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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.     /2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C
3 ΕΕ C
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 154 της Συνθήκης, προκειµένου να συντελέσει στην υλοποίηση των

στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 158 της Συνθήκης και να επιτρέψει στους πολίτες

της Ένωσης, στους οικονοµικούς φορείς, καθώς και στους οργανισµούς τοπικής

αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, να επωφελούνται πλήρως από τη δηµιουργία

ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Κοινότητα συµβάλλει στη δηµιουργία και την

ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων.

(2) Η διευκόλυνση της κινητικότητας των επιχειρήσεων και των πολιτών δια των ευρωπαϊκών

εθνικών συνόρων συµβάλλει άµεσα στην άρση των εµποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας

των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, καθώς και της

ελεύθερης εγκατάστασης των υπηκόων ενός κράτους µέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους

µέλους.

(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 157 της Συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να

εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι όροι για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της

Κοινότητας.

(4) Με τις αποφάσεις αριθ. 1719/1999/ΕΚ 1 και αριθ. 1720/1999/ΕΚ 2, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θέσπισαν σειρά δράσεων, οριζόντιων µέτρων και

προσανατολισµών, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού σχεδίων κοινού

ενδιαφέροντος, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων

µεταξύ διοικήσεων (IDA). Καθώς οι αποφάσεις αυτές λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2004,

είναι αναγκαίο να προβλεφθεί το πλαίσιο για τη διαδοχή του προγράµµατος IDA κατά τα

οριζόµενα από τις εν λόγω αποφάσεις.

                                                
1 ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση

αριθ. 2046/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316, 20.11.2002, σ. 4).
2 ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 9. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση

αριθ. 2045/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316, 20.11.2002, σ. 1).
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(5) Το πρόγραµµα IDABC βασίζεται στην επιτυχία των προγενεστέρων προγραµµάτων IDA, τα

οποία βελτίωσαν την αποτελεσµατικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων

διοικήσεων.

(6) Κατά την κατάρτιση και την εφαρµογή του προγράµµατος IDABC, το οποίο διαδέχεται τα

προγενέστερα προγράµµατα IDA, θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα επιτεύγµατα

των εν λόγω προγραµµάτων.

(7) Το έργο που συντελείται βάσει του προγράµµατος IDABC ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση

για µελλοντικές εργασίες. Αυτό σε συνδυασµό µε τον ταχύ ρυθµό της τεχνολογικής προόδου

σηµαίνει ότι το πρόγραµµα θα πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται στις µελλοντικές

εξελίξεις.

(8) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδο που πραγµατοποίησε στη Λισσαβώνα τον Μάρτιο

του 2000, ενέκρινε συµπεράσµατα που αποσκοπούν στην προετοιµασία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης προκειµένου να καταστεί έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη

οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

(9) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδο που πραγµατοποίησε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο

του 2003, επέστησε την προσοχή στη σηµασία που έχει η διασύνδεση της Ευρώπης και, µε

τον τρόπο αυτό, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, και υπογράµµισε ότι οι ηλεκτρονικές

επικοινωνίες αποτελούν ισχυρό όπλο οικονοµικής µεγέθυνσης, ανταγωνιστικότητας και

θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να αναληφθεί

δράση για την παγίωση αυτού του ισχυρού µέσου και για συµβολή στην επίτευξη των στόχων

της Λισσαβώνας. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθούνται η

ανάπτυξη και η καθιέρωση των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και

των τηλεµατικών δικτύων που συνιστούν το υπόβαθρό τους.
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(10) Η εξάλειψη των εµποδίων που παρακωλύουν την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των

δηµόσιων διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες,

συµβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, µειώνοντας το

διοικητικό φόρτο και τη γραφειοκρατία. Ενδεχοµένως δε, µπορεί να παρακινήσει τις

επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να αποκοµίζουν τα οφέλη της

κοινωνίας της πληροφορίας και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µε τις δηµόσιες διοικήσεις.

(11) Η βελτιωµένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχει στις επιχειρήσεις και

τους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τις δηµόσιες διοικήσεις χωρίς ειδικές

ικανότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας ή εκ των προτέρων γνώση της εσωτερικής

λειτουργικής οργάνωσης µιας δηµόσιας διοίκησης.

(12) Η ανάπτυξη διευρωπαϊκών τηλεµατικών δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ

των δηµόσιων διοικήσεων, των κοινοτικών οργάνων και άλλων φορέων, όπως ευρωπαϊκά

γραφεία, υπηρεσίες και οργανώσεις που επιδίδονται στην προαγωγή των συµφερόντων της

Κοινότητας δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά µέσο για την παροχή

διαλειτουργικών υπηρεσιών πληροφόρησης και διαλογικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας στους πολίτες και

τις επιχειρήσεις τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων

διοικήσεων σε όλη την Ευρώπη.

(13) Η Επιτροπή αναλαµβάνει, και, κατά περίπτωση, ανανεώνει, εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τη

συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων για την εκπόνηση µελέτης που συµπεριλαµβάνει όλους

τους συναφείς τοµείς και επικεντρώνεται στις ανάγκες και στα οφέλη πολιτών και

επιχειρήσεων, προκειµένου να καταρτισθεί κατάλογος των απαιτουµένων και επωφελών

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος θα µπορούσε να

χρησιµοποιείται καθ� όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης.
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(14) Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίνουν τη δυνατότητα στις

δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επικοινωνούν καλύτερα µε τις

δηµόσιες διοικήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών

προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικών, αποδοτικών και διαλειτουργικών συστηµάτων

πληροφόρησης και επικοινωνίας µεταξύ των δηµόσιων διοικήσεων, καθώς και

διαλειτουργικές διαδικασίες εξυπηρέτησης κοινού και οργανωτικής υποστήριξης, ούτως ώστε

να ανταλλάσσονται µε ασφάλεια, να γίνονται κατανοητές και να υποβάλλονται σε

επεξεργασία πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα σε όλη την Ευρώπη.

(15) Για την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι ανάγκη να

ληφθούν υπ� όψη οι διατάξεις, ιδίως της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1.

(16) Είναι σηµαντικό οι εθνικές προσπάθειες υποστήριξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17) Έχει ουσιώδη σηµασία να µεγιστοποιηθεί η χρήση προτύπων ή δηµόσια διαθέσιµων

προδιαγραφών ή ανοικτών προδιαγραφών ανταλλαγής πληροφοριών και ολοκλήρωσης

υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα και µε τον

τρόπο αυτό να αυξηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα διευρωπαϊκά τηλεµατικά δίκτυα που τις υποστηρίζουν.

(18) Η δηµιουργία πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τηλεµατικών

δικτύων που τις υποστηρίζουν και των οποίων η Κοινότητα είναι χρήστης ή δικαιούχος

αποτελεί έργο που βαρύνει τόσο την Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη.

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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(19) Έχει ουσιώδη σηµασία να διασφαλισθεί η στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και

της Κοινότητας και, όπου ενδείκνυται, των κοινοτικών οργάνων και των ενδιαφερόµενων

φορέων.

(20) Οι δράσεις που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να προωθούν την επιτυχή

ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τα συναφή

µέτρα που απαιτούνται σε όλα τα προσήκοντα επίπεδα, λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της

γλωσσικής πολυµορφίας της Κοινότητας.

(21) Εκτός του ότι θα πρέπει να συνιστάται η συµµετοχή όλων των κρατών µελών σε δράσεις

στήριξης των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες παρέχονται

από τις δηµόσιες διοικήσεις στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, µπορούν ταυτόχρονα να

δροµολογούνται δράσεις µε συµµετοχή διαφόρων κρατών µελών, στις οποίες τα µη

συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να παρακινούνται να συµµετάσχουν σε µεταγενέστερη

φάση.

(22) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η γόνιµη αλληλεπίδραση των συναφών εθνικών, περιφερειακών

και τοπικών πρωτοβουλιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

µέσα στα κράτη µέλη.

(23) Το σχέδιο δράσης eEurope 2005, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης

τον Ιούνιο του 2002, και ιδίως το κεφάλαιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπογραµµίζει

τη σηµασία που έχει το πρόγραµµα IDA για την προώθηση της δηµιουργίας υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη διασυνοριακών

δραστηριοτήτων, συµπληρώνοντας και παρέχοντας, µε τον τρόπο αυτό, το πλαίσιο για την

ανάληψη πρωτοβουλιών στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα προσήκοντα

επίπεδα.
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(24) Για να γίνει αποτελεσµατική χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων της Κοινότητας, είναι

ανάγκη τα κράτη µέλη και η Κοινότητα να µοιράζονται µε δίκαιο τρόπο το κόστος των

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τηλεµατικών δικτύων που

τις υποστηρίζουν.

(25) Η παραγωγικότητα, η εξυπηρετικότητα (δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες) και η

ευελιξία κατά την κατάρτιση και τη λειτουργία των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και των τηλεµατικών δικτύων που τις υποστηρίζουν µπορούν να

επιτυγχάνονται καλύτερα αν ακολουθείται προσέγγιση προσανατολισµένη προς την αγορά,

ώστε οι προµηθευτές να επιλέγονται σε ανταγωνιστική βάση και σε περιβάλλον πολλών

προσφερόντων, να διασφαλίζεται δε ταυτόχρονα η επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική

βιωσιµότητα των µέτρων.

(26) Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αναπτυχθούν στο

πλαίσιο συγκεκριµένων σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και συγκεκριµένων οριζοντίων

µέτρων. Θα πρέπει να θεσπισθούν άλλα οριζόντια µέτρα για να υποστηριχθεί η

διαλειτουργική παροχή των υπηρεσιών αυτών, µε τη θέσπιση ή την ενίσχυση υπηρεσιών

υποδοµής.

(27) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα IDABC οι χώρες

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και οι υποψήφιες χώρες, ενώ θα πρέπει να

ενθαρρύνεται η συνεργασία και µε άλλες τρίτες χώρες. Οι διεθνείς φορείς µπορούν να

συµµετέχουν στην εφαρµογή των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων

µε δικές τους δαπάνες.
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(28) Για να διασφαλισθεί η χρηστή διαχείριση των δηµοσιονοµικών πόρων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και για να αποτρέπεται ο περιττός πολλαπλασιασµός εξοπλισµού, η επανάληψη των

ερευνών και η ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης

των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν βάσει του προγράµµατος IDA ή του προγράµµατος

IDABC στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και

στα πλαίσια της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σύµφωνα

µε τους Τίτλους V και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(29) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της δηµιουργίας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης είναι αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται,

συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα

σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(30) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

(31) Ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 34 της ∆ιοργανικής

Συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου

και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του

προϋπολογισµού 2, εγγράφεται στην παρούσα απόφαση για όλη τη διάρκεια του

προγράµµατος, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής,

κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2003/429/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25).
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Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει, για την περίοδο 2005-2009, πρόγραµµα διαλειτουργικής παροχής

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τις ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις,

τα κοινοτικά όργανα και τους λοιπούς φορείς, καθώς και προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους

πολίτες (στο εξής «πρόγραµµα IDABC»).

Άρθρο 2

Στόχος

1. Στόχος του προγράµµατος IDABC είναι να προσδιορίζει, να υποστηρίζει και να προωθεί τη

δηµιουργία πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη των

συναφών διαλειτουργικών τηλεµατικών δικτύων, υποβοηθώντας τα κράτη µέλη και την Κοινότητα

να εφαρµόζουν, στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους, τις κοινοτικές πολιτικές και

δραστηριότητες, ούτως ώστε να αποκοµίζονται σηµαντικά οφέλη για τις δηµόσιες διοικήσεις, τις

επιχειρήσεις και τους πολίτες.

2. Το πρόγραµµα επιδιώκει επίσης :

(α) Να καταστήσει δυνατή την αποτελεσµατική, αποδοτική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών

µεταξύ των δηµόσιων διοικήσεων σε όλα τα προσήκοντα επίπεδα, καθώς και µεταξύ των εν

λόγω δηµόσιων διοικήσεων και των κοινοτικών οργάνων ή άλλων φορέων, κατά περίπτωση,

(β) να επεκτείνει τα οφέλη της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (α),

ούτως ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες,

λαµβανοµένων υπ� όψη των αναγκών τους,
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(γ) να υποστηρίξει την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διευκόλυνση της

επικοινωνίας µεταξύ των κοινοτικών οργάνων µε ανάπτυξη του σχετικού στρατηγικού

πλαισίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

(δ) να επιτύχει διαλειτουργικότητα, τόσο εντός όσο και µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής

και, όπου ενδείκνυται, µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, κυρίως βάσει του Ευρωπαϊκού

∆ιαλειτουργικού Πλαισίου,

(ε) να συµβάλλει στις προσπάθειες των δηµοσίων διοικήσεων των κρατών µελών και της

Κοινότητας από απόψεως εκσυγχρονισµού των διαδικασιών, επιτάχυνσης των εφαρµογών,

ασφάλειας, αποτελεσµατικότητας, διαφάνειας, ανάπτυξης φιλοσοφίας εξυπηρέτησης και

ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες,

(στ) να προωθήσει τη διάδοση ορθών πρακτικών και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης

καινοτοµικών τηλεµατικών λύσεων στις δηµόσιες διοικήσεις.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «τηλεµατικό δίκτυο» : ολοκληρωµένο σύστηµα κοινοποίησης δεδοµένων, το οποίο

συµπεριλαµβάνει την υλική υποδοµή και τις συνδέσεις, καθώς επίσης και τα σχετικά

στρώµατα υπηρεσιών και υποδοµών, ούτως ώστε να καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ και εντός των δηµόσιων διοικήσεων, καθώς και µεταξύ

δηµόσιων διοικήσεων και επιχειρήσεων και πολιτών,
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(β) «πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» : διασυνοριακές διαλογικές

υπηρεσίες πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, είτε τοµεακές είτε οριζόντιες, ήτοι διατοµεακής

φύσεως, που παρέχονται από ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις σε ευρωπαϊκές δηµόσιες

διοικήσεις, σε επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεών τους, και σε πολίτες,

συµπεριλαµβανόµενων των ενώσεών τους, µέσω διαλειτουργικών διευρωπαϊκών

τηλεµατικών δικτύων,

(γ) «σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος» : σχέδιο στους τοµείς πολιτικής που ορίζονται στο

Παράρτηµα Ι, το οποίο αναλαµβάνεται ή συνεχίζεται βάσει της παρούσας απόφασης και το

οποίο αφορά τη θέσπιση ή την ενίσχυση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης,

(δ) «υπηρεσίες υποδοµής» : υπηρεσίες που παρέχονται για την αντιµετώπιση των γενικών

απαιτήσεων και που εµπεριέχουν λύσεις τεχνολογικές και λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένου

ενός ευρωπαϊκού διαλειτουργικού πλαισίου, και υπηρεσίες ασφαλείας, ενδιάµεσου

λογισµικού και δικτύου. Οι υπηρεσίες υποδοµής υποστηρίζουν την παροχή των

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

(ε) «οριζόντιο µέτρο» : δράση, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα II, που αναλαµβάνεται ή

συνεχίζεται βάσει της παρούσας απόφασης και η οποία αφορά τη θέσπιση ή την ενίσχυση

οριζόντιων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπηρεσιών υποδοµής ή

στρατηγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων,

(στ) «διαλειτουργικότητα» : η ικανότητα των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφοριών και

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των επιχειρηµατικών διαδικασιών τις οποίες υποστηρίζουν να

ανταλλάσσουν δεδοµένα και να καθιστούν δυνατή την αµοιβαία µετάδοση πληροφοριών και

γνώσεων.
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Άρθρο 4

Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 2, η Κοινότητα, σε συνεργασία µε τα

κράτη µέλη, υλοποιεί σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία εξειδικεύονται στο κυλιόµενο

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, σύµφωνα µε τις αρχές που

ορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

Οσάκις είναι δυνατόν, τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος κάνουν χρήση των οριζόντιων

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών υποδοµής και

συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 5

Οριζόντια µέτρα

1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2, η Κοινότητα, σε συνεργασία µε

τα κράτη µέλη, λαµβάνει, προς υποστήριξη των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, οριζόντια µέτρα,

όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ και εξειδικεύονται στο κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας που

αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7.
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2. Τα οριζόντια µέτρα παρέχουν, διατηρούν και προωθούν υπηρεσίες υποδοµής για τις δηµόσιες

διοικήσεις στην Κοινότητα µε βάση πολιτική συντήρησης και πρόσβασης που ορίζεται στο πλαίσιο

του προγράµµατος IDABC. Παρέχουν επίσης τη διαχείριση των οριζοντίων πανευρωπαϊκών

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και θεσπίζουν στρατηγικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

για την προώθηση των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη διενέργεια

στρατηγικών αναλύσεων των σχετικών εξελίξεων στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη και τη

διασφάλιση της διαχείρισης του προγράµµατος και της διάδοσης ορθών πρακτικών.

3. Για να µπορέσει να προσδιορίσει τα προς ανάληψη οριζόντια µέτρα, η Κοινότητα προβαίνει

σε περιγραφή των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των υπηρεσιών

υποδοµής. Η περιγραφή περιλαµβάνει πτυχές, όπως τα αναγκαία διαχειριστικά και οργανωτικά

ζητήµατα, οι σχετικές ευθύνες και ο επιµερισµός του κόστους, καθώς και µια στρατηγική η οποία

χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη και την εφαρµογή των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και των υπηρεσιών υποδοµής. Η στρατηγική πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση

των απαιτήσεων των σχεδίων. Η περιγραφή αναθεωρείται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 6

Αρχές εφαρµογής

1. Κατά την εφαρµογή των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων,

τηρούνται οι αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 10.

2. Η παρούσα απόφαση αποτελεί τη νοµική βάση για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων.
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3. Η εφαρµογή σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη τοµεακής νοµικής βάσης. Για τους σκοπούς της

παρούσας απόφασης, θεωρείται ότι ένα σχέδιο πληροί την προϋπόθεση αυτή όταν υποστηρίζει την

παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δηµόσιες διοικήσεις, σε

επιχειρήσεις ή σε πολίτες στο πλαίσιο της εφαρµογής τοµεακής νοµικής βάσης ή κάθε άλλης

σχετικής νοµικής βάσης.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζουν την

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεταξύ κοινοτικών οργάνων και ευρωπαϊκών

οργανισµών.

4. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού κρατών µελών σε σχέδιο που

υποστηρίζει πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται από δηµόσιες

διοικήσεις σε επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεών τους, ή από δηµόσιες διοικήσεις

σε πολίτες, συµπεριλαµβανόµενων των ενώσεών τους.

5. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και τα οριζόντια µέτρα περιλαµβάνουν όλες τις δράσεις οι

οποίες είναι απαραίτητες για τη θέσπιση ή την ενίσχυση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης.

6. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και τα οριζόντια µέτρα περιλαµβάνουν, οσάκις ενδείκνυται,

προκαταρκτικό στάδιο. Περιλαµβάνουν στάδιο µελέτης σκοπιµότητας, στάδιο ανάπτυξης και

επικύρωσης και στάδιο εκτέλεσης, τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις στρατηγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται στο µέρος Γ του Παραρτήµατος ΙΙ.
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7. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται από άλλες συναφείς δραστηριότητες της Κοινότητας
και των κρατών µελών, και ιδίως από τα κοινοτικά προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και άλλα κοινοτικά προγράµµατα, όπως τα eTEN 1, eContent 2, eInclusion 3, eLearning 4

και MODINIS 5, λαµβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη στον προσδιορισµό σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος και οριζοντίων µέτρων, προς αποφυγή της αλληλεπικάλυψης και χάριν ταχύτερης
ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λαµβάνονται επίσης υπόψη τα σχέδια
των φάσεων σχεδιασµού ή ανάπτυξης.

8. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος ή τα οριζόντια µέτρα προδιαγράφονται από τεχνικής
απόψεως µε αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή δηµοσίως διαθέσιµες προδιαγραφές ή ανοικτές
προδιαγραφές ανταλλαγής πληροφοριών και ολοκλήρωσης υπηρεσιών και συνάδουν µε τις
υπηρεσίες υποδοµής, κατά περίπτωση, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και
δυνατότητα πρόσβασης µεταξύ εθνικών και των κοινοτικών συστηµάτων εντός και µεταξύ
διοικητικών τοµέων, καθώς και µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

9. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και τα οριζόντια µέτρα λαµβάνουν, όταν ενδείκνυται,
δεόντως υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας που παρέχεται, συντηρείται και
προωθείται από το πρόγραµµα IDABC.

10. ∆ιενεργείται επανεξέταση κάθε σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιου µέτρου, µετά την
εφαρµογή του, εντός ενός έτους από την περάτωση του σταδίου εκτέλεσης.

Η επανεξέταση περιλαµβάνει ανάλυση κόστους/οφέλους.

Για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, η επανεξέταση διενεργείται σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τη σχετική τοµεακή πολιτική, και υποβάλλεται στην οικεία
τοµεακή επιτροπή.

Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις από την επανεξέταση των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος
υποβάλλονται προς ενηµέρωση στην επιτροπή του άρθρου 11, παράγραφος 1.

                                                
1 ΕΕ L 183, 11.7.1997, σ. 12.
2 ΕΕ L 14, 18.1.2001, σ. 32.
3 ΕΕ L
4 ΕΕ L
5 ΕΕ L
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Για τα οριζόντια µέτρα, η επανεξέταση διενεργείται εντός του πλαισίου της επιτροπής του άρθρου

11, παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Πρόσθετες αρχές

1. Επιπλέον των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 6, εφαρµόζονται και οι αρχές που ορίζονται

στις παραγράφους 2 έως 8.

2. Το προκαταρκτικό στάδιο οδηγεί στη σύνταξη προκαταρκτικής έκθεσης που περιλαµβάνει

τον καθορισµό των στόχων, του πεδίου εφαρµογής και της λογικής του σχεδίου κοινού

ενδιαφέροντος ή του οριζόντιου µέτρου, ιδίως του αναµενόµενου κόστους και οφέλους, καθώς και

στην επίτευξη της απαραίτητης δέσµευσης και κατανόησης εκ µέρους των συµµετεχόντων, µέσω

των κατάλληλων διαβουλεύσεων, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού της επιτροπής που

είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου ή του µέτρου.

3. Το στάδιο µελέτης σκοπιµότητας οδηγεί στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου εφαρµογής,

το οποίο καλύπτει τα στάδια ανάπτυξης και εκτέλεσης και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που

περιέχονται στην προκαταρκτική έκθεση, καθώς και :

(α) Περιγραφή της προγραµµατιζόµενης οργανωτικής ανάπτυξης και, οσάκις ενδείκνυται,

αναδιοργάνωση των διαδικασιών εργασίας,



14816/1/03 REV 1 ZAC/akz,ek 17
DG C III    EL

(β) στόχους, λειτουργικά χαρακτηριστικά, συµµετέχοντες και τεχνική προσέγγιση,

(γ) µέτρα για τη διευκόλυνση της πολύγλωσσης επικοινωνίας,

(δ) µέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδοµένων,

(ε) την ανάθεση ρόλων και καθηκόντων στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη,

(στ) κατανοµή του προβλεπόµενου κόστους και περιγραφή των αναµενόµενων ωφελειών, στην

οποία περιλαµβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης για τον υπολογισµό των εν λόγω ωφελειών

µετά το στάδιο εκτέλεσης και λεπτοµερής ανάλυση της επενδυτικής απόδοσης, καθώς και

των βασικών στόχων («οροσήµων») που πρέπει να επιτευχθούν,

(ζ) σχήµα το οποίο καθορίζει δίκαιο καταµερισµό, µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών

µελών, και, οσάκις ενδείκνυται, άλλων φορέων, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης

των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποδοµής µετά το πέρας

του σταδίου εκτέλεσης.

4. Κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης και επικύρωσης, µπορεί, αν ενδείκνυται, να

καταρτισθεί, να δοκιµασθεί, να αξιολογηθεί και να παρακολουθείται, σε µικρή κλίµακα, η

προτεινόµενη λύση· τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για την ανάλογη προσαρµογή του

συνολικού σχεδίου εφαρµογής.

5. Κατά τη διάρκεια του σταδίου εκτέλεσης, εγκαθίστανται οι σχετικές πλήρως λειτουργικές

υπηρεσίες σύµφωνα µε το συνολικό σχέδιο εφαρµογής.

6. Η προκαταρκτική έκθεση και το συνολικό σχέδιο εφαρµογής συντάσσονται µε χρήση

µεθοδολογιών που καταρτίζονται ως δραστηριότητα υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράµµατος

IDABC.
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7. Η δροµολόγηση και η εφαρµογή ενός σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος, ο καθορισµός των

σταδίων του και η κατάρτιση των προκαταρκτικών εκθέσεων και των συνολικών σχεδίων

εφαρµογής πραγµατοποιούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σύµφωνα µε τη

διαδικασία της οικείας τοµεακής επιτροπής.

Εάν δεν εφαρµόζεται καµία διαδικασία τοµεακής επιτροπής, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη

συγκροτούν οµάδες εµπειρογνωµόνων για την εξέταση όλων των σχετικών θεµάτων.

Τα συµπεράσµατα των τοµεακών επιτροπών και, κατά περίπτωση, των οµάδων εµπειρογνωµόνων

ανακοινώνονται από την Επιτροπή στην επιτροπή του άρθρου 11, παράγραφος 1.

8. Η δροµολόγηση και η εφαρµογή ενός οριζόντιου µέτρου, ο καθορισµός των σταδίων του και

η κατάρτιση των προκαταρκτικών εκθέσεων και των συνολικών σχεδίων εφαρµογής

πραγµατοποιούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία

του άρθρου 11, παράγραφος 2.

Άρθρο 8

∆ιαδικασία εφαρµογής

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας για όλη τη διάρκεια της παρούσας

απόφασης για την εφαρµογή των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων. Η

Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραµµα εργασίας και, τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, κάθε

τροποποίησή του, λαµβάνόντας υπόψη, κατά περίπτωση, την κατανοµή του προϋπολογισµού ανά

σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος και οριζόντιο µέτρο.
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Η διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2 εφαρµόζεται όσον αφορά την εκ µέρους της Επιτροπής

έγκριση του κυλιοµένου προγράµµατος εργασίας και των τυχόν τροποποιήσεων του.

2. Για κάθε σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος και για κάθε οριζόντιο µέτρο, το πρόγραµµα εργασίας

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει, κατά περίπτωση :

(α) Περιγραφή των στόχων, του πεδίου εφαρµογής, της λογικής που το διέπει, των πιθανών

δικαιούχων, των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της τεχνικής προσέγγισης,

(β) κατανοµή των παρελθουσών δαπανών και βασικών στόχων («οροσήµων») που επιτεύχθηκαν,

καθώς επίσης των προβλεπόµενων δαπανών και οφελών και των προς επίτευξη βασικών

στόχων,

(γ) προσδιορισµό των προς χρήση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και

υπηρεσιών υποδοµής.

Άρθρο 9

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, η διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2 εφαρµόζεται

όσον αφορά την εκ µέρους της Επιτροπής έγκριση του προϋπολογισµού ανά σχέδιο κοινού

ενδιαφέροντος ή οριζόντιο µέτρο, ανάλογα µε τις ανάγκες, προκειµένου να καλυφθεί, µε την

επιφύλαξη των εφαρµοστέων δηµοσιονοµικών κανόνων, το κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας και οι

τυχόν τροποποιήσεις του σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 1.



14816/1/03 REV 1 ZAC/akz,ek 20
DG C III    EL

2. Τα κεφάλαια εκταµιεύονται µε βάση την επίτευξη των ειδικών βασικών στόχων, σύµφωνα µε

τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην οικεία τοµεακή επιτροπή για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος

και στην επιτροπή του άρθρου 11, παράγραφος 1 για τα οριζόντια µέτρα. Για τη δροµολόγηση του

προκαταρκτικού σταδίου, ο βασικός στόχος είναι η συµπερίληψη του προς εκτέλεση σχεδίου

κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιου µέτρου στο κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας. Για τη

δροµολόγηση του σχεδίου µελέτης σκοπιµότητας, ο βασικός στόχος είναι η προκαταρκτική έκθεση.

Για τη δροµολόγηση της επόµενης φάσης ανάπτυξης και επικύρωσης, ο βασικός στόχος είναι το

συνολικό σχέδιο εφαρµογής. Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, κατά τη διάρκεια του

σταδίου ανάπτυξης και επικύρωσης, καθώς και κατά τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης,

ενσωµατώνονται στο κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 8.

3. Η διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2 εφαρµόζεται επίσης και για τις προτάσεις που

αφορούν κάθε αύξηση του προϋπολογισµού που υπερβαίνει τα 100 000 EUR ανά σχέδιο κοινού

ενδιαφέροντος ή οριζόντιο µέτρο, κατά τη διάρκεια ενός έτους.

4. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται βάσει των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων. Οι τεχνικές

προδιαγραφές των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών ορίζονται, για τις συµβάσεις η αξία

των οποίων υπερβαίνει τα 500 000 EUR, σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της οικείας

τοµεακής επιτροπής ή της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας

1. Κατά την εκτέλεση των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων, η

Κοινότητα αναλαµβάνει τα έξοδα σε αναλογία προς το ενδιαφέρον της.
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2. Η χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας για κάθε σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος ή

οριζόντιο µέτρο καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 7.

3. Για σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιο µέτρο που πρόκειται να λάβει χρηµατοδοτική

συµβολή από την Κοινότητα, απαιτούνται συγκεκριµένα σχέδια για τη χρηµατοδότηση των

δαπανών συντήρησης και λειτουργίας τού µετά την εφαρµογή σταδίου, µε σαφή ανάθεση ρόλων

στην Κοινότητα και στα κράτη µέλη ή σε άλλους φορείς.

4. Κατά το προκαταρκτικό στάδιο και το στάδιο της µελέτης σκοπιµότητας, η κοινοτική

συµβολή µπορεί να καλύπτει το πλήρες κόστος των απαιτούµενων µελετών.

5. Κατά το στάδιο της ανάπτυξης και επικύρωσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσης, η

Κοινότητα αναλαµβάνει το κόστος όσων εργασιών της ανατίθενται στο συνολικό σχέδιο

εφαρµογής του εν λόγω σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιου µέτρου.

6. Η κοινοτική χρηµατοδότηση σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιου µέτρου που αφορά

την παροχή και τη συντήρηση υπηρεσιών υποδοµής παύει, κατ� αρχήν, µετά από µέγιστη περίοδο

τεσσάρων ετών από την έναρξη του προκαταρκτικού σταδίου.

7. Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που προβλέπονται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση δεν

διατίθενται για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και οριζόντια µέτρα ή στάδια σχεδίων κοινού

ενδιαφέροντος και οριζόντιων µέτρων που επωφελούνται από άλλες πηγές κοινοτικής

χρηµατοδότησης.

8. Μέχρι τις ... *, καθορίζονται και συµφωνούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11,

παράγραφος 2, µηχανισµοί για τη διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής

βιωσιµότητας των υπηρεσιών υποδοµής, οσάκις ενδείκνυται.

                                                
* ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 11

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, που ονοµάζεται Επιτροπή Πανευρωπαϊκών

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (PEGSCO).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η PEGSCO εκδίδει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 12

Ετήσια έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στην PEGSCO σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας

απόφασης.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή, σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη, προβαίνει σε τελική αξιολόγηση της

εφαρµογής της παρούσας απόφασης, κατά τη λήξη του προγράµµατος.
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2. Επί πλέον, η Επιτροπή διενεργεί, σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη, αξιολόγηση της

εφαρµογής της παρούσας απόφασης, το αργότερο έως τα µέσα του 2006. Στην αξιολόγηση αυτή

εκτιµάται, µεταξύ άλλων, η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του

IDABC, συµπεριλαµβάνεται δε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των επιδόσεων µε γνώµονα το

πρόγραµµα εργασίας. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση µε

αντικείµενο τη συνοχή του ποσού για την περίοδο 2007-2009 προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα εντός των διαδικασιών του

προϋπολογισµού για τα έτη 2007-2009 ώστε να εξασφαλίζει τη συνοχή των ετήσιων πιστώσεων µε

τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.

3. Στις αξιολογήσεις προσδιορίζεται η πρόοδος και η τρέχουσα κατάσταση των σχεδίων κοινού

ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ,

αντιστοίχως, και ιδίως ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσονται, εφαρµόζονται και χρησιµοποιούνται

οι επιδιωκόµενες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στις αξιολογήσεις εξετάζονται επίσης, λαµβανοµένων υπόψη των δαπανών που πραγµατοποίησε η

Κοινότητα, τα οφέλη που απέφεραν οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και

υποδοµής στην Κοινότητα ως προς την προώθηση των κοινών πολιτικών και της θεσµικής

συνεργασίας στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και εντοπίζονται οι τοµείς

στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και ελέγχονται οι συνέργειες µε άλλες κοινοτικές

δραστηριότητες στον τοµέα των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και

υποδοµής.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει το αποτέλεσµα των ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεών της στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µαζί µε κάθε σχετική πρόταση για την τροποποίηση

της παρούσας απόφασης. Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται πριν από την υποβολή του σχεδίου

γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ετών 2007 και 2010, αντιστοίχως.
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Άρθρο 14

∆ιεθνής συνεργασία

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

και στις υποψήφιες χώρες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συµφωνιών τους µε την Κοινότητα.

2. Κατά την εφαρµογή των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και των οριζόντιων µέτρων,

ενθαρρύνεται η συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες, κυρίως µε τις δηµόσιες διοικήσεις των

µεσογειακών χωρών, των Βαλκανίων και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή

δίνεται επίσης στη διεθνή συνεργασία για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της οικονοµικής

συνεργασίας. Οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται από το πρόγραµµα IDABC.

3. Οι διεθνείς οργανισµοί ή άλλοι διεθνείς φορείς δύνανται να συµµετέχουν στην εφαρµογή

σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και οριζόντιων µέτρων µε δικές τους δαπάνες.

Άρθρο 15

Άλλα δίκτυα

1. Όσον αφορά τη δηµιουργία ή την ενίσχυση άλλων δικτύων τα οποία δεν αποτελούν σχέδια

κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντια µέτρα (εφεξής : «άλλα δίκτυα»), τα κράτη µέλη και η

Κοινότητα, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την εφαρµογή

αυτών των δικτύων, εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τις παραγράφους 2 έως 5.
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2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και οι υπηρεσίες υποδοµής που παρέχονται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της

παρούσας απόφασης δύνανται να χρησιµοποιούνται από άλλα δίκτυα.

3. Καθένα από τα άλλα δίκτυα προδιαγράφεται από τεχνικής απόψεως µε αναφορά σε

ευρωπαϊκά πρότυπα ή σε δηµόσια διαθέσιµες προδιαγραφές ή σε ανοικτές προδιαγραφές

ανταλλαγής πληροφοριών και ολοκλήρωσης υπηρεσιών, ανάλογα µε την περίπτωση, προκειµένου

να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών συστηµάτων εντός

και µεταξύ των διοικητικών τοµέων, καθώς και µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

4. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2005, και εν συνεχεία µία φορά κατ� έτος, η Επιτροπή διαβιβάζει στην

PEGSCO έκθεση για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή

προσδιορίζει τυχόν απαιτήσεις των χρηστών ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους που εµποδίζουν τα

άλλα δίκτυα να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που προβλέπει η παράγραφος 2, και συζητά τη

δυνατότητα αναβάθµισης των υπηρεσιών αυτών µε στόχο την επέκταση της χρήσης τους.

5. Οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι υπηρεσίες υποδοµής που

αναπτύσσονται εντός του κοινοτικού πλαισίου βάσει του προγράµµατος IDA ή του προγράµµατος

IDABC µπορούν να χρησιµοποιούνται από το Συµβούλιο για την ανάληψη ή την ενίσχυση

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και

της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τους Τίτλους V

και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστοίχως.

Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών αποφασίζεται και χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε τους Τίτλους V

και VI της Συνθήκης αυτής.
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Άρθρο 16

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο

1. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης που προβλέπεται από την

παρούσα απόφαση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009,

καθορίζεται σε 148,7 εκατοµµύρια EUR, εκ των οποίων 59,1 εκατοµµύρια EUR διατίθενται για την

περίοδο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2006.

Για την περίοδο µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, το ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε εφόσον

παρουσιάζει συνοχή για τη φάση αυτή µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την

περίοδο η οποία αρχίζει το 2007.

2. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο

2005-2009 µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τοµείς πολιτικής για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που εµπίπτουν στο πρόγραµµα IDABC είναι εκείνα τα οποία

καταρτίζονται κυρίως στους ακόλουθους τοµείς :

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες (σύµφωνα µε το τµήµα B), διοργανική

ανταλλαγή πληροφοριών (σύµφωνα µε το τµήµα Γ), διεθνής συνεργασία (σύµφωνα µε

το τµήµα ∆) καθώς και άλλα δίκτυα (σύµφωνα µε το τµήµα E).

2. Λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισµών και φορέων και υποστήριξη του νοµικού

πλαισίου που προκύπτει από την ίδρυση των ευρωπαϊκών οργανισµών.

3. Πολιτικές σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, κυρίως για την

υποστήριξη παροχής ίσων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις στα διάφορα

κράτη µέλη.

4. ∆ράσεις οι οποίες, στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων και σε

απρόβλεπτες περιστάσεις, απαιτούνται επειγόντως για την υποστήριξη της δράσης της

Κοινότητας και των κρατών µελών.
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B. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική.

2. Εδραίωση του κοινοτικού κεκτηµένου µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, κυρίως για τη διευκόλυνση της

συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης πληροφοριών που αφορούν την εφαρµογή της

περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής στο επίπεδο της κεντρικής και

περιφερειακής δηµόσιας διοίκησης.

4. Κοινοτική χρηµατοδότηση, κυρίως για τη δηµιουργία διεπαφής µε τις υπάρχουσες

κοινοτικές βάσεις δεδοµένων, προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των

ευρωπαϊκών οργανώσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, σε κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης.

5. Στατιστικές, κυρίως σχετικά µε τη συλλογή και τη διάδοση στατιστικών πληροφοριών,

καθώς και στατιστικές για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε στόχο

την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων και της

αποτελεσµατικότητάς τους ως µέτρου επιτυχίας.

6. ∆ηµοσίευση επίσηµων εγγράφων και διαχείριση επίσηµων υπηρεσιών πληροφόρησης.

7. Γεωργικός και αλιευτικός τοµέας, κυρίως όσον αφορά την παροχή υποστήριξης για τη

διαχείριση των γεωργικών αγορών και διαρθρώσεων, την αποτελεσµατικότερη

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την ανταλλαγή δεδοµένων για τους γεωργικούς

λογαριασµούς µεταξύ εθνικών υπηρεσιών και Επιτροπής και την καταπολέµηση της

απάτης.
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8. Βιοµηχανικός τοµέας και τοµέας των υπηρεσιών, κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή

πληροφοριών µεταξύ των δηµόσιων διοικήσεων που είναι αρµόδιες για θέµατα

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και µεταξύ αυτών των δηµόσιων

διοικήσεων και των βιοµηχανικών οµοσπονδιών.

9. Πολιτική ανταγωνισµού, κυρίως µέσω της εφαρµογής βελτιωµένων συστηµάτων

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µε τις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις, προκειµένου

να διευκολύνονται οι διαδικασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης.

10. Εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τοµέας, κυρίως για την ανταλλαγή

πληροφοριών σχετικά µε ζητήµατα περιεχοµένου σε ανοικτά δίκτυα και για την

προώθηση της ανάπτυξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών και

ενηµερωτικών υπηρεσιών.

11. Τοµέας µεταφορών, κυρίως για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε

τους οδηγούς, τα οχήµατα, τα πλοία και τους µεταφορείς.

12. Τουρισµός, περιβάλλον, προστασία των καταναλωτών και δηµόσια υγεία, και δηµόσιες

συµβάσεις.

13. Πολιτική έρευνας, ιδίως για τη διευκόλυνση της συλλογής, της διαχείρισης και της

διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή των συντονισµένων πολιτικών

έρευνας στο επίπεδο των εθνικών δηµόσιων διοικήσεων.

14. Συµβολή στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας eEurope και του συναφούς

σχεδίου δράσης, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και

την ασφάλεια, µε στόχο το όφελος επιχειρήσεων και πολιτών.
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15. Mεταναστευτική πολιτική, κυρίως µέσω της εφαρµογής βελτιωµένων συστηµάτων

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µε τις εθνικές διοικήσεις, προκειµένου να

διευκολύνονται οι διαδικασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης.

16. Συνεργασία µεταξύ δικαστικών αρχών.

17. Συστήµατα πληροφόρησης που επιτρέπουν τη συµµετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων

και της κοινωνίας των πολιτών στη νοµοθετική διαδικασία.

18. Παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη και

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και των κοινοτικών οργάνων.

Γ. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

∆ιοργανική ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως :

1. Για την υποστήριξη της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της διαδικασίας

των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

2. Για τη δηµιουργία των αναγκαίων τηλεµατικών συνδέσµων µεταξύ της Επιτροπής, του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των ιστοχώρων

της εκάστοτε Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μόνιµων Αντιπροσωπιών των

κρατών µελών και των συνεργαζόµενων εθνικών υπουργείων) και των άλλων

κοινοτικών οργάνων.

3. Για τη διευκόλυνση της πολυγλωσσίας στις διοργανικές ανταλλαγές πληροφοριών,

µέσω της διαχείρισης της ροής εργασίας στον τοµέα της µετάφρασης και µέσω

εργαλείων στήριξης της µετάφρασης, της ανάπτυξης και κοινής χρήσης πολύγλωσσων

πόρων και της οργάνωσης της κοινής πρόσβασης στους πόρους αυτούς.
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4. Για την ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών και φορέων και των

κοινοτικών οργάνων.

∆. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Επέκταση των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος σε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των

υποψήφιων χωρών, και σε διεθνείς οργανισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση σε πρωτοβουλίες

ανάπτυξης και οικονοµικής συνεργασίας.

E. ΑΛΛΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που εχρηµατοδοτούντο προηγουµένως από το πρόγραµµα

IDA και τα οποία έχουν τώρα τη δική τους κοινοτική χρηµατοδότηση εξακολουθούν, παρόλα

αυτά, να υπάγονται στην οµάδα «άλλα δίκτυα» που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας

απόφασης.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οριζόντια µέτρα

Τα οριζόντια µέτρα που υπάγονται στο πρόγραµµα IDABC είναι κυρίως τα εξής :

A. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οριζόντια µέτρα που λαµβάνονται για τη δροµολόγηση, τη διευκόλυνση και τον χειρισµό της

παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων

των οργανωτικών και συντονιστικών πτυχών, όπως :

(α) Πύλη δικτύου για την παροχή πρόσβασης σε πανευρωπαϊκές, πολύγλωσσες και

διαλογικές υπηρεσίες online πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και τους πολίτες,

(β) ενιαίο σηµείο πρόσβασης, π.χ. σε οnline υπηρεσίες νοµικής πληροφόρησης στα κράτη

µέλη,

(γ) διαλογική εφαρµογή για τη συλλογή των απόψεων και των εµπειριών των

ενδιαφερόµενων φορέων για θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος και για τη λειτουργία των

κοινοτικών πολιτικών.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

Οριζόντια µέτρα που λαµβάνονται για την παροχή και τη συντήρηση τεχνολογικών λύσεων

και λύσεων λογισµικού, όπως υπηρεσιών που παρέχουν ειδικές λειτουργίες σχετικές µε τις

ΤΠΕ, από επικοινωνίες έως καθορισµένα πρότυπα. Οι τεχνολογικές λύσεις και οι λύσεις

λογισµικού συµπεριλαµβάνουν υπηρεσίες δικτύου, ενδιάµεσο λογισµικό, υπηρεσίες

ασφαλείας και κατευθυντήριες γραµµές, όπως :

(α) Ασφαλής και αξιόπιστη πλατφόρµα επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ

δηµόσιων διοικήσεων,
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(β) ασφαλές και αξιόπιστο σύστηµα για τη διαχείριση των ροών δεδοµένων που

αλληλοσυνδέονται µε τις διάφορες ροές εργασίας,

(γ) κοινή δέσµη «εργαλείων» για τη διαχείριση πολύγλωσσων συνεργαζόµενων ιστοχώρων

και πυλών δικτύου,

(δ) διαπίστευση πλατφορµών για τον χειρισµό διαβαθµισµένων πληροφοριών,

(ε) χάραξη και εφαρµογή πολιτικής πιστοποίησης της γνησιότητας για τα δίκτυα και τα

σχέδια κοινού ενδιαφέροντος,

(στ) µελέτες ασφαλείας και αναλύσεις κινδύνων για την υποστήριξη των δικτύων ή των

άλλων υπηρεσιών υποδοµής,

(ζ) µηχανισµοί για την εδραίωση της εµπιστοσύνης µεταξύ των αρχών πιστοποίησης,

ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών σε

πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

(η) υπηρεσίες προσδιορισµού, έγκρισης, πιστοποίησης της γνησιότητας και µη άρνησης

αναγνώρισης για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος,

(θ) κοινό πλαίσιο για την αµοιβαία µετάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και

γνώσεων µεταξύ των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων, καθώς επίσης και των

επιχειρήσεων και πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων κατευθυντήριων γραµµών

αρχιτεκτονικής,

(ι) προδιαγραφή λεξικών και σχηµάτων XML και λοιπών παραδοτέων XML, για την

υποστήριξη της ανταλλαγής δεδοµένων στα δίκτυα,
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(ια) λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις µοντέλων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών

µητρώων σε δηµόσιες διοικήσεις,

(ιβ) πλαίσιο µεταστοιχείων για πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα στις πανευρωπαϊκές

εφαρµογές,

(ιγ) σύγκριση ανοικτών προτύπων ανταλλαγής µε σκοπό τη χάραξη πολιτικής για τους

ανοικτούς µορφότυπους,

(ιδ) κοινές προδιαγραφές και υπηρεσίες υποδοµής που διευκολύνουν την ηλεκτρονική

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων σε όλη την Ευρώπη,

(ιε) συστήµατα αυτόµατης µετάφρασης και άλλα πολύγλωσσα εργαλεία,

περιλαµβανοµένων των λεξιλογίων, των θησαυρών και των συστηµάτων ταξινόµησης,

για την υποστήριξη της πολυγλωσσίας,

(ιστ) εφαρµογές για την υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων διοικήσεων,

(ιζ) εφαρµογές για την υποστήριξη της πολυδιαυλικής πρόσβασης στις υπηρεσίες,

(ιη) εργαλεία και δράσεις που βασίζονται σε λογισµικά ανοικτής πηγής, µε στόχο τη

διευκόλυνση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ δηµόσιων διοικήσεων και την

εφαρµογή λύσεων από αυτές.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Στρατηγικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της προώθησης των

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως :

(α) Ανάλυση των στρατηγικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείρισης πληροφοριών

(∆Π) σε όλη την Ευρώπη,
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(β) οργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µε τη συµµετοχή των

σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων,

(γ) προώθηση της θέσπισης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε

ιδιαίτερη έµφαση στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

2. Υποστηρικτικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται για την υποστήριξη της διαχείρισης

του προγράµµατος, µε στόχο την παρακολούθηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας

και αποδοτικότητάς του, όπως :

(α) ∆ιασφάλιση ποιότητας και έλεγχος για τη βελτίωση του προσδιορισµού των στόχων

των σχεδίων, καθώς επίσης και για την εκτέλεση των σχεδίων και τα αποτελέσµατά

τους,

(β) αξιολόγηση του προγράµµατος και ανάλυση κόστους-οφέλους για τα επιµέρους σχέδια

κοινού ενδιαφέροντος και οριζόντια µέτρα.

3. Υποστηρικτικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται για την ενθάρρυνση της διάδοσης

ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρµογή τεχνολογιών της πληροφορίας σε δηµόσιες

διοικήσεις, όπως :

(α) Εκθέσεις, ιστοσελίδες, συνέδρια και, γενικά, πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο

κοινό,

(β) παρακολούθηση, ανάλυση και διαδικτυακή διάδοση πρωτοβουλιών και βέλτιστων

πρακτικών που αφορούν τις δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε επίπεδο κρατών

µελών και Κοινότητας, καθώς και σε διεθνές επίπεδο,

(γ) προώθηση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στη χρήση, π.χ., λογισµικού ανοικτής

πηγής από τις δηµόσιες διοικήσεις.

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

Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0147 (COD)

14816/1/03
REV 1 ADD 1

TELECOM 150
CODEC 1605

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2003 ενόψει της

έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της
διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 8 Ιουλίου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε την ανωτέρω πρόταση απόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1. Η πρόταση ως βάση έχει την

παράγραφο 1 του άρθρου 156 της συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την γνώµη του στις 18 Νοεµβρίου 2003, η δε

Επιτροπή των Περιφερειών στις 20 Νοεµβρίου 2003. Η Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή δεν έχει ακόµη δώσει την δική της.

3. Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 20 Νοεµβρίου 2003, η Επιτροπή δήλωσε

προφορικά ότι τροποποιεί την αρχική πρότασή της βάσει των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου

250 της συνθήκης ΕΚ.

4. Στις 18 ∆εκεµβρίου 2003 το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

1. Στόχος της πρότασης είναι η κατάρτιση ενός προγράµµατος το οποίο θα διαδεχθεί το

τρέχον πρόγραµµα ΙDΑ ΙΙ. Σκοπός του προγράµµατος IDABC είναι να καθοριστεί, να

υποστηριχθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη και καθιέρωση των πανευρωπαϊκών

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τηλεµατικών δικτύων που συνιστούν

το υπόβαθρό τους. Το νέο πρόγραµµα θα υποστηρίξει την εφαρµογή των κοινοτικών

νοµοθετικών πράξεων έχοντας ως επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών από δηµόσιες

διοικήσεις σε δηµόσιες διοικήσεις, επεκτείνοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα

οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων διοικήσεων σε όλη

την Ευρώπη. Το νέο πρόγραµµα λειτουργεί σε πλήρη συµπληρωµατικότητα µε τα άλλα

κοινοτικά προγράµµατα που έχουν σχέση µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

                                                
1 ΕΕ C �
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ΙΙΙ. AΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση αποδέχεται το σφαιρικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής και, σε γενικές

γραµµές, τα µέσα που προτείνονται για την επίτευξή του.

Εντούτοις, το κείµενο της πρότασης αναδιατυπώθηκε κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στα

πλαίσια του Συµβουλίου. Επιπλέον, ορισµένα άρθρα αναδιαρθρώθηκαν για να επιτευχθεί

µεγαλύτερη σαφήνεια και να τονιστεί το κέντρο ενδιαφέροντος. Τα βασικότερα σηµεία της

κοινής θέσης που διαφέρουν από την πρόταση της Επιτροπής είναι τα εξής :

1. Στην κοινή θέση, το άρθρο 1 της πρότασης αναδιαρθρώθηκε και χωρίστηκε σε δύο

άρθρα, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης και το

δεύτερο ορίζει το σκοπό. Επιπλέον, στο άρθρο 2 της κοινής θέσης, το Συµβούλιο

τροποποίησε τους στόχους κατά τρόπον ώστε να αποδίδεται µεγαλύτερη έµφαση στις

πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις ανάγκες των

επιχειρήσεων και των πολιτών, ενώ συνάµα αναγνωρίζεται ο ρόλος των δικτύων που

συνιστούν το υπόβαθρο των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος των υπηρεσιών

υποδοµής.

2. Το άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής διεγράφη. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι οι

προτεραιότητες µπορούν να οριστούν βάσει του άρθρου 2 (Σκοπός) και των δύο

παραρτηµάτων.

3. Όσον αφορά τις αρχές εφαρµογής (άρθρο 6 της κοινής θέσης), το Συµβούλιο

συµπεριέλαβε περισσότερες λεπτοµέρειες στο σηµείο 7, ειδικότερα µε σκοπό την

αποφυγή της αλληλεπικάλυψης και την ταχύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4. Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 8 (διαδικασία εφαρµογής) και το άρθρο 9

(δηµοσιονοµικές διατάξεις) ώστε να καταρτιστεί ένα κυλιόµενο πρόγραµµα εργασίας

µε επαρκή ελαστικότητα σε σχέση µε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια

του προγράµµατος. Το Συµβούλιο έλαβε συνάµα υπόψη του την κατανοµή του

προϋπολογισµού ανά σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος ή οριζόντιο µέτρο.
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5. Η διαχειριστική επιτροπή του άρθρου 11 µετονοµάζεται σε «Επιτροπή Πανευρωπαϊκών

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» (PEGSCO), για να συνάδει περισσότερο µε

το νέο κέντρο ενδιαφέροντος του προγράµµατος. Από την τελευταία παράγραφο του

ανωτέρω άρθρου σχηµατίστηκε νέο άρθρο 12, χάριν σαφήνειας.

6. Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 13 της κοινής θέσης (Αξιολόγηση), ώστε να

λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραµµα IDABC εκτείνεται πέραν της

τρέχουσας δηµοσιονοµικής προοπτικής και να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που θα

αντληθούν από τις προτεινόµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος.

7. Το άρθρο 16 (δηµοσιονοµικό πλαίσιο) τροποποιήθηκε κατά τρόπον ώστε να

ευθυγραµµίζεται περισσότερο µε το κείµενο της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας, να

λαµβάνεται δε υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραµµα IDABC εκτείνεται πέραν της

τρέχουσας δηµοσιονοµικής προοπτικής.

8. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιήθηκε ώστε να διαχωρίζονται όσες δραστηριότητες

επεκτείνονται πέραν της παροχής λύσεων τεχνολογίας και λύσεων λογισµικού. Το

τροποποιηµένο παράρτηµα και οι συναφείς τροπολογίες του λοιπού κειµένου έχουν ως

στόχο να εξασφαλίζεται ότι την παροχή διατοµεακών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εγκαινιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

ΙV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αποδέχτηκε η Επιτροπή και ενέκρινε

το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο αποδέχτηκε καταρχήν όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Η τροπολογία 1 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 5 της κοινής θέσης. Εντούτοις,

η αναφορά στη διαδοχή του προγράµµατος ΙDΑ τροποποιήθηκε ώστε να παραπέµπει

στο πρόγραµµα IDABC.
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- Η τροπολογία 2 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 7 της κοινής θέσης, αλλά µε

ελαφρά τροποποιηµένη διατύπωση.

- Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία 3, ελαφρά τροποποιηµένη, στην

αιτιολογική σκέψη 30 της κοινής θέσης του.

- Η τροπολογία 4 ενσωµατώθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 της κοινής θέσης.

- Η τροπολογία 5 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 16 της κοινής θέσης όσον αφορά την ιδέα

της ελαστικότητας σε σχέση µε την εφαρµογή.

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

Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 2003 (05.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0147(COD)

15208/03

TELECOM 162
CODEC 1661

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/Α»
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11285/03 TELECOM 98 CODEC 970
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης απόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της διαλειτουργικής
παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις
δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)

1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την ανωτέρω πρόταση στις 8 Ιουλίου 2003.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ. Εφαρµόζεται η διαδικασία της

συναπόφασης (Άρθρο 251). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 18 Νοεµβρίου

2003, εγκρίνοντας πέντε τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή των

Περιφερειών γνωµοδότησε στις 20 Νοεµβρίου 2003. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

δεν γνωµοδότησε ακόµη.

3. Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 20 Νοεµβρίου 2003, η Επιτροπή ανέφερε προφορικά

ότι δέχεται όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τροποποίησε αντίστοιχα

την αρχική της πρόταση.
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4. Κατά το ίδιο Συµβούλιο, επετεύχθη πολιτική συµφωνία για σχέδιο κοινής θέσης του

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

γλωσσοµαθείς νοµικούς, περιλαµβάνεται στο έγγραφο 14816/03 TELECOM 150 CODEC

1605.

5. Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στην Προσθήκη του εγγράφου 14816/03.

6. Συνεπώς, η ΕΜΑ µπορεί να καλέσει το Συµβούλιο να καθορίσει την κοινή του θέση, όπως

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 14816/03 TELECOM 150 CODEC 1605, και να την διαβιβάσει

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε το σκεπτικό σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2

της Συνθήκης.

____________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.1.2004
COM(2004) 13 τελικό

2003/0147 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της διαλειτουργικής παροχής

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)
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2003/0147 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της διαλειτουργικής παροχής

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο (έγγραφο COM(2003)406 τελικό – 2003/0147(COD)): 8.7.2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 11.12.2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 20.11.2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 18.11.2003

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης µε οµοφωνία: 17.12.2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η θέσπιση προγράµµατος, το οποίο θα διαδεχθεί το
τρέχον πρόγραµµα IDA και αποσκοπεί στο να καθορίσει, να ενισχύσει και να προωθήσει,
αφενός, την ανάπτυξη και την καθιέρωση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και, αφετέρου, τα
τηλεµατικά δίκτυα που θα τις υποστηρίζουν.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικά

Η κοινή θέση ακολουθεί τις γενικές γραµµές και τους στόχους της τροποποιηµένης πρότασης
της Επιτροπής, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Το Συµβούλιο υιοθέτησε οµόφωνα την κοινή θέση.
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3.1.1 Σκιαγράφηση των κυριότερων διαφορών µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής και της κοινής θέσης

Το άρθρο 1 διασπάστηκε σε δύο νέα άρθρα, το άρθρο 1 σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και
το άρθρο 2 σχετικά µε τους στόχους. Σε αυτό το τελευταίο προστέθηκε ένας γενικός στόχος
έτσι ώστε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και στα τηλεµατικά δίκτυα που τις υποστηρίζουν.

Το άρθρο 3 διαγράφηκε λόγω του ότι το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασµό µε τα
παραρτήµατα I και II, θα επιτρέψουν τον καθορισµό των προτεραιοτήτων.

Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε για να διασαφηνίσει τη χρήση των αποτελεσµάτων από άλλες
δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και
ενδεχοµένως να διαµορφωθούν συνέργειες.

Τα άρθρα 8 και 9 τροποποιήθηκαν για να υπογραµµιστεί η συσχέτιση µεταξύ της
παραγράφου 1 και των δύο άρθρων καθώς και για να ληφθεί υπόψη, κατά την τροποποίηση
του προγράµµατος εργασίας, η δηµοσιονοµική κατάτµηση ανά σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος
και οριζόντιο µέτρο. Επιπλέον, τονίστηκε το γεγονός ότι το πρόγραµµα εργασίας είναι
κυλιόµενο.

Το άρθρο 11 τροποποιήθηκε µε σκοπό να αλλαχθεί το όνοµα της επιτροπής διαχείρισης του
προγράµµατος έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το πεδίο εφαρµογής του
προγράµµατος· διασπάστηκε σε δύο άρθρα, το άρθρο 11 σχετικά µε τις διαδικασίες επιτροπής
και το άρθρο 12 σχετικά µε την ετήσια υποβολή εκθέσεων.

Το άρθρο 12 (το σηµερινό άρθρο 13) τροποποιήθηκε έτσι ώστε η περίοδος αξιολόγησης να
συµβαδίζει µε τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές και να διασαφηνιστούν περαιτέρω οι
απαιτήσεις αξιολόγησης.

Το άρθρο 15 (το σηµερινό άρθρο 16) τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η διοργανική
συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του
προϋπολογισµού καθώς και το γεγονός ότι το πρόγραµµα υπερβαίνει τις τρέχουσες
δηµοσιονοµικές προοπτικές.

Το παράρτηµα II τροποποιήθηκε έτσι ώστε να διαφοροποιεί µεταξύ των δραστηριοτήτων που
αφορούν την παροχή τεχνολογικών / λογισµικών λύσεων και των δραστηριοτήτων που
αφορούν την παροχή διατοµεακών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η διαφοροποίηση αυτή επέφερε ορολογικές αλλαγές σε όλη την πρόταση.

Προστέθηκαν τέσσερις αιτιολογικές σκέψεις: η αιτιολογική σκέψη 13 σχετικά µε µελέτη που
πρέπει να διεξαχθεί για την κατάρτιση καταλόγου συναφών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αιτιολογική σκέψη 15 για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, η αιτιολογική σκέψη 21 σχετικά µε τη συµµετοχή περιορισµένου αριθµού
κρατών µελών στις ενέργειες και η αιτιολογική σκέψη 30 σχετικά µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας.
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3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Η Επιτροπή αποδέχθηκε και τις πέντε τροπολογίες που επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σε πρώτη ανάγνωση, τροποποιώντας προφορικά την αρχική της πρόταση αναλόγως.

Η τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)) ενσωµατώθηκε ως αιτιολογική σκέψη 5, µε
ελαφρά τροποποιηµένη διατύπωση στην κοινή θέση.

Η τροπολογία 2 (αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)) ενσωµατώθηκε ως αιτιολογική σκέψη 7, µε
ελαφρά τροποποιηµένη διατύπωση στην κοινή θέση.

Η τροπολογία 3 (αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)) ενσωµατώθηκε ως αιτιολογική σκέψη 31 στην
κοινή θέση.

Η τροπολογία 4 (άρθρο 12 παράγραφος 3) ενσωµατώθηκε στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της
κοινής θέσης.

Η τροπολογία 5 (άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2) ενσωµατώθηκε στο άρθρο 16 παράγραφοι 1
και 2, µε τροποποιηµένη διατύπωση στην κοινή θέση, η οποία επίσης αυξάνει την ευελιξία
συγκροτώντας ένα κοινό οικονοµικό πλαίσιο τόσο για τα σχέδια όσο και για τα µέτρα.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου, εφόσον αυτή συµβαδίζει µε την
τροποποιηµένη πρότασή της και διασαφηνίζει ορισµένα στοιχεία της πρότασης.


