd om herhalingen te voorkomen.
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2. Door de Commissie overgenomen maar door de Raad niet goedgekeurde amendementen van

het Europees Parlement

- De Raad heeft amendement 9 niet goedgekeurd omdat volgens hem ervan wordt uitge-

gaan dat de voor benchmarking gebruikte informatie actueel is.

3. Door de Commissie noch de Raad overgenomen amendementen van het Europees Parlement

- Amendement 7 is niet aanvaard omdat het programma e-Europa+, waarnaar wordt

verwezen, eind 2003 afloopt en de betrokken kandiderende landen in 2004 als vol-

waardige lidstaten zullen deelnemen.

- De amendementen 8 en 13, die van het beheerscomité een raadgevend comité maken,

zijn niet aanvaard. Net als de Commissie vindt de Raad een beheerscomité om redenen

van transparantie passender. De verwijzing naar verschillende vertegenwoordigers in

amendement 13 is ook niet aanvaard. De Raad heeft in artikel 6 van het gemeen-

schappelijk standpunt de verwijzing naar vertegenwoordigers helemaal geschrapt,

omdat deze aangelegenheid uitdrukkelijk is geregeld in het besluit waarnaar het artikel

verwijst.

- De Raad heeft amendement 14 niet aanvaard omdat hierin alleen maar de verplichtingen

van het financieel reglement worden herhaald.

_______________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 16 mei 2003 (19.05)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0187 (COD)

9282/03

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

NOTA I/A-PUNT
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. Comv.: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met

het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de
monitoring van eEurope, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van
de netwerk- en informatieveiligheid (MODINIS)

1. De Commissie heeft bovengenoemd voorstel op 30 juli 2002 bij de Raad ingediend.

2. Het voorstel is gebaseerd op artikel 157, lid 3, van het EG-Verdrag. De medebeslissings-

procedure (artikel 251) is van toepassing. Het Europees Parlement heeft op 12 februari 2003

advies uitgebracht en 15 amendementen op het Commissievoorstel aangenomen. Het

Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 oktober 2002, en het Comité van de Regio’s op

12 februari 2003 advies uitgebracht.
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3. De Commissie heeft de Raad op 9 april 2003 een gewijzigd voorstel toegezonden.

4. De Groep telecommunicatie en informatiemaatschappij heeft het voorstel en de door het

Europees Parlement voorgestelde amendementen besproken en heeft een akkoord bereikt over

een ontwerp van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad. De door de juristen/vertalers

bijgewerkte tekst van het ontwerp van een gemeenschappelijk standpunt staat in document

7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89 CODEC 380.

5. De motivering van de Raad staat in het addendum bij document 7948/03.

6. Derhalve kan het Coreper de Raad in overweging geven zijn gemeenschappelijk standpunt in

de versie van document 7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89

CODEC 380 vast te stellen en het samen met de motivering aan het Europees Parlement toe te

zenden overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

_______________
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9282/03
ADD 1

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
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CODEC 632

ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. Comv.: 11436/02 TELECOM 3 SOCI 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt door de Raad met het oog op

de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van
eEurope, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en
informatieveiligheid (MODINIS)
- Verklaring voor de notulen van de zitting van de Raad waarin de beschikking

wordt aangenomen

In de bijlage gaat voor de Raad de tekst van deze verklaring.

_______________
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Verklaring van de Commissie

De Commissie bevestigt dat zij voornemens is  een tijdelijke interdisciplinaire groep op te richten

die nauw samenwerkt met en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voor-

bereidende werkzaamheden verricht met het oog op de oprichting van een Agentschap voor

netwerk- en informatiebeveiliging. Het werk van deze groep begint uiterlijk op 1 juli 2003 en zal

duren tot eind 2003, de streefdatum voor de oprichting van dit Agentschap.

_______________



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 28.5.2003
SEC(2003) 635 definitief

2002/0187 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een

meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van eEurope, verspreiding van
goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid (MODINIS)
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2002/0187 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een

meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van eEurope, verspreiding van
goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid (MODINIS)

1. ACHTERGROND

Datum indiening van het voorstel (COM(2002) 425 def. –
2002/0187(COD)) bij de Raad en het Europees Parlement
overeenkomstig artikel 157, lid 3, van het Verdrag:

26 juli 2002

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité:

24 oktober 2002

Datum van het advies van het Comité van de Regio’s: 12 februari 2003

Datum van het advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 12 februari 2003

Datum van indiening van het gewijzigd voorstel: 7 april 2003

Datum van (unanieme) goedkeuring van het gemeenschappelijk
standpunt:

26  maj 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel betreffende het MODINIS-programma beoogt de totstandbrenging van een
rechtsgrondslag voor de voortzetting van monitoring-activiteiten van het eEurope
2005-actieplan en verspreiding van goede praktijken. Voorts maakt de ontwerp-beschikking
het mogelijk om voorbereidende maatregelen te lanceren voor de oprichting van een
agentschap voor netwerk- en informatieveiligheid.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het unaniem aangenomen gemeenschappelijk standpunt van de Raad neemt een aantal
voorgestelde wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie over. De
Commissie kan al de amendementen aanvaarden, met uitzondering van het standpunt van de
Raad over artikel 4 van de beschikking, met betrekking tot het voor het programma
beschikbare budget.
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3.1. Commentaren op het gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de
overwegingen

De Commissie kan alle door de Raad voorgestelde amendementen met betrekking tot de
overwegingen en artikelen van de beschikking aanvaarden, aangezien zij nuttige
verduidelijkingen (of aanvullingen) inhouden op het voorstel van de Commissie. Voorts
verwijzen verschillende amendementen naar de inhoud van een aantal resoluties van de Raad
en van het Parlement die werden goedgekeurd na de indiening van het voorstel van de
Commissie.

Overweging 1: wijziging van de tekst (niet relevant voor de Nederlandse versie). Dit
amendement kan worden aanvaard.

Overweging 3: de Raad voegde een verwijzing toe naar de Europese Raad van Sevilla, door
aan het eind van de overweging de volgende zin toe te voegen: "... en de algemene
doelstellingen van het actieplan zoals goedgekeurd door de Europese Raad van Sevilla". Dit
houdt een bijwerking in van de oorspronkelijke tekst, die werd opgesteld voor de Europese
Raad. Dit amendement kan derhalve worden aanvaard.

Overweging 6: de Raad voegde een verwijzing toe naar een recentere resolutie van de Raad
over een Europese aanpak naar een cultuur van netwerk- en informatieveiligheid van
18 februari 2003. In deze overweging heeft de Raad ook een amendement van het Europees
Parlement aanvaard, waarin werd gevraagd om de resolutie van het Europees Parlement over
"netwerk- en informatieveiligheid" van 22 oktober 2002 toe te voegen. De Commissie
aanvaardt deze herziening van deze tekst.

Daarnaast heeft de Raad op het eind van deze overweging de verwijzing naar "de oprichting
van een task force Internet-veiligheid" vervangen door "structuur op Europees niveau voor
kwesties inzake netwerk- en informatieveiligheid". Dit houdt ook een herziening in van de
oorspronkelijke tekst die overeenstemt met de vooruitgang die is geboekt bij de besprekingen
over het voorstel van de Commissie voor een toekomstig orgaan dat verantwoordelijk zou zijn
voor kwesties inzake netwerk- en informatieveiligheid. Dit amendement is derhalve
aanvaardbaar.

Overweging 6a: met deze aanvullende overweging herhaalt de Raad de verwijzing naar zijn
resolutie van 18 februari 2003, teneinde de noodzaak voor de oprichting van een structuur
voor kwesties inzake netwerk- en informatieveiligheid op Europees niveau te onderstrepen.
De Commissie is het volledig eens met deze toevoeging.

Overweging 7: de Raad aanvaardde de amendementen van het Europees Parlement
betreffende de vervanging van de woorden "een maatschappij met twee snelheden" door de
woorden "digitale uitsluiting". De Raad en de Commissie aanvaardden ook het amendement
van het Europees Parlement waarin een tweede alinea wordt toegevoegd die erop wijst dat het
nodig is dat "maatregelen op het gebied van informatiemaatschappij erop zijn gericht de
deelneming van minder begunstigde groepen aan de informatiemaatschappij te bevorderen".
De Commissie aanvaardt deze twee amendementen op de oorspronkelijke tekst.

Overweging 8: deze overweging betreft de noodzaak van de oprichting van de mechanismen
voor monitoring en uitwisseling van goede praktijken als een instrument voor het vergelijken
en analyseren van prestaties tussen lidstaten met betrekking tot het eEurope-actieplan. De
Raad veranderde de woorden "een mechanisme" door het woord "mechanismen" en liet het
tweede deel van de alinea vallen, waarin het doel van dergelijke monitoringmechanismen



4

werd uitgelegd. Het amendement lijkt niet van inhoudelijke aard te zijn en daarom is de
Commissie het ermee eens de tekst te schrappen vanaf de woorden "Een dergelijk
mechanisme maakt het de lidstaten mogelijk ... van de informatiemaatschappij".

Overwegingen 9 en 10: de Raad heeft kleine wijzigingen in de tekst aangebracht die door de
Commissie kunnen worden aanvaard.

Overweging 11: de overweging verwijst naar de nationale en communautaire inspanningen
voor de invoering van breedband en suggereert dat de Commissie de uitwisseling van lokale
en regionale ervaringen dient aan te moedigen. De Raad is het er wel mee eens dat breedband
een van de gebieden is voor het uitwisselingsmechanisme van beste praktijken en voor
monitoring, maar is van mening dat een specifieke verwijzing naar beleidsprioriteiten inzake
invoering van breedband in de overwegingen van de beschikking niet gepast is. Daarom werd
overweging 11 geschrapt. De Commissie kan dit amendement aanvaarden aangezien het in
overeenstemming is met de doelstellingen van het programma, dat immers is beperkt tot het
tot stand brengen van mechanismen voor analyse en uitwisseling van ervaringen op Europees
niveau.

Overweging 12 (nieuwe overweging): de Raad voegde een nieuwe overweging toe met het
oogmerk een mechanisme in te voeren voor strategische discussie over technologische,
economische en maatschappelijke aspecten van de informatiemaatschappij. De Commissie is
van mening dat dit voorstel nuttig is en derhalve kan worden aanvaard.

Overweging 13 (voorheen 12): aan het eind van de oorspronkelijke tekst voegde de Raad
tekst toe waarmee de rol wordt verduidelijkt van de toekomstige structuur voor netwerk- en
informatieveiligheid. De Commissie aanvaardt deze verduidelijking.

Overweging 13a (voorheen 13): deze overweging werd geschrapt omdat de Raad van
mening is dat er geen behoefte bestaat (in de huidige stand van de discussies over het
Europees orgaan voor netwerkinformatie) aan een verwijzing naar het Europees beleidskader
ter zake. De Commissie is het daarmee eens en aanvaardt derhalve het amendement .

Overweging 14 (nieuw): deze overweging komt overeen met het verzoek van het Europees
Parlement om de deelneming aan het programma van de toetredingslanden, landen van de
EER en de geassocieerde landen en Turkije erin op te nemen of dit aan te moedigen. De
Commissie is het hiermee eens en aanvaardt het amendement.

3.2. Commentaren op het gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de
artikelen van de beschikking

Artikel 1 (doelstelling van de beschikking)

Artikel 1, punt a): de Raad introduceerde een verwijzing naar de behoefte zoveel mogelijk
gebruik te maken van officiële statistieken als bronnen voor de bij het monitoringproces te
verzamelen gegevens. Deze toevoeging is een nuttige verduidelijking en derhalve is de
Commissie het daarmee eens. In ditzelfde punt schrapte de Raad een zin die van
ondergeschikt belang is.

Artikel 1, punt b): de Raad voegde het woord “lokaal” toe, hetgeen door de Commissie kan
worden aanvaard.

Artikel 1, punt c): het amendement van de Raad op dit punt beoogt een
beleidsdiscussiegroep ("Stuurgroep") in te stellen over de economische en maatschappelijke
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analyse van de informatiemaatschappij, teneinde de geschikte strategische oriëntaties voor het
eEurope 2005-actieplan te bespreken. Dit voorstel is nuttig en de Commissie is het eens met
de wijziging van de tekst.

Artikel 1, punt d): met dit amendement wordt de tekst van het oorspronkelijke voorstel
inzake veiligheid bijgewerkt. De nieuwe tekst onderstreept als programmadoelstelling het
"voorbereidende werk voor de totstandbrenging van de toekomstige structuur op Europees
niveau voor netwerk- en informatieveiligheid zoals voorzien in de resolutie van de Raad en
het eEurope-actieplan". Het amendement past bij de doelstellingen van de Commissie zoals
beschreven in haar voorstel voor een agentschap inzake netwerk- en informatieveiligheid.

De Raad heeft ook kleine wijzigingen aangebracht in het laatste commentaar in dit artikel 1,
teneinde duidelijk te wijzen op de band tussen de activiteiten van MODINIS en de
doelstellingen van het eEurope 2005-actieplan. De Commissie is het derhalve eens met dit
amendement.

Artikel 2 (specifieke acties)

De door de Raad gewijzigde tekst kan worden aanvaard. In het algemeen geldt dat de herziene
tekst verschillende activiteiten van het oorspronkelijke voorstel hergroepeert en verwijzingen
naar de recentste officiële documenten (resoluties of besluiten) toevoegt.

Daarnaast heeft de Raad steun verleend aan de instelling van twee groepen over de
informatiemaatschappij; een groep bestaande uit economische en sociale experts teneinde
voor prospectieve analyses te zorgen, en een eEurope-Stuurgroep die een strategische
leidende rol zal spelen bij de uitvoering van het eEurope 2005-actieplan. De Commissie is het
eens met dit nuttige voorstel van de Raad.

Artikel 3

De wijzigingen van de Raad in dit artikel betreffen kleine wijzigingen van de tekst. De
Commissie kan de amendementen goedkeuren.

Artikel 4 (budget)

De Raad heeft het budget van het programma teruggebracht van 25 miljoen euro naar
20 miljoen euro. De Commissie behoudt haar oorspronkelijk voorstel.

 Artikel 5 (taken van het beheercomité van het programma)

Afgezien van enkele wijzigingen van de tekst, voegde de Raad in dit artikel een nieuw punt
toe volgens hetwelk de Commissie verplicht is om het beheercomité de criteria en de inhoud
voor te leggen van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en van projecten met een
communautaire bijdrage van meer dan 250 000 euro. De Commissie aanvaardt het
amendement.

Artikel 7

Behalve enkele kleine wijzigingen van de tekst voegde de Raad er de verplichting voor de
Commissie aan toe om de eEurope-Stuurgroep regelmatig op de hoogte te houden. Aangezien
deze toevoeging een rechtstreeks gevolg is van de inrichting van de Stuurgroep, aanvaardt de
Commissie het amendement.
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Artikel 7a

Dit artikel werd toegevoegd omdat de Raad het voorstel van het Europees Parlement heeft
aanvaard om het programma open te stellen voor de EER, toetredingslanden en andere
niet-lidstaten. De Commissie is het eens met het amendement.

4. CONCLUSIES

De Commissie vindt dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad de geest en de
objectieven van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie niet ingrijpend wijzigt.

BIJLAGE

Verklaring van de Commissie, als bijlage toegevoegd aan de notulen van de vergadering van
de Raad

De Commissie wijst nogmaals op haar voornemen, om in nauwe samenwerking met
vertegenwoordigers van de lidstaten, een tijdelijke interdisciplinaire werkgroep op te zetten,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, voor het uitvoeren van voorbereidende
acties, met het oog op de oprichting van een agentschap voor netwerk- en
informatieveiligheid. De werkzaamheden van deze groep zullen van start gaan vóór 1 juli
2003 en worden beëindigd vóór het eind van 2003, de streefdatum voor de oprichting van het
agentschap.


