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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr.    /2003/EF

af

om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige

myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C
2 EUT C
3 EUT C
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 18.11.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Rådets fælles holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og
Europa-Parlamentets holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) I overensstemmelse med traktatens artikel 154 bidrager Fællesskabet til oprettelse og udvik-

ling af transeuropæiske net med henblik på at medvirke til virkeliggørelsen af målene i

traktatens artikel 14 og 158 og for at give EU-borgerne, de erhvervsdrivende og de regionale

og lokale administrative enheder mulighed for fuldt ud at udnytte de fordele, som etablerin-

gen af et område uden indre grænser medfører.

(2) Fremme af virksomhedernes og borgernes mobilitet på tværs af de europæiske grænser bidra-

ger direkte til at fjerne hindringer for de fri varebevægelser, den fri bevægelighed for perso-

ner, tjenesteydelser og kapital samt den fri etablering for statsborgere fra en medlemsstat på

en anden medlemsstats område.

(3) I henhold til traktatens artikel 157 sørger Fællesskabet og medlemsstaterne for, at de nødven-

dige betingelser for udviklingen af fællesskabsindustriens konkurrenceevne er til stede.

(4) Europa-Parlamentet og Rådet vedtog ved beslutning nr. 1719/1999/EF1 og afgørelse

nr. 1720/1999/EF2 en række aktioner, horisontale foranstaltninger og retningslinjer, herunder

fastlæggelse af projekter af fælles interesse, med hensyn til transeuropæiske net til elektronisk

dataudveksling mellem administrationer (Ida). Da beslutningen og afgørelsen kun gælder til

den 31. december 2004, er det nødvendigt at opstille rammer for opfølgningen af Ida-

programmet, der blev indført ved nævnte beslutning og afgørelse.

                                                
1 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2046/2002/EF (EFT L 316 af

20.11.2002, s. 4).
2 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 9. Ændret ved afgørelse nr. 2045/2002/EF (EFT L 316 af

20.11.2002, s. 1).



14816/1/03 REV 1 HV/ikn 3
DG C III    DA

(5) Idabc-programmet vil bygge på de gode resultater fra de tidligere Ida-programmer, som har

gjort det grænseoverskridende samarbejde mellem offentlige myndigheder mere effektivt.

(6) Der bør ved etableringen og gennemførelsen af Idabc-programmet, som er opfølgningen af de

tidligere Ida-programmer, tages behørigt hensyn til de resultater, der er opnået med disse pro-

grammer.

(7) Det er sandsynligt, at det arbejde, der afsluttes inden for rammerne af Idabc-programmet, vil

danne grundlag for videre arbejde. Dette sammenholdt med den hurtige teknologiske udvik-

ling betyder, at programmet skal kunne tilpasses til den fremtidige udvikling.

(8) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 blev det sat som

mål, at Den Europæiske Union inden 2010 skal blive den mest konkurrencedygtige og dyna-

miske videnbaserede økonomi i verden, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere

og bedre job og større social samhørighed.

(9) Det Europæiske Råd pegede på sit møde i Bruxelles i marts 2003 på, at det er vigtigt at sam-

menkoble Europa og derved styrke det indre marked, og det understregede, at elektronisk

kommunikation er en effektiv drivkraft for vækst, konkurrenceevne og jobskabelse i Den

Europæiske Union, og at der bør gøres en indsats for at konsolidere denne styrke og bidrage

til at nå de mål, der blev opstillet i Lissabon. Med henblik herpå bør udviklingen og etablerin-

gen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester og de underliggende telematiknet støttes og

fremmes.
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(10) Fjernelsen af hindringer for elektronisk kommunikation mellem offentlige myndigheder på

alle niveauer samt med virksomheder og borgere bidrager til at forbedre det europæiske

erhvervsmiljø, reducere de administrative byrder og begrænse bureaukratiet. Det kan ligeledes

tilskynde virksomheder og borgere i Den Europæiske Union til at udnytte fordelene ved

informationssamfundet og til at kommunikere elektronisk med offentlige myndigheder.

(11) En forbedret levering af e-forvaltningstjenester giver virksomheder og borgere mulighed for

at kommunikere aktivt med offentlige myndigheder uden særlige it-færdigheder eller forud-

gående viden om en offentlig myndigheds interne funktionsmåde og organisation.

(12) Anvendelsen af transeuropæiske telematiknet til dataudveksling mellem offentlige myndighe-

der, EU-institutioner og andre enheder som f.eks. europæiske agenturer, tjenester og organi-

sationer, der har til opgave at fremme Fællesskabets interesser, skal ikke betragtes som et mål

i sig selv, men som et middel til at opnå interoperable informationstjenester og interaktive

e-forvaltningstjenester på paneuropæisk niveau, som udnytter fordelene ved et samarbejde

mellem offentlige myndigheder på tværs af de europæiske grænser og lader disse fordele

komme både borgere og virksomheder til gode.

(13) Kommissionen vil foretage og om nødvendigt ajourføre omfattende høringer af alle interes-

senter med henblik på at gennemføre en undersøgelse af alle relevante sektorer med fokus på

borgernes og virksomhedernes behov og fordele med det formål at udarbejde en liste over

nødvendige og nyttige paneuropæiske e-forvaltningstjenester, der vil kunne iværksættes i lø-

bet af denne afgørelses samlede gyldighedsperiode.
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(14) De paneuropæiske e-forvaltningstjenester giver offentlige myndigheder, virksomheder og

borgere mulighed for et bedre samspil med offentlige myndigheder på tværs af grænserne.

Leveringen af disse tjenester kræver praktiske, effektive og interoperable informations- og

kommunikationssystemer mellem offentlige myndigheder samt interoperable administrative

front office- og back office-procedurer med henblik på sikker udveksling samt forståelse og

behandling af information i den offentlige sektor i hele Europa.

(15) Med henblik på levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester er det nødvendigt at tage

hensyn til bestemmelserne i navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af

24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-

oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1.

(16) Det er vigtigt, at de nationale bestræbelser til støtte for e-forvaltning tager behørigt hensyn til

Den Europæiske Unions prioriteter.

(17) Det er ligeledes vigtigt at maksimere anvendelsen af standarder, offentligt tilgængelige speci-

fikationer eller åbne specifikationer for dataudveksling og tjenesteintegration for at sikre en

fuldt integreret interoperabilitet og således øge fordelene ved de paneuropæiske e-forvalt-

ningstjenester og de underliggende transeuropæiske telematiknet.

(18) Det påhviler både Fællesskabet og medlemsstaterne at etablere paneuropæiske e-forvalt-

ningstjenester og de underliggende telematiknet, som Fællesskabet er bruger af eller drager

fordel af.

                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af

31.10.2003, s. 1).
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(19) Det er vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Fællesskabet samt i givet

fald med fællesskabsinstitutionerne og interessenterne.

(20) Aktioner på fællesskabsniveau bør stimulere en positiv udvikling af e-forvaltningstjenester på

paneuropæisk niveau og de tilsvarende forpligtelser på alle relevante niveauer under behørig

hensyntagen til Fællesskabets sproglige mangfoldighed.

(21) Selv om der bør tilskyndes til, at alle medlemsstater deltager i aktioner til fremme af pan-

europæiske e-forvaltningstjenester, der ydes fra offentlige forvaltninger til virksomheder og

borgere, kan der indledes aktioner, der kun omfatter visse medlemsstater, og medlemsstater,

der ikke deltager, bør tilskyndes til at tilslutte sig senere.

(22) Der bør sikres gensidig inspiration i forhold til nationale, regionale og lokale initiativer og

levering af e-forvaltningstjenester inden for medlemsstaterne.

(23) Handlingsplanen for e-Europa 2005, som Det Europæiske Råd gav sin tilslutning til på mødet

i Sevilla i juni 2002, især kapitlet om e-forvaltning, understreger betydningen af Ida-program-

met med henblik på at fremme etableringen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til støtte

for grænseoverskridende aktiviteter, hvilket således supplerer og danner rammerne for initia-

tiver vedrørende e-forvaltning på alle relevante niveauer.
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(24) For at udnytte Fællesskabets finansielle ressourcer effektivt er det nødvendigt med en rimelig

fordeling af udgifterne til de paneuropæiske e-forvaltningstjenester og de underliggende tele-

matiknet mellem medlemsstaterne og Fællesskabet.

(25) Der kan bedst opnås produktivitet, responsivitet og fleksibilitet i etableringen og driften af

paneuropæiske e-forvaltningstjenester og de underliggende telematiknet ved at anlægge en

markedsorienteret indfaldsvinkel, således at leverandører udvælges på et konkurrencemæssigt

grundlag i et miljø med flere udbydere, samtidig med at man i givet fald sikrer foranstaltnin-

gernes operationelle og finansielle bæredygtighed.

(26) De paneuropæiske e-forvaltningstjenester bør udvikles inden for rammerne af specifikke pro-

jekter af fælles interesse og specifikke horisontale foranstaltninger. Andre horisontale foran-

staltninger bør iværksættes for at støtte en interoperabel levering af disse tjenester ved at

etablere eller fremme infrastrukturtjenester.

(27) IIdabc-programmet bør derfor også være åbent for landene i Det Europæiske Økonomiske

Samarbejdsområde og kandidatlandene, og der bør opfordres til samarbejde med andre tred-

jelande. Internationale enheder kan for egen regning deltage i gennemførelsen af projekter af

fælles interesse og horisontale foranstaltninger.
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(28) For at sikre en sund forvaltning af Den Europæiske Unions finansielle ressourcer og undgå, at

der anskaffes unødvendigt udstyr, at undersøgelser gentages, og at der anvendes forskellige

fremgangsmåder, bør det være muligt at anvende tjenester, der udvikles i forbindelse med Ida-

programmet eller Idabc-programmet, inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikker-

hedspolitik og politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager i overensstemmelse

med afsnit V og VI i traktaten om Den Europæiske Union.

(29) Målet, som er at etablere paneuropæiske e-forvaltningstjenester, kan ikke i tilstrækkelig grad

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af aktionens omfang eller virkninger bed-

re gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overens-

stemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med pro-

portionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødven-

digt for at nå dette mål.

(30) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(31) I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som

omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren2

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige

budgetprocedure –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
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Artikel 1

Anvendelsesområde

Med denne afgørelse etableres der for perioden 2005-2009 et program for interoperabel levering af

paneuropæiske e-forvaltningstjenester til europæiske offentlige myndigheder, EU-institutioner og

andre organer og til europæiske virksomheder og borgere (i det følgende benævnt "Idabc-program-

met").

Artikel 2

Mål

1. Formålet med Idabc-programmet er at definere samt støtte og fremme udviklingen og etable-

ringen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester og de underliggende interoperable telematiknet og

hjælpe medlemsstaterne og Fællesskabet til inden for deres respektive kompetenceområder at gen-

nemføre Fællesskabets politikker og aktiviteter og opnå væsentlige fordele for offentlige myndig-

heder, virksomheder og borgere.

2. Programmet tager også sigte på:

a) at muliggøre en praktisk, effektiv og sikker informationsudveksling mellem offentlige myn-

digheder på alle relevante niveauer samt mellem sådanne myndigheder og EU-institutionerne

eller eventuelt andre organer

b) at udvide fordelene ved informationsudvekslingen som anført under litra a) med henblik på at

lette levering af tjenesteydelser til virksomheder og borgere under hensyn til disses behov
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c) at støtte Fællesskabets beslutningsprocedure og lette kommunikationen mellem EU-

institutionerne ved at udvikle de nødvendige strategiske rammer på paneuropæisk niveau

d) at opnå interoperabilitet, både inden for og på tværs af forskellige politikområder og i givet

fald med virksomheder og borgere, især på grundlag af en europæisk interoperabilitetsramme

e) at bidrage til de bestræbelser, der gøres af medlemsstaternes offentlige myndigheder og Fæl-

lesskabet med hensyn til rationaliserede transaktionsprocedurer, hurtigere gennemførelses-

metoder samt mere sikkerhed, effektivitet, åbenhed, servicekultur og responsivitet

f) at fremme udbredelsen af god praksis og opfordre til udviklingen af innovative telematikløs-

ninger i de offentlige myndigheder.

Artikel 3

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a) "telematiknet": et omfattende datakommunikationssystem, der består såvel af den fysiske in-

frastruktur og de fysiske forbindelser som af de tilknyttede tjeneste- og applikationslag, der

gør det muligt at udveksle information elektronisk mellem og inden for offentlige myndighe-

der samt mellem offentlige myndigheder og virksomheder og borgere
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b) "paneuropæiske e-forvaltningstjenester": grænseoverskridende informationstjenester og inter-

aktive tjenester, enten sektorbestemte eller horisontale, dvs. fælles på tværs af sektorer, i den

offentlige sektor, der leveres af offentlige myndigheder i Europa til offentlige myndigheder i

Europa eller til virksomheder, herunder deres interesseorganisationer, og til borgere, herunder

deres interesseorganisationer, ved hjælp af interoperable transeuropæiske telematiknet

c) "projekt af fælles interesse": projekt inden for de politikområder, der er angivet i bilag I, som

iværksættes eller videreføres i henhold til denne afgørelse, og som vedrører etablering eller

fremme af paneuropæiske e-forvaltningstjenester.

d) "infrastrukturtjenester": tjenester, der ydes for at opfylde generiske krav, og som omfatter

teknologiske løsninger og softwareløsninger, herunder en europæisk interoperabilitetsramme,

sikkerhed, middleware og netværkstjenester. Infrastrukturtjenester understøtter leveringen af

paneuropæiske e-forvaltningstjenester

e) "horisontal foranstaltning": foranstaltning som angivet i bilag II, som iværksættes eller videre-

føres i henhold til denne afgørelse, og som vedrører etablering eller fremme af horisontale

paneuropæiske e-forvaltningstjenester, infrastrukturtjenester, strategiske aktiviteter eller støt-

teaktiviteter

f) "interoperabilitet": det forhold, at informations- og kommunikationsteknologiske systemer og

de forretningsprocesser, som de understøtter, er i stand til at udveksle data og muliggøre de-

ling af information og viden.
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Artikel 4

Projekter af fælles interesse

For at nå de mål, der er fastsat i artikel 2, gennemfører Fællesskabet i samarbejde med medlems-

staterne og i overensstemmelse med principperne i artikel 6 og 7 projekter af fælles interesse som

specificeret i det rullende arbejdsprogram, der er nævnt i artikel 8, stk. 1.

Projekter af fælles interesse anvender så vidt muligt horisontale paneuropæiske e-forvaltnings-

tjenester og infrastrukturtjenester og bidrager til videreudvikling af disse tjenester.

Artikel 5

Horisontale foranstaltninger

1. For at nå de mål, der er fastsat i artikel 2, og som støtte til projekter af fælles interesse gen-

nemfører Fællesskabet i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med principperne

i artikel 6 og 7 horisontale foranstaltninger som omhandlet i bilag II og specificeret i det rullende

arbejdsprogram, der er nævnt i artikel 8, stk. 1.
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2. De horisontale foranstaltninger skal gå ud på at levere, opretholde og fremme infrastruktur-

tjenester til offentlige myndigheder i Fællesskabet på grundlag af en vedligeholdelses- og ad-

gangspolitik, der defineres inden for rammerne af Idabc-programmet. De skal ligeledes gå ud på at

levere forvaltning af horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester samt etablere strategiske

aktiviteter og støtteaktiviteter til at fremme de paneuropæiske e-forvaltningstjenester, udføre strate-

giske analyser af den relevante udvikling i Fællesskabet og i medlemsstaterne samt sikre forvaltning

af programmet og udbredelse af god praksis.

3. For at være i stand til at identificere de horisontale foranstaltninger, der skal iværksættes,

etablerer Fællesskabet en beskrivelse af de horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og

infrastrukturtjenesterne. Denne beskrivelse skal omfatte aspekter som nødvendig styring, organisa-

tion, ansvar og omkostningsfordeling samt den strategi, der skal anvendes med henblik på udvikling

og gennemførelse af de horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester-

ne. Denne strategi tager udgangspunkt i en analyse af projektkravene. Beskrivelsen revideres årligt.

Artikel 6

Gennemførelsesprincipper

1. Gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger sker i overens-

stemmelse med principperne i stk. 2-10.

2. Denne afgørelse udgør retsgrundlaget for gennemførelsen af horisontale foranstaltninger.
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3. Gennemførelsen af et projekt kræver et sektorspecifikt retsgrundlag. I denne afgørelse anses

et projekt for at opfylde dette krav, når det støtter leveringen af paneuropæiske e-forvaltnings-

tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder eller borgere i forbindelse med gennemførelsen

af et sektorspecifikt retsgrundlag eller ethvert andet relevant retsgrundlag.

Dette stykke finder ikke anvendelse på projekter af fælles interesse, der støtter leveringen af

e-forvaltningstjenester mellem EU-institutionerne og -agenturene.

4. Der tilskyndes til, at så mange medlemsstater som muligt deltager i et projekt til støtte for

paneuropæiske e-forvaltningstjenester, der leveres af offentlige myndigheder til virksomheder, her-

under deres interesseorganisationer, eller af offentlige myndigheder til borgere, herunder deres

interesseorganisationer.

5. Projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger omfatter alle aktioner, der er nød-

vendige for at oprette eller fremme paneuropæiske e-forvaltningstjenester.

6. Projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger omfatter om nødvendigt en forbe-

redelsesfase. De omfatter en foranalyse, en udviklings- og valideringsfase samt en gennemførelses-

fase, der iværksættes i overensstemmelse med artikel 7.

Dette stykke finder ikke anvendelse på strategiske aktiviteter og støtteaktiviteter som defineret i

del C i bilag II.
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7. Der tages ved definitionen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger om

nødvendigt tages højde for resultater fra andre relevante fællesskabsaktiviteter eller aktiviteter i

medlemsstaterne, navnlig Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling og an-

dre fællesskabsprogrammer, f.eks. eTEN1, eContent2, e-integration3 (e-inclusion), e-læring4 og

Modinis5, med henblik på at undgå overlapning og fremskynde udviklingen af e-forvaltnings-

tjenester. Der tages også hensyn til projekter i planlægnings- eller udviklingsfasen.

8. De tekniske specifikationer for projekter af fælles interesse eller for horisontale foranstaltnin-

ger udarbejdes under henvisning til europæiske standarder, offentligt tilgængelige specifikationer

eller åbne specifikationer for dataudveksling og tjenesteintegration og skal i givet fald være i over-

ensstemmelse med infrastrukturtjenester med henblik på at sikre interoperabilitet og tilgængelighed

mellem systemer på nationalt plan og på fællesskabsplan inden for og på tværs af administrative

sektorer samt i forhold til virksomheder og borgere.

9. Projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger tager om nødvendigt behørigt hen-

syn til den europæiske interoperabilitetsramme, som Idabc-programmet tilvejebringer, opretholder

og fremmer.

10. Hvert projekt af fælles interesse eller hver horisontal foranstaltning revideres senest et år efter

gennemførelsesfasens afslutning.

Revisionen omfatter en cost-benefit-analyse.

For projekter af fælles interesse foretages revisionen i samarbejde med medlemsstaterne i overens-

stemmelse med reglerne for sektorpolitikken, og den forelægges det relevante sektorudvalg.

Konklusioner og henstillinger på baggrund af revisionen af projekter af fælles interesse forelægges

det i artikel 11, stk. 1, omhandlede udvalg til orientering.

                                                
1 EFT L 183 af 11.7.1997, s. 12.
2 EFT L 14 af 18.1.2001, s. 32.
3 
4

5
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For horisontale foranstaltninger foretages revisionen inden for det i artikel 11, stk. 1, nævnte ud-

valg.

Artikel 7

Supplerende principper

1. Ud over principperne i artikel 6 finder principperne i stk. 2-8 anvendelse.

2. Forberedelsesfasen fører til udarbejdelsen af et projektoplæg, der indeholder en fastlæggelse

af målene for, omfanget af og begrundelsen for projektet af fælles interesse eller den horisontale

foranstaltning, herunder navnlig de forventede udgifter og det forventede udbytte, samt til, at delta-

gerne engagerer sig i og forstår projektet gennem en passende høringsprocedure, herunder en angi-

velse af det kompetente udvalg til opfølgning af projektets eller foranstaltningens gennemførelse.

3. Foranalysen fører til fastlæggelse af en global gennemførelsesplan, som dækker udviklings-

og gennemførelsesfasen og omfatter de oplysninger, der er indeholdt i projektoplægget, samt:

a) en beskrivelse af den planlagte organisatoriske udvikling og i givet fald en omstrukturering af

arbejdsprocedurerne
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b) mål, funktionaliteter, deltagere og teknisk fremgangsmåde

c) foranstaltninger til fremme af den flersprogede kommunikation

d) foranstaltninger til at sikre datasikkerhed og -beskyttelse

e) rollefordelingen mellem Fællesskabet og medlemsstaterne

f) en udspecificering af de forventede udgifter og en beskrivelse af det forventede udbytte, der

omfatter vurderingskriterier for måling af dette udbytte efter gennemførelsesfasen og en de-

taljeret analyse af forrentningen af investeret kapital samt de etaper, der skal gennemføres

g) et skema, der udarbejdes ved afslutningen af gennemførelsesfasen, og som fastlægger en ri-

melig fordeling mellem Fællesskabet og medlemsstaterne og eventuelt andre organer af ud-

gifterne til drift og vedligeholdelse af de paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infra-

strukturtjenester.

4. Under udviklings- og valideringsfasen udvikles, afprøves, evalueres og overvåges den fore-

slåede løsning i mindre målestok, hvis det skønnes relevant, og resultaterne bruges til at justere den

globale gennemførelsesplan tilsvarende.

5. Under gennemførelsesfasen etableres de fuldt ud funktionelle tjenester i overensstemmelse

med den globale gennemførelsesplan.

6. Projektoplægget og den globale gennemførelsesplan etableres ved hjælp af de metoder, der er

udarbejdet som støtteaktivitet inden for rammerne af Idabc-programmet.
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7. Iværksættelsen og gennemførelsen af et projekt af fælles interesse, definitionen af dets faser

og udarbejdelsen af projektoplæg og globale gennemførelsesplaner foretages og kontrolleres af

Kommissionen efter den relevante sektorspecifikke udvalgsprocedure.

Hvis der ikke gælder en sektorspecifik udvalgsprocedure, nedsætter Fællesskabet og medlemssta-

terne ekspertgrupper til at gennemgå alle relevante spørgsmål.

Kommissionen forelægger sektorudvalgenes og i givet fald ekspertgruppernes konklusioner for det i

artikel 11, stk. 1, nævnte udvalg.

8. Iværksættelsen og gennemførelsen af en horisontal foranstaltning, definitionen af dens faser

og udarbejdelsen af projektoplæg og globale gennemførelsesplaner foretages og kontrolleres af

Kommissionen efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Gennemførelsesprocedure

1. Kommissionen udarbejder et rullende arbejdsprogram for denne afgørelses samlede gyldig-

hedsperiode for gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger.

Kommissionen godkender arbejdsprogrammet og mindst én gang om året eventuelle ændringer her-

af og tager alt efter tilfældet hensyn til den budgetmæssige fordeling på hvert projekt af fælles

interesse og hver horisontal foranstaltning.
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Proceduren i artikel 11, stk. 2, finder anvendelse for så vidt angår Kommissionens godkendelse af

det rullende arbejdsprogram og eventuelle ændringer heraf.

2. For hvert projekt af fælles interesse og for hver horisontal foranstaltning indeholder det i

stk. 1 nævnte arbejdsprogram i givet fald:

a) en beskrivelse af målene, omfanget, begrundelsen, de potentielle målgrupper, funktionalite-

terne og den tekniske fremgangsmåde

b) en udspecificering af afholdte udgifter og gennemførte etaper samt de forventede udgifter og

det forventede udbytte og de etaper, der skal gennemføres

c) en specifikation af de horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjene-

ster, der skal anvendes.

Artikel 9

Budgetbestemmelser

1. Proceduren i artikel 11, stk. 2, finder med forbehold af artikel 8 anvendelse i forbindelse med

Kommissionens godkendelse af budgettet for hvert projekt af fælles interesse eller hver horisontal

foranstaltning, der med forbehold af gældende budgetregler dækker det rullende arbejdsprogram og

eventuelle ændringer heraf, jf. artikel 8, stk. 1.
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2. Midlerne frigives på grundlag af gennemførelsen af specifikke faser i overensstemmelse med

den procedure, som finder anvendelse på det relevante sektorudvalg for projekter af fælles interesse,

eller som for horisontale foranstaltninger finder anvendelse på det i artikel 11, stk. 1, nævnte ud-

valg. Forberedelsesfasen for et projekt af fælles interesse eller en horisontal foranstaltning kan

iværksættes, når projektet eller foranstaltningen er optaget i det rullende arbejdsprogram. Foranaly-

sen kan iværksættes, når der foreligger et projektoplæg. Den efterfølgende udviklings- og valide-

ringsfase kan iværksættes, når der foreligger en global gennemførelsesplan. De faser, der skal gen-

nemføres i løbet af udviklings- og valideringsfasen samt gennemførelsesfasen, integreres i det rul-

lende arbejdsprogram i overensstemmelse med artikel 8.

3. Proceduren i artikel 11, stk. 2, finder ligeledes anvendelse på forslag om en årlig budgetstig-

ning på over 100 000 EUR pr. projekt af fælles interesse eller horisontal foranstaltning.

4. Programmet gennemføres på grundlag af reglerne om offentlige indkøb. De tekniske specifi-

kationer for indkaldelse af bud defineres for kontraktværdier på over 500 000 EUR i samarbejde

med medlemsstaterne i det relevante sektorudvalg eller det i artikel 11, stk. 1, nævnte udvalg.

Artikel 10

Fællesskabets finansielle bidrag

1. I forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse og af horisontale foranstalt-

ninger afholder Fællesskabet udgifter i forhold til sine egne interesser.
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2. Fællesskabets finansielle bidrag til de enkelte projekter af fælles interesse og de enkelte hori-

sontale foranstaltninger fastsættes i overensstemmelse med stk. 3-7.

3. For at et projekt af fælles interesse eller en horisontal foranstaltning kan modtage et finansielt

bidrag fra Fællesskabet, skal der fremlægges konkrete planer for finansieringen af vedligeholdelses-

og driftsudgifterne efter gennemførelsesfasen med en tydelig angivelse af rollefordelingen mellem

Fællesskabet, medlemsstaterne eller andre enheder.

4. I forberedelses- og foranalysefasen kan Fællesskabets bidrag dække alle udgifter til de nød-

vendige undersøgelser.

5. I udviklings- og valideringsfasen samt i gennemførelsesfasen dækker Fællesskabet udgifterne

til de opgaver, som tildeles det i den globale gennemførelsesplan for det pågældende projekt af

fælles interesse eller den pågældende horisontale foranstaltning.

6. Fællesskabets finansiering af et projekt af fælles interesse eller en horisontal foranstaltning

vedrørende leveringen og vedligeholdelsen af infrastrukturtjenester ophører i princippet efter en

maksimumperiode på fire år efter forberedelsesfasens begyndelse.

7. Bevillingerne i henhold til denne afgørelse ydes ikke til projekter af fælles interesse eller hori-

sontale foranstaltninger eller faser af projekter af fælles interesse eller faser af horisontale foran-

staltninger, der støttes af andre fællesskabstilskud.

8. En række ordninger med henblik på at sikre infrastrukturtjenesternes finansielle og driftsmæs-

sige videreførsel fastlægges og vedtages i nødvendigt omfang senest den ...* efter proceduren i arti-

kel 11, stk. 2.

                                                
* To år efter ikrafttrædelsen af denne afgørelse.
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Artikel 11

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der benævnes "Udvalget vedrørende Paneuropæiske

e-Forvaltningstjenester" (PEGSCO).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. PEGSCO vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Årlig beretning

Kommissionen afgiver årligt beretning til PEGSCO om gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 13

Evaluering

1. Kommissionen foretager i samarbejde med medlemsstaterne en endelig evaluering af gen-

nemførelsen af denne afgørelse ved programmets afslutning.
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2. Desuden gennemfører Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne senest medio 2006

en evaluering af gennemførelsen af denne afgørelse. I denne evaluering vurderes også bl.a. Idabc-

aktiviteternes effektivitet og nyttevirkning, ligesom der indgår en kvalitativ og kvantitativ evalue-

ring af resultaterne sammenholdt med arbejdsprogrammet. Som led i denne evaluering aflægger

Kommissionen rapport om sammenhængen mellem beløbet for 2007-2009 og de finansielle over-

slag. Om fornødent tager Kommissionen de nødvendige tiltag inden for rammerne af budgetproce-

durerne for 2007-2009 for at sikre sammenhæng mellem de årlige bevillinger og de finansielle

overslag.

3. Evalueringerne fastlår, hvilke fremskridt der er gjort, og den aktuelle status med hensyn til de

projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger, som er angivet i henholdsvis bilag I

og II, og navnlig hvordan de planlagte paneuropæiske e-forvaltningstjenester udvikles, implemente-

res og anvendes.

Ved evalueringerne undersøges også fordelene for Fællesskabet af de paneuropæiske e-forvalt-

ningstjenester og infrastrukturtjenester med hensyn til udbygningen af de fælles politikker og det

institutionelle samarbejde for så vidt angår offentlige myndigheder, virksomheder og borgere set i

forhold til de udgifter, Fællesskabet har haft, og der udpeges områder, hvor der vil kunne opnås for-

bedringer, ligesom det kontrolleres, at der er synergi med andre fællesskabsaktiviteter til fremme af

paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester.

4. Kommissionen sender Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne af sine kvantitative og kva-

litative evalueringer sammen med passende forslag til ændring af denne afgørelse. Resultaterne

fremsendes ikke før forelæggelsen af forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for

henholdsvis 2007 og 2010.
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Artikel 14

Internationalt samarbejde

1. Landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og kandidatlandene kan deltage i

Idabc-programmet inden for rammerne af deres respektive aftaler med Fællesskabet.

2. Der tilskyndes til samarbejde med andre tredjelande med hensyn til gennemførelsen af pro-

jekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger, især med offentlige myndigheder i

Middelhavslandene, Balkanlandene og de østeuropæiske lande. Der lægges særlig vægt på det in-

ternationale samarbejde til støtte for udviklingen og det økonomiske samarbejde. De hermed for-

bundne udgifter dækkes ikke af Idabc-programmet.

3. Internationale organisationer eller andre internationale enheder kan for egen regning deltage i

gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger.

Artikel 15

Andre net

1. Med hensyn til etablering eller forbedring af alle andre net, som ikke er projekter af fælles

interesse eller horisontale foranstaltninger (i det følgende benævnt "andre net"), sikrer medlemssta-

terne og Fællesskabet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i fællesskabslovgivnin-

gen om etablering af sådanne net, at stk. 2-5 overholdes.
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2. Horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester, der leveres af

Fællesskabet i henhold til denne afgørelse, kan anvendes af andre net, jf. dog stk. 3.

3. De tekniske specifikationer for hvert af de andre net udarbejdes under henvisning til europæi-

ske standarder, offentligt tilgængelige specifikationer eller i givet fald åbne specifikationer for da-

taudveksling og tjenesteintegration med henblik på at sikre interoperabilitet mellem systemer på

nationalt plan og på fællesskabsplan inden for og på tværs af administrative sektorer samt i forhold

til virksomheder og borgere.

4. Kommissionen forelægger senest den 31. oktober 2005 og derefter hvert år PEGSCO en rap-

port om gennemførelsen af stk. 1-5. Kommissionen redegør i rapporten for relevante brugerkrav

eller andre forhold, som forhindrer andre net i at udnytte tjenesterne, jf. stk. 2, ligesom den i rap-

porten undersøger muligheden af at forbedre disse tjenester, således at deres anvendelsesmuligheder

udvides.

5. De horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester, der i fælles-

skabsregi udvikles i forbindelse med Ida- eller Idabc-programmet, kan anvendes af Rådet med hen-

blik på etablering eller fremme af aktiviteter inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikker-

hedspolitik og politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager i overensstemmelse med

afsnit V og VI i traktaten om Den Europæiske Union.

Der træffes beslutning om anvendelse af sådanne tjenester og de finansieres i overensstemmelse

med afsnit V og VI i nævnte traktat.
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Artikel 16

Finansieringsramme

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af fællesskabsaktionen i henhold til denne afgørelse

fastlægges for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2009 til 148,7 mio. EUR, hvoraf

59,1 mio. EUR er bestemt for perioden indtil 31. december 2006.

For perioden efter 31. december 2006 anses beløbet for bekræftet, hvis det for denne fase er i over-

ensstemmelse med de finansielle overslag for den periode, der begynder i 2007.

2. De årlige bevillinger for perioden fra 2005 til 2009 godkendes af budgetmyndigheden inden

for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________



14816/1/03 REV 1 HV/ikn 1
BILAG I DG C III    DA

BILAG I

Politikområder for projekter af fælles interesse

Projekter af fælles interesse inden for rammerne af Idabc-programmet er navnlig projekter inden for

følgende områder:

A. GENERELT

1. Fællesskabspolitikker og -aktiviteter (jf. afsnit B), interinstitutionel dataudveksling (jf.

afsnit C), internationalt samarbejde (jf. afsnit D) og andre net (jf. afsnit E).

2. Aktiviteter til fremme af velfungerende europæiske agenturer og organer samt til støtte

for den retlige ramme, der opstår ved oprettelsen af europæiske agenturer.

3. Politikker, der vedrører fri bevægelighed for personer, navnlig til støtte for leveringen af

ens tjenester til borgere og virksomheder i de forskellige medlemsstater.

4. Aktioner, som inden for rammerne af Fællesskabets politikker og aktiviteter samt under

uforudsete omstændigheder er påkrævede som hasteforanstaltninger for at støtte Fælles-

skabets og medlemsstaternes virke.
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B. FÆLLESSKABSPOLITIKKER OG -AKTIVITETER

1. Den økonomiske og monetære politik.

2. Konsolidering af gældende fællesskabsret efter udvidelsen af Den Europæiske Union.

3. Regional- og samhørighedspolitikker, navnlig med henblik på at fremme indsamling,

forvaltning og formidling af information vedrørende gennemførelsen af regional- og

samhørighedspolitikkerne for de centrale og regionale offentlige myndigheder.

4. Fællesskabsfinansiering, navnlig med henblik på at etablere en grænseflade til Kommis-

sionens eksisterende databaser for at lette europæiske organisationers og navnlig små og

mellemstore virksomheders adgang til tilskud fra Fællesskabet.

5. Statistik, navnlig med hensyn til indsamling og formidling af statistiske oplysninger, og

statistik til støtte for e-forvaltning med henblik på at evaluere interoperabiliteten mellem

systemer og deres effektivitet og således vurdere, om de er vellykkede.

6. Offentliggørelse af officielle dokumenter og forvaltning af officielle informationstjene-

ster.

7. Landbrugs- og fiskerisektorerne, navnlig vedrørende støtte til forvaltningen af marke-

derne for landbrugsprodukter og landbrugsstrukturer, en mere effektiv økonomisk for-

valtning og dataudveksling om landbrugsregnskaber mellem nationale instanser og

Kommissionen samt bekæmpelse af svig.
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8. Industrien og servicesektoren, navnlig vedrørende dataudvekslingen mellem offentlige

myndigheder, der varetager spørgsmål vedrørende erhvervslivets konkurrenceforhold,

og mellem sådanne offentlige myndigheder og branchesammenslutninger.

9. Konkurrencepolitikken, navnlig gennem indførelse af forbedret elektronisk dataudveks-

ling med de nationale myndigheder for at fremme informations- og høringsprocedurer.

10. Uddannelse, kultur og det audiovisuelle område, navnlig med hensyn til udveksling af

indholdsrelaterede data på åbne net samt til fremme af udvikling af og fri bevægelighed

for nye audiovisuelle tjenester og informationstjenester.

11. Transportsektoren, navnlig til støtte for dataudveksling om chauffører, køretøjer, skibe

og speditører.

12. Turisme, miljø, forbrugerbeskyttelse og folkesundhed samt offentlige indkøb.

13. Forskningspolitikken, navnlig med henblik på at fremme indsamling, forvaltning og

formidling af information vedrørende gennemførelsen af koordinerede forskningspoli-

tikker for de nationale myndigheder.

14. Bidrag til formålene med e-Europa-initiativet og de tilknyttede aktionsplaner, særlig

med hensyn til e-forvaltning og sikkerhed, som skal virke til fordel for de berørte virk-

somheder og borgere.
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15. Immigrationspolitikken, navnlig gennem indførelse af forbedret elektronisk dataud-

veksling med de nationale offentlige myndigheder for at fremme informations- og hø-

ringsprocedurerne.

16. Samarbejde mellem de retslige myndigheder.

17. Informationssystemer, der giver de nationale parlamenter og civilsamfundet mulighed

for at deltage i lovgivningsprocessen.

18. Opfølgning af gennemførelsen af fællesskabslovgivningen i medlemsstaterne og da-

taudveksling mellem medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne.

C. INTERINSTITUTIONEL DATAUDVEKSLING

Interinstitutionel dataudveksling, navnlig:

1. til støtte for Fællesskabets beslutningsproces og Parlamentets forespørgsler

2. med henblik på indførelse af de nødvendige telematiske forbindelser mellem Kommis-

sionen, Europa-Parlamentet, Rådet (herunder webstedet for formandskabet for Den

Europæiske Union, medlemsstaternes faste repræsentationer og samarbejdende natio-

nale ministerier) og andre fællesskabsinstitutioner

3. til fremme af flersprogetheden i den interinstitutionelle informationsudveksling, for-

skellige midler til bedre styring af oversættelsesprocessen og bedre oversættelsesværk-

tøjer, udvikling og deling af flersprogede ressourcer samt tilrettelæggelse af delt adgang

til sådanne ressourcer
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4. til dokumentdeling mellem europæiske agenturer og organer og fællesskabsinstitutio-

nerne.

D. INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Udvidelse af projekter af fælles interesse til at omfatte tredjelande, herunder kandidatlandene,

og internationale organisationer med særlig vægt på initiativer til udvikling og økonomisk

samarbejde.

E. ANDRE NET

Projekter af fælles interesse, der tidligere blev finansieret inden for rammerne af Ida-

programmet, og som nu har egen fællesskabsfinansiering, falder alligevel ind under betegnel-

sen "andre net", jf. artikel 14 i denne afgørelse.

________________________
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BILAG II

Horisontale foranstaltninger

Horisontale foranstaltninger inden for rammerne af Idabc-programmet er navnlig:

A. HORISONTALE PANEUROPÆISKE E-FORVALTNINGSTJENESTER

Horisontale foranstaltninger, der iværksættes for at indlede, muliggøre og forvalte levering af

horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester, herunder også aspekter vedrørende organi-

sation og koordinering, f.eks.:

a) en portal til at give adgang til paneuropæiske, flersprogede online-oplysninger og inter-

aktive tjenester til virksomheder og borgere

b) et enkelt adgangspunkt til f.eks. retlige online-informationstjenester i medlemsstaterne

c) interaktiv applikation til indsamling af interessenternes meninger og erfaringer om

spørgsmål af almen interesse og om, hvorledes Fællesskabets politikker fungerer

B. INFRASTRUKTURTJENESTER

Horisontale foranstaltninger, der iværksættes for at levere og vedligeholde teknologiske løs-

ninger og softwareløsninger som tjenester, der leverer specifikke IKT-relaterede funktionali-

teter, lige fra kommunikation til definerede standarder. Teknologiske løsninger og software-

løsninger omfatter netværkstjenester, middleware, sikkerhed og retningslinjer, f.eks. med

henblik på:

a) en sikker og pålidelig kommunikationsplatform med henblik på dataudveksling mellem

offentlige myndigheder
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b) et sikkert og pålideligt system til administration af datastrømme, der er forbundet med

forskellige arbejdsprocesser

c) fælles værktøjssæt til administration af flersprogede samarbejdende websteder og

-portaler

d) platformakkreditering med henblik på behandling af klassificeret information

e) etablering og gennemførelse af en autentificeringspolitik for net og projekter af fælles

interesse

f) sikkerhedsundersøgelser og risikoanalyser til støtte for net eller andre infrastrukturtjene-

ster

g) mekanismer til at skabe tillid mellem certificeringsmyndigheder og således tillade an-

vendelsen af elektroniske certifikater i paneuropæiske e-forvaltningstjenester

h) tjenester vedrørende identificering, bemyndigelse, autentificering og ikke-afviselighed

med henblik på projekter af fælles interesse

i) en fælles ramme for deling og udveksling af information og viden mellem europæiske

offentlige myndigheder og med virksomheder og borgere, inklusive arkitekturretnings-

linjer

j) specifikation af XML-vokabularer, XML-skemaer og tilknyttede XML-produkter til

støtte for dataudvekslingen i net
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k) funktionelle og ikke-funktionelle modelkrav for administration af elektroniske registre

hos offentlige myndigheder

l) en metadata-ramme for offentlig sektor-information i paneuropæiske applikationer

m) sammenligning mellem åbne udvekslingsstandarder med henblik på etablering af en po-

litik for åbne formater

n) fælles specifikationer og infrastrukturtjenester til fremme af elektronisk indkøb i Europa

o) maskinoversættelsessystemer og andre sprogværktøjer, herunder ordbøger, begrebsord-

bøger og klassifikationssystemer til støtte for flersprogethed

p) applikationer til støtte for samarbejde mellem offentlige myndigheder

q) applikationer til støtte for flerkanal-tilgang til tjenester

r) værktøjer, der bygger på software med åben kildekode, og aktioner til fremme af ud-

vekslingen af erfaringer mellem offentlige myndigheder og deres anvendelse af rele-

vante løsninger.

C. STRATEGISKE AKTIVITETER OG STØTTEAKTIVITETER

1. Strategiske aktiviteter til støtte for evaluering og fremme af paneuropæiske

e-forvaltningstjenester, f.eks.:

a) analyse af e-forvaltnings- og informationsstyringsstrategier i hele Europa
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b) afholdelse af oplysningsarrangementer med inddragelse af interessenterne

c) fremme af etableringen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester, hvor der lægges

særlig vægt på tjenester til borgere og virksomheder.

2. Støtteaktiviteter, der iværksættes med henblik på programforvaltning til overvågning og

forbedring af programmets effektivitet, f.eks.:

a) kvalitetssikring og -kontrol til forbedring af specifikationen af projektets mål,

gennemførelse og resultater

b) programevaluering og cost-benefit-analyse af projekter af fælles interesse og hori-

sontale foranstaltninger.

3. Støtteaktiviteter, der iværksættes med henblik på udbredelsen af god praksis i anvendel-

sen af informationsteknologi til offentlige myndigheder, f.eks.:

a) rapporter, websteder, konferencer og generelt initiativer, der henvender sig til of-

fentligheden

b) overvågning, analyse og webstedsformidling af initiativer og god praksis vedrø-

rende e-forvaltningsaktioner på medlemsstats- og fællesskabsniveau samt på in-

ternationalt niveau

c) fremme af udbredelsen af god praksis vedrørende offentlige myndigheders anven-

delse af f.eks. software med åben kildekode.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen vedtog den 8. juli 2003 ovennævnte forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets afgørelse1. Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 156, stk. 1.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 18. november 2003, og Regionsudvalget vedtog

sin udtalelse den 20. november 2003. Det Økonomiske og Sociale Udvalg har endnu

ikke vedtaget sin udtalelse.

3. Kommissionen meddelte mundtligt den 20. november 2003 i Rådet, at den i overens-

stemmelse med EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer sit oprindelige forslag i over-

ensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringer.

4. Rådet vedtog den 18. december 2003 sin fælles holdning i overensstemmelse med EF-

traktatens artikel 251.

II. MÅL

1. Formålet med dette forslag er at tilvejebringe et opfølgningsprogram til det nuværende

IDA II-program. Formålet med IDABC-programmet er at fastlægge, støtte og fremme

udviklingen og etableringen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester og de underlig-

gende interoperable telematiknet. Det nye program vil fungere som støtte for gennemfø-

relsen af Fællesskabets retsakter, idet programmets kerneaktivitet er levering af tjenester

fra offentlig myndighed til offentlig myndighed. Programmet udnytter fordelene ved et

samarbejde mellem offentlige myndigheder på tværs af de europæiske grænser og lader

disse fordele komme både borgere og virksomheder til gode. Der er fuld komplementa-

ritet mellem programmet og andre e-forvaltningsrelaterede programmer.

                                                
1 EUT C...
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning har samme overordnede målsætning som Kommissionens forslag. Den

foreslår også generelt samme midler til at opfylde målsætningen.

Forslagets tekst er dog blevet omarbejdet under Rådets drøftelser. Endvidere er nogle artikler

blevet omstruktureret for at fremme klarhed og styrke fokus. Den fælles holdning adskiller sig

fra Kommissionens forslag på følgende hovedpunkter:

1. Den fælles holdning har omstruktureret den oprindelige artikel 1 til to artikler, hvor den

første angiver anvendelsesområdet for afgørelsen og den anden målsætningen. Endvi-

dere har Rådet i artikel 2 i den fælles holdning ændret målene for at fokusere mere på de

pan-europæiske e-forvaltningstjenester og på virksomheders og borgernes behov, samti-

dig med at de underliggende nets og infrastrukturens rolle bliver anerkendt.

2. Artikel 3 i Kommissionens forslag er udgået. Rådet mener, at prioriteringen kan ske på

grundlag af artikel 2 (Målsætning) og de to bilag.

3. For så vidt angår gennemførelsesprincipperne i artikel 6 i den fælles holdning øgede

Rådet antallet af definitioner i stk. 7 med henblik på at undgå overlapning og frem-

skynde udviklingen af e-forvaltningstjenester.

4. Rådet ændrede artikel 8 om gennemførelsesproceduren og artikel 9 om budgetbestem-

melser for at sikre et rullende arbejdsprogram med passende fleksibilitet, når der er be-

hov for ændringer i løbet af programperioden, samtidig med at der tages hensyn til den

budgetmæssige fordeling på hvert projekt af fælles interesse og hver horisontal foran-

staltning.
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5. Navnet på det forvaltningsudvalg, der nævnes i artikel 11, er blevet ændret til "Udvalget

vedrørende Paneuropæiske e-Forvaltningstjenester (PEGSCO)" for bedre at svare til

programmets nye fokus. Af klarhedshensyn er der udarbejdet en ny artikel 12 på grund-

lag af sidste stykke i artikel 11.

6. Rådet har ændret den fælles holdnings artikel 13 om evaluering for at tage hensyn til det

forhold, at IDABC-programmet går ud over det nuværende finansielle overslag, og for

at gøre det muligt at drage fuld nytte af de påtænkte evalueringer af programmet.

7. Artikel 16 om finansieringsrammen er blevet ændret for bedre at svare til teksten til den

interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren og for

at tage hensyn til det forhold, at IDABC-programmet går ud over det nuværende finan-

sielle overslag.

8. Bilag II er blevet ændret for at angive de aktiviteter, der går ud over levering af tekno-

logiske løsninger og softwareløsninger. Det ændrede bilag og de tilknyttede ændringer

til resten af teksten tager sigte på at sikre, at Kommissionen iværksætter, muliggør og

forvalter leveringen af tværsektorielle pan-europæiske e-forvaltningstjenester.

IV. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret og Rådet har godkendt

Rådet har i princippet godkendt alle Europa-Parlamentets ændringer.

− Ændring 1 er indarbejdet som betragtning 5 i den fælles holdning. Henvisningen til

"Opfølgningen på IDA-programmet" er dog blevet ændret til "IDABC-programmet".
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− Ændring 2 er indarbejdet i betragtning 7 i den fælles holdning i en lettere ændret affat-

telse.

− Rådet indarbejdede en lettere ændret affattelse af ændring 3 i betragtning 30 i sin fælles

holdning.

− Ændring 4 er indarbejdet i artikel 13, stk. 4, i den fælles holding.

− Ændring 5 er indarbejdet i artikel 16 i den fælles holdning for så vidt angår fleksibili-

teten i gennemførelsen.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 1. december 2003 (08.12)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2003/0147 (COD)

15208/03

LIMITE

TELECOM 162
CODEC 1661

I/A-PUNKTS-NOTE
til: Coreper
Komm. forsl. nr.: 11285/03 TELECOM 98 CODEC 970
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabel levering af pan-europæiske
e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (IDABC)

1. Kommissionen sendte Rådet ovennævnte forslag den 8. juli 2003.

3. Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 156. Den fælles beslutningsprocedure (arti-

kel 251) finder anvendelse. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 18. november 2003 med

fem ændringer til Kommissionens forslag. Regionsudvalget afgav udtalelse den 20. novem-

ber 2003. Det Økonomiske og Sociale Udvalg har endnu ikke afgivet udtalelse.

3. På Rådets samling den 20. november 2003 tilkendegav Kommissionen mundtligt, at den ac-

cepterede alle Europa-Parlamentets ændringer, og at den ændrede sit oprindelige forslag i

overensstemmelse hermed.
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4. På samme rådssamling blev der opnået politisk enighed om et udkast til Rådets fælles hold-

ning. Teksten til udkastet til fælles holdning findes i dokument 14816/03 TELECOM 150

CODEC 1605, der er gennemgået af jurist-lingvisterne.

5. Rådets begrundelse findes i addendummet til dokument 14816/03.

6. Coreper kunne derfor henstille til Rådet, at det vedtager sin fælles holdning, jf. doku-

ment 14816/03 TELECOM 150 CODEC 1605, og sender den til Europa-Parlamentet sammen

med begrundelsen i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2.

________________________
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2003/0147 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til

offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (IDABC)

1- BAGGRUND

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(KOM(2003) 406 endelig – 2003/0147 (COD)):

8.7.2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 10.12.2003.

Regionsudvalgets udtalelse: 20.11.2003.

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 18.11.2003.

Fremsendelse af det ændrede forslag: 20.11.2003.

Vedtagelse af den fælles holdning (ved enstemmighed): 17.12.2003.

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med Kommissionens forslag er at etablere et opfølgningsprogram til det nuværende
Ida-program med henblik på at indkredse, støtte og fremme udvikling og oprettelse af
paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere
samt de underliggende telematiknet.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelt

Den fælles holdning er i overensstemmelse med hovedlinjerne og målsætningerne i
Kommissionens ændrede forslag, og den styrker opmærksomheden om paneuropæiske e-
forvaltningstjenester. Den fælles holdning blev enstemmigt vedtaget af Rådet.
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3.1.1 De vigtigste forskelle mellem Kommissionens ændrede forslag og den fælles
holdning

Indholdet af artikel 1 er blevet fordelt på to artikler, således at artikel 1 nu omhandler
anvendelsesområde, og artikel 2 to omhandler formål. Til sidstnævnte artikel er der føjet en
beskrivelse af den generelle målsætning med henblik på at øge opmærksomheden om
europæiske e-forvaltningstjenester og de underliggende telematiknet.

Artikel 3 er slettet, da artikel 2 som ændret i kombination med bilag I og bilag II vil gøre det
muligt at prioritere.

Artikel 6 er ændret med henblik på at præcisere anvendelsen af resultater fra andre aktiviteter
og for derved at undgå overlappende tiltag samt fremskynde udviklingen og eventuelt
befordre synergier.

Artikel 8 og 9 er ændret, således at sammenhængen mellem stk. 1 i de to artikler understreges,
og der tages hensyn til budgetfordelingen for projekter af fælles interesse og horisontale
foranstaltninger, når arbejdsprogrammet ændres. Desuden understreges det, at
arbejdsprogrammet er rullende.

Artikel 11 er ændret, således at navnet på forvaltningsudvalget bedre afspejler programmets
omfang, og dens indhold er nu fordelt på to artikler, artikel 11 om udvalgsprocedurer og
artikel 12 om årlig rapportering.

Artikel 12 (nu artikel 13) er ændret, således at evalueringsperioden nu er i overensstemmelse
med de nuværende finansielle overslag, og med henblik på yderligere specificering af
evalueringskravene.

Artikel 15 (nu artikel 16) er ændret, således at der nu tages hensyn til den interinstitutionelle
aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren og til, at programmet rækker ud
over de nuværende finansielle overslag.

Bilag II er ændret med henblik på at skelne mellem aktiviteter vedrørende tilvejebringelse af
teknologiske løsninger/softwareløsninger og aktiviteter vedrørende tilvejebringelse af
paneuropæiske e-forvaltningstjenester på tværs af sektorer. Denne sondring har medført
terminologiske ændringer i hele forslaget.

Der er tilføjet fire betragtninger: Betragtning 13 vedrører en undersøgelse, der skal udføres
med henblik på oprettelse af en liste over relevante paneuropæiske e-forvaltningstjenester,
betragtning 15 vedrører databeskyttelse, betragtning 21 vedrører deltagelse af et begrænset
antal medlemsstater i foranstaltninger, og betragtning 30 vedrører udvalgsproceduren.

3.2 Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

Kommissionen har godkendt alle Europa-Parlamentets fem ændringsforslag ved
førstebehandlingen og har mundtligt ændret sit forslag i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 1 (betragtning 4a (ny)) er indarbejdet som betragtning 5 med en lettere
ændret formulering i den fælles holdning.

Ændringsforslag 2 (betragtning 5a (ny)) er indarbejdet som betragtning 7 med en lettere
ændret formulering i den fælles holdning.
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Ændringsforslag 3 (betragtning 24a (ny)) er indarbejdet som betragtning 31 i den fælles
holdning.

Ændringsforslag 4 (artikel 12, stk. 3) er indarbejdet som artikel 13, stk. 4, i den fælles
holdning.

Ændringsforslag 5 (artikel 15, stk. 1 og 2) er indarbejdet i artikel 16, stk. 1 og 2, med en
ændret ordlyd i den fælles holdning, som øger fleksibiliteten ved at opstille fælles finansielle
rammer for både projekter og foranstaltninger.

4- KONKLUSION

Kommissionen støtter Rådets fælles holdning, da den er i overensstemmelse med
Kommissionens ændrede forslag og præciserer visse elementer i forslaget.


