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EUROPA-PARLAMENTETS

OG RÅDETS AFGØRELSE Nr.    /2004/EF

af

om et flerårigt fællesskabsprogram

med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt,

mere anvendeligt og nemmere at udnytte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157,

stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512 , og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 Udtalelse afgivet den 29. april 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 22. april 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets

fælles holdning af 10. juni 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets
holdning af          (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Informationssamfundets udvikling og indførelsen af bredbånd vil påvirke hver eneste EU-

borgers liv, bl.a. ved at fremme tilgængeligheden til viden og nye måder at tilegne sig viden

på, hvilket vil øge efterspørgslen efter nyt indhold og nye applikationer og tjenester.

(2) Der er stadig en betydelig vækst i udbredelsen af internettet i Fællesskabet. Internettets mu-

ligheder bør udnyttes til at give hver enkelt borger og organisation i Fællesskabet del i de

samfundsmæssige og økonomiske fordele af informationer og viden. Europa er nu klar til at

udnytte potentialet i digitalt indhold.

(3) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev

det understreget, at skiftet til en digital, videnbaseret økonomi, der drives frem af nye varer og

tjenester, vil være en effektiv drivkraft for vækst, konkurrenceevne og job. Ved den lejlighed

anerkendtes specifikt den rolle, som indholdsindustrierne spiller med hensyn til at skabe vær-

ditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk.

(4) Handlingsplanen eEuropa 2005, som videreudvikler Lissabon-strategien, efterlyser aktioner,

der fremmer udviklingen af sikre tjenester og applikationer samt sikkert indhold via bred-

båndsnet og dermed tilvejebringer et gunstigt klima for private investeringer og jobskabelse

og medvirker til at øge produktiviteten, modernisere offentlige tjenester og give alle mulighed

for at deltage i det globale informationssamfund.
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(5) Efterspørgslen efter digitalt kvalitetsindhold i Europa med velafvejede adgangs- og brugerret-

tigheder bliver stadig tydeligere og kommer fra et bredt publikum: borgere, studerende, for-

skere, små og mellemstore virksomheder og andre erhvervsbrugere eller personer med særlige

behov, som ønsker at forøge deres viden, eller "videreanvendere", som ønsker at udnytte di-

gitale indholdsressourcer til at etablere tjenester.

(6) Interessenter inden for digitalt indhold er indholdsudbydere (herunder offentlige og private

organisationer og institutioner, der producerer, samler eller ejer digitalt indhold) og indholds-

brugere (herunder organisationer og virksomheder, der er slutbrugere, som videreanvender

og/eller værdiforøger digitalt indhold). Der bør lægges særlig vægt på små og mellemstore

virksomheders deltagelse.

(7) eContent-programmet (2001-2004) vedtaget ved Rådets beslutning 2001/48/EF af

22. december 20001 gik ind for udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på internettet

samt sproglig mangfoldighed på europæiske websteder i informationssamfundet. Kommissio-

nens meddelelse af 10. oktober 2003 vedrørende midtvejsevalueringen af eContent-

programmet bekræfter, hvor vigtigt det er at sætte ind på dette område.

(8) Teknologiske fremskridt giver mulighed for at værdiforøge indhold i form af indlejret viden

og for at forbedre interoperabiliteten på tjenesteniveau, hvilket er en grundlæggende forud-

sætning for at få adgang til, anvende og distribuere digitalt indhold. Dette er særlig relevant

for de områder af offentlig interesse, der vil blive omfattet af dette program.

                                                
1 EFT L 14 af 18.1.2001, s. 32.
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(9) Fremme af solide forretningsmodeller vil styrke kontinuiteten i de projekter, der iværksættes

under dette program, og vil således forbedre betingelserne for bedre økonomisk afkast fra tje-

nester, som bygger på adgang til og videreanvendelse af digitalt indhold.

(10) Der er etableret lovgivningsrammer, som behandler udfordringerne i forbindelse med digitalt

indhold i informationssamfundet1 2 3.

(11) Forskellig praksis i de enkelte medlemsstater udgør fortsat en teknisk hindring for udbredt

adgang til, anvendelse, videreanvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informationer

i Fællesskabet.

(12) I tilfælde, hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direk-

tiv 95/46/EF4 og 2002/58/EF5 overholdes, og de anvendte teknologier bør respektere og om

muligt forbedre privatlivets fred.

(13) Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med informationsindhold bør fremme Fællesskabets

flersproglige og multikulturelle særpræg.

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanven-

delse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af

visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af
22.6.2001, s. 10).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af
databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysi-
ske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-
danne oplysninger (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).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af per-
sonoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
(direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)(EFT L 201 af 31.7.2002,
s. 37).
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(14) 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.

(15) Kommissionen bør sikre komplementariteten og synergien med beslægtede fællesskabsinitia-

tiver og -programmer, herunder navnlig programmer vedrørende uddannelse og kultur og ved-

rørende den europæiske interoperabilitetsramme (European Interoperability Framework).

(16) 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 årli-

ge budgetprocedure.

(17) Målene for de påtænkte handlinger, nemlig at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgænge-

ligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af med-

lemsstaterne som følge af spørgsmålenes grænseoverskridende karakter og kan derfor på

grund af handlingernes europæiske omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabs-

plan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritets-

princippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.

nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål –

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

Programmets formål

1. Ved denne afgørelse etableres der et fællesskabsprogram for perioden 2005-2008 med sigte

på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte, for

dermed at lette produktion og udbredelse af informationer - inden for områder af offentlig interesse

- på fællesskabsplan.

Programmet betegnes "eContentplus"-programmet (i det følgende benævnt "programmet").

2. For at nå det overordnede mål for programmet, gennemføres følgende aktionslinjer:

a) fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

b) fremme af forbedringen af kvaliteten og af  god praksis i forbindelse med digitalt indhold

mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c) styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen.

De aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne af disse aktionslinjer, målrettes mod hen-

holdsvis den offentlige sektors oplysninger, rumlige data og undervisnings- og kulturindhold samt

videnskabeligt indhold som beskrevet i bilag I. Programmet gennemføres i overensstemmelse med

bilag II.



10458/4/04 REV 4 IR/brh 7
DG C III    DA

Artikel 2

Deltagelse i programmet

1. Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i medlemsstaterne.

Det er endvidere åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i kandidatlandene, i

overensstemmelse med bilaterale aftaler, der allerede består, eller som indgås med disse lande.

2. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i de EFTA-lande, der er

kontraherende parter i EØS-aftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale.

3. Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i tredjelande samt inter-

nationale organisationer, uden at der ydes støtte fra Fællesskabet, hvis en sådan deltagelse effektivt

bidrager til programmets gennemførelse. Beslutningen om at tillade en sådan deltagelse træffes ef-

ter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Kommissionens beføjelser

1. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af dette program.

2. Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse.
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3. Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen i tæt samarbejde med medlems-

staterne generel overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker,

-programmer og -foranstaltninger, der berører udviklingen og anvendelsen af europæisk digitalt

indhold og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet, herunder navnlig Fælles-

skabets programmer for forskning og teknologisk udvikling, Ida, eTEN, e-inclusion, e-læring, Mo-

dinis og handlingsplanen for et sikrere internet.

4. Kommissionen handler efter proceduren i artikel 4, stk. 2, i forbindelse med:

a) vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet

b) fastlæggelse af kriterier for og indholdet af indkaldelser af forslag i overensstemmelse med de

i artikel 1 fastsatte mål

c) vurdering af de projekter, der foreslås i forbindelse med indkaldelser af forslag med henblik

på EF-finansiering med et EF-bidrag, der anslås til 1 mio. EUR eller derover

d) enhver fravigelse af bestemmelserne i bilag II.
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5. Kommissionen underretter det i artikel 4 omhandlede udvalg om, hvordan programmets gen-

nemførelse forløber.

Artikel 4

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

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. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5

Overvågning og evaluering

1. Med henblik på at sikre, at fællesskabsstøtten anvendes effektivt, sørger Kommissionen for, at

aktioner i medfør af denne afgørelse underkastes forudgående godkendelse, opfølgning og efterføl-

gende evaluering.
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2. Kommissionen overvåger gennemførelsen af projekter i medfør af programmet. Kommissio-

nen evaluerer, hvordan projekterne er gennemført, og hvilke virkninger deres gennemførelse har

haft, for at fastslå, om de oprindelig fastsatte mål er nået.

3. Kommissionen forelægger senest medio 2006 en rapport om gennemførelsen af aktionslinjer-

ne i artikel 1, stk. 2, for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Ud-

valg og Regionsudvalget. Kommissionen redegør i den forbindelse for overensstemmelsen mellem

beløbet for 2007-2008 og de finansielle overslag. Kommissionen tager i forbindelse med budget-

proceduren for 2007-2008 de nødvendige skridt til at sikre overensstemmelse mellem de årlige be-

villinger og de finansielle overslag. Kommissionen forelægger en endelig evalueringsrapport ved

programmets afslutning.

4. Kommissionen sender resultaterne af sine kvantitative og kvalitative evalueringer til Europa-

Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag til ændring af denne afgørelse. Resultaterne

fremsendes inden forelæggelsen af forslagene til Den Europæiske Unions almindelige budget for

henholdsvis 2007 og 2009.

Artikel 6

Finansieringsramme

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af Fællesskabets aktioner i medfør af denne afgø-

relse udgør for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008 135 mio. EUR, hvoraf

55,6 mio. EUR for perioden indtil den 31. december 2006.
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2. For perioden efter den 31. december 2006 anses beløbet for at være bekræftet, hvis det for

denne fase er i overensstemmelse med de finansielle overslag, der gælder for den periode, der be-

gynder i 2007.

3. De årlige bevillinger for perioden fra 2005 til 2008 godkendes af budgetmyndigheden inden

for rammerne af de finansielle overslag. En vejledende fordeling af udgifterne er anført i bilag III.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

AKTIONER

I. INDLEDNING

Det overordnede formål med eContentplus er at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgænge-

ligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte for at lette fremstillingen og udbredelsen af in-

formationer på områder af offentlig interesse – på fællesskabsplan.

Programmet vil skabe bedre vilkår for adgangen til og forvaltningen af digitalt indhold og

digitale tjenester i flersproglige og multikulturelle miljøer. Det vil øge brugernes valg og un-

derstøtte nye måder at interagere med videnberiget digitalt indhold, som er en facilitet der bli-

ver stadig vigtigere for at gøre indhold mere dynamisk og tilpasset særlige kontekster (under-

visning, kultur, personer med særlige behov osv.).

Programmet skal bane vejen for strukturerede rammer for digitalt kvalitetsindhold i Europa –

The European Digital Content Area – ved at lette overførsel af erfaringer og god praksis og

samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og -brugere.

Programmet omfatter tre aktionslinjer:

a) Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyt-

telse

b) Fremme af forbedringen af kvaliteten og af god praksis i forbindelse med digitalt ind-

hold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c) Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgø-

relsen.
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II. AKTIONSLINJER

A. Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyt-

telse.

Aktiviteterne under denne aktionslinje omfatter etablering af netværk og alliancer mel-

lem interessenter, hvilket ansporer til etablering af nye tjenester.

Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervis-
nings- og kulturindhold.

Der fokuseres på:

a) at understøtte en mere udbredt anerkendelse af vigtigheden af den offentlige sek-

tors informationer, deres kommercielle værdi og den dertil knyttede samfunds-

mæssige betydning af deres anvendelse. Aktiviteterne skal tilvejbringe en effektiv

grænseoverskridende anvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informa-

tioner mellem organisationer i den offentlige sektor og private virksomheder, her-

under små og mellemstore virksomheder, med henblik på værdiforøgede informa-

tionsprodukter og -tjenester;

b) at anspore til en mere udbredt anvendelse af rumlige data i den offentlige sektors

organer, private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, og

blandt borgerne via samarbejdsmekanismer på europæisk plan. Aktiviteterne bør

både tackle tekniske og organisatoriske spørgsmål, så overlapning og utilstrække-

ligt udviklede territoriale datasæt undgås. De bør fremme grænseoverskridende

interoperabilitet og støtte koordineringstiltag mellem kortlægningsorganer samt

fremme udviklingen af nye mobiltjenester på europæisk plan. De bør også under-

støtte brugen af åbne standarder;
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c) at fremme udbredelsen af åbne europæiske videnpuljer med digitale objekter til

uddannelses- og forskersamfund, samt den enkelte borger. Aktiviteterne skal un-

derstøtte etableringen af transeuropæiske formidlingstjenester for digitalt under-

visningsindhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktiviteterne bør også an-

spore til at anvende åbne standarder og til at etablere store brugergrupper, som

analyserer og afprøver præstandardiserings- og specifikationsmodeller med hen-

blik på at inddrage europæiske flersproglige og multikulturelle aspekter ved defi-

nitionen af globale standarder for digitalt undervisningsindhold;

d) at fremme udviklingen af transeuropæiske informationsstrukturer, der giver ad-

gang til og anvender europæiske digitale kulturelle og videnskabelige ressourcer

af høj kvalitet ved at forbinde virtuelle biblioteker, fælles datahukommelser osv.

Aktiviteterne bør omfatte koordinerede fremgangsmåder ved digitalisering og op-

bygning af samlinger, præservering af digitale objekter samt indeksering af kultu-

relle og videnskabelige digitale ressourcer. De bør forbedre adgangen til digitale

kulturelle og videnskabelige aktiver ved hjælp af effektive licensordninger og

kollektiv forudgående clearing af rettigheder.
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B. Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i forbindelse med digi-

talt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne.

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, skal lette kortlægningen og en

vid udbredelse af god praksis inden for metoder, processer og operationer med henblik

på at frembringe højere kvalitet og større effektivitet i forbindelse med fremstilling, an-

vendelse og distribution af digitalt indhold.

Aktiviteterne omfatter forsøg, som skal demonstrere forskellige aspekter af digitalt ind-

hold inden for de eksisterende lovrammer, nemlig søgbarhed, anvendelighed, viderean-

vendelighed, sammenstillingsmuligheder og interoperabilitet, samtidig med at man alle-

rede på et tidligt stadium i processen tilgodeser krav fra forskellige målgrupper og

-markeder i et miljø med stadig flere sprog og kulturer og således omfatter mere end

blot lokaliseringsteknologier.

Aktiviteterne skal udnytte fordelene ved at berige digitalt indhold med maskinlæsbare

data (semantisk veldefinerede metadata baseret på relevant deskriptiv terminologi, ord-

lister og ontologier).
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Forsøgene gennemføres i tematiske klynger. Indsamling, formidling og sektoroverskri-

dende samspil af indvundne erfaringer udgør en integreret del af forsøgene.

Målområdet for anvendelse er den offentlige sektors informationer, rumlige data, digi-

talt undervisnings- og kulturindhold samt videnskabeligt digitalt indhold.

C. Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgø-

relsen.

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, omfatter ledsageforanstaltnin-

ger til relevant lovgivning vedrørende digitalt indhold og fremme af øget samarbejde

mellem interessenter inden for digitalt indhold samt oplysningskampagner. Aktiviteter-

ne skal understøtte udviklingen af værktøjer til benchmarking, overvågning og analyse,

konsekvensvurderingen af programmet samt formidlingen af resultaterne. De skal

kortlægge og analysere eventuelle muligheder og problemer (f.eks. tillid, kvalitets-

mærkning, intellektuelle ejendomsrettigheder på undervisningsområdet) og i givet fald

komme med løsningsforslag.

________________________



10458/4/04 REV 4 IR/brh 1
BILAG II DG C III    DA

BILAG II

MIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

1. Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med det tekniske indhold, der er
angivet i bilag I.

2. Programmet gennemføres ved hjælp af indirekte aktioner, der omfatter:

a) Aktioner med omkostningsdeling

i) Projekter beregnet på at forøge viden for at forbedre eksisterende produkter, pro-
cesser og/eller tjenester og/eller for at tilgodese fællesskabspolitikkernes behov.
Fællesskabets bidrag vil normalt ikke overstige 50% af omkostningerne ved pro-
jektet. Offentlige instanser kan få dækket deres ekstraudgifter fuldt ud.

ii) Aktioner vedrørende god praksis med henblik på videnspredning. De gennemføres
normalt i tematiske klynger og forbindes i tematiske net. Fællesskabets bidrag til
foranstaltninger i medfør af dette punkt vil være begrænset til de direkte omkost-
ninger, der skønnes nødvendige eller passende for at realisere aktionens specifikke
mål.
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iii) Tematiske net: net, som forener en lang række forskellige interessenter omkring et
givet teknologisk og organisatorisk mål med henblik på at lette koordineringsakti-
viteter og videnoverførsel. Sådanne net kan være knyttet til aktioner vedrørende
god praksis. Der vil blive ydet støtte til de støtteberettigede ekstraudgifter i for-
bindelse med koordinering og iværksættelse af et net. Fællesskabets bidrag kan
dække de støtteberettigede ekstraomkostninger i forbindelse med disse foranstalt-
ninger.

b) Ledsageforanstaltninger

Ledsageforanstaltninger bidrager til gennemførelsen af programmet eller til forberedelse
af fremtidige aktiviteter. Foranstaltninger, hvis formål er markedsføring af produkter,
processer eller tjenester eller marketingsaktiviteter eller salgsfremstød, kommer ikke i
betragtning.

i) Undersøgelser til støtte for programmet, herunder forberedelse af fremtidige akti-
viteter

ii) Informationsudveksling, konferencer, seminarer, workshops eller andre møder
samt forvaltning af aktivitetsklynger

iii) Formidlings-, informations- og kommunikationsaktiviteter.

3. Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af indkaldelser af forslag,

der offentliggøres på Kommissionens websted, i overensstemmelse med de gældende finan-

sieringsbestemmelser.
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4. Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvis det er relevant, ledsages af en finansieringsplan

med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, herunder den finansielle støtte,

der ansøges om fra Fællesskabet, og andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder.

5. Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse

med de gældende finansieringsbestemmelser.

________________________
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BILAG III

VEJLEDENDE FORDELING AF BEVILLINGER

1. Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets an-

vendelse og udnyttelse

40 - 50%

2. Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i for-

bindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på

tværs af sektorerne

45 - 55%

3. Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold

og af bevidstgørelsen

8 - 12%

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen vedtog den 13. februar 2004 forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets

afgørelse om ovennævnte  emne1. Forslaget bygger på traktatens artikel 157, stk. 3.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 22. april 2004 og Det Europæiske Økonomiske

og Sociale Udvalg den 29. april 2004; Regionsudvalget har tilkendegivet, at det ikke

ønsker at afgive udtalelse.

3. Kommissionen fremlagde et ændret forslag for Europa-Parlamentet og Rådet den

4. maj 2004.2

4. Rådet vedtog den 24. september 2004 sin fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251.

II. MÅL

1. Formålet med forslaget er at skabe de rette betingelser for bredere adgang til og bedre anven-

delse af digitalt indhold og om nødvendigt for et bedre økonomisk afkast fra tjenester, der

bygger på adgang til og (videre)anvendelse af digitalt indhold, ved at levere et betydeligt bi-

drag til eEuropa-strategien i sektorer som e-læring, e-forvaltning osv. (en efterfølger for

eContent-programmet, som udløber ved udgangen af 2004).

                                                
1 EUT C 98 af 23.4.2004, s. 39.
2 EUT C...
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning har samme overordnede mål som Kommissionens forslag og foreslår

også generelt de samme midler til at nå dette mål.

Forslaget er dog blevet delvis omformuleret under drøftelserne i Rådet. Den fælles holdning

adskiller sig fra Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets ændringer (jf. punkt IV ne-

denfor) på følgende hovedpunkter:

1. I betragtning af omfanget af de projekter, der er omhandlet i forslaget, har Rådet fundet

det hensigtsmæssigt at indsætte en henvisning til små og mellemstore virksomheder og

den særlige vægt, der skal lægges på disses deltagelse (betragtning 5 og 6 samt bilag I,

del II, afsnit A). Endvidere er der tilføjet en henvisning til personer med særlige behov i

betragtning 5 og bilag I, del I.

2. Den fælles holdning ændrer artikel 3 ved at tilføje et nyt stykke, der præciserer, at pro-

grammet skal stemme overens med og være komplementær i forhold til andre relevante

fællesskabspolitikker, -programmer og -foranstaltninger.

3. Efter Rådets opfattelse skal Kommissionen under gennemførelsen af programmet ar-

bejde tæt sammen med medlemsstaterne og sikre gennemsigtighed. Den fælles holdning

har derfor ændret artikel 3 og 4 for så vidt angår udvalgsproceduren, der er blevet til en

forvaltningsprocedure. Disse ændringer bliver yderligere begrundet i betragtning 14.

4. Med hensyn til programmets finansieringsramme (artikel 6) nedsætter den fælles hold-

ning det samlede beløb, som Kommissionen foreslog. Kommissionen havde foreslået en

betydelig forøgelse af budgettet i forhold til det nuværende program, og selv om alle

medlemsstater anerkender programmets betydning, anser man en mindre omfattende

forøgelse for hensigtsmæssig. På linje med anden lovgivning er der indsat en afbrydel-

sesklausul for at opretholde budgetdisciplinen, eftersom programmet går ud over de nu-

værende finansielle overslag.
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5. Den fælles holdning ændrer også den vejledende fordeling af udgifterne i bilag III.

Rådet har fundet det hensigtsmæssigt at lægge større vægt på aktionslinje 1.

IV. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

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

godkendt

– Ændring 1 er indarbejdet i den fælles holdning som betragtning 6 med en tilfø-

jelse fra Rådet om små og mellemstore virksomheder.

– Ændring 2 er indarbejdet i artikel 1, stk. 1.

– Ændring 3, 4 og 5 er indarbejdet i artikel 1, stk. 2, i den fælles holdning med

undtagelse af henvisningen til "områder af offentlig interesse", som efter Rådets

opfattelse allerede er dækket i samme artikels i stk. 1. Endvidere har Rådet i stk. 2

bibeholdt henvisningen til "oplysning", som det finder vigtig. Dette gælder også

for de beslægtede ændringer 11, 12, 13, 14 og 16, som Rådet har indarbejdet i bi-

lag I og III.

– Rådet har indarbejdet ændring 6 og 7 i artikel 5 i den fælles holdning, om end

med en let omskrivning af ændring 6.

– Ændring 8, 9 og 10 er alle indarbejdet i artikel 6 i den fælles holdning med undta-

gelse af det samlede beløb for finansieringsrammen, som Rådet har ændret af

ovennævnte årsager.

2. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men som Rådet

ikke har godkendt

– Rådet har ikke godkendt ændring 15, idet det mener, at oplysningskampagner er

en vigtig del af programmet.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
til: De Faste Repræsentanters Komité
Komm. forsl. nr.: 6431/04 TELECOM 32 CULT 8 CODEC 222 + COR 1 + ADD 1 +

ADD1COR1
Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at
gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at
udnytte (eContent Plus)

1. Kommissionen forelagde Rådet ovennævnte forslag den 17. februar 2004.

2. Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 157, stk. 3. Den fælles beslutningsprocedure

(artikel 251) finder anvendelse. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 22. april 2004 med

seksten ændringer til Kommissionens forslag. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Ud-

valg afgav udtalelse den 29. april 2004. Regionsudvalget har tilkendegivet, at det ikke ønsker

at afgive udtalelse.

3. Kommissionen fremlagde et ændret forslag for Europa-Parlamentet og Rådet den 4. maj 2004.
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4. Rådet nåede den 10. juni 2004 til politisk enighed om et udkast til fælles holdning. Teksten til

udkastet til fælles holdning, som den foreligger efter endelig udformning hos jurist-lingvister-

ne, findes i dok. 10458/04 TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130 CODEC 814.

5. Et udkast til Rådets begrundelse findes i addendummet til dok. 10458/04.

6. De Faste Repræsentanters Komité vil derfor kunne henstille til Rådet, at det vedtager sin fæl-

les holdning, som den foreligger i dok. 10458/04 TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130

CODEC 814, og sender den til Europa-Parlamentet sammen med sin begrundelse, jf. trakta-

tens artikel 251, stk. 2.

________________________
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2004/0025 (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 et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i 

Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte 

1. BAGGRUND 

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og 
Rådet(dokument KOM(2004) 96 endelig – 2004/0025 COD): 

17. februar 2004 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

29. april 2004 

Europa-Parlamentets udtalelse efter førstebehandlingen: 22. april 2004 

Fremsendelse af ændret forslag: 30. april 2004 

Vedtagelse af den fælles holdning: 24. september 2004. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med det foreslåede program er at forbedre vilkårene for videreanvendelse af 
europæisk digitalt indhold. Programmet er rettet mod de sektorer af markedet for digitalt 
indhold, hvor udviklingen har været langsom, og hvor markedskræfterne alene ikke har været 
tilstrækkelige til at sikre det bedst mulige resultat, for så vidt angår økonomisk vækst, 
jobskabelse, innovation og øgede valgmuligheder for forbrugerne. Disse sektorer omfatter 
blandt andet den offentlige sektors informationer – navnlig geografiske data, 
undervisningsmateriale og kulturelt indhold.  

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Generelle bemærkninger 

Kommissionen bemærker, at Rådets fælles holdning er vedtaget enstemmigt. Den fælles 
holdning afspejler i alt væsentligt Parlamentets ændringsforslag. Desuden foreslår Rådet en 
række yderligere ændringer af Kommissionens oprindelige forslag, herunder en ændring af 
budgetrammen for programmet. 
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3.2. Reaktion på de ændringsforslag, Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen 

Parlamentet vedtog 16 ændringsforslag, der alle blev accepteret af Kommissionen.  

3.2.1. Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som indgår i den fælles 
holdning 

Følgende ændringsforslag er indarbejdet i den fælles holdning, nogle som formuleret af 
Parlamentet, andre i ændret form. 

Ændringsforslag 1 tydeliggør henvisningen til interessenter inden for digitalt indhold. I 
Rådets fælles holdning understreges små og mellemstore virksomheders betydning. 

Ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 tydeliggør teksten vedrørende de 
specifikke mål. Rådet har desuden foretaget en række udmærkede redaktionelle ændringer, 
der gør teksten mere klar og præcis. 

Ændringsforslag 6, 8, 9 og 10 har til formål at sikre, at de årlige bevillinger er i 
overensstemmelse med de finansielle overslag. Derudover har Rådet, som det fremgår af 
nedenstående afsnit, fremrykket tidspunktet for rapporten om gennemførelsen af 
aktionslinjerne til medio 2006.  

Ifølge ændringsforslag 7 skal Kommissionen fremsende resultaterne af de kvantitative og 
kvalitative evalueringer til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag om 
ændring af afgørelsen. Resultaterne fremsendes, inden udkastet til Den Europæiske Unions 
almindelige budget for 2007, hhv. 2009 forelægges. 

3.3. Nye bestemmelser, der er indføjet af Rådet 

Rådet har indføjet følgende ændringer i teksten: 

3.3.1. Betragtninger 

Betragtning 2, 8 og 10: Mindre omformuleringer. 

Betragtning 5 og 6: Redaktionelle ændringer, der har til formål at understrege, at der skal 
lægges vægt på små og mellemstore virksomheders deltagelse, samt at henvise udtrykkeligt til 
personer med særlige behov.  

Betragtning 9: I denne nye betragtning understreger Rådet, at solide forretningsmodeller er 
vigtige for at opnå et større økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og 
videreanvendelse af digitalt indhold.  

Betragtning 14: Redaktionelle ændringer, der har til formål at bringe betragtningen i 
overensstemmelse med den ændring, der foreslås i artikel 4. 

Betragtning 16: Her er indføjet en fodnote, der henviser til en nylig ændring af den 
interinstitutionelle aftale, der er nævnt i teksten. 

3.3.2. Artikler 

Artikel 1: Udmærkede redaktionelle tydeliggørelser. 
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Artikel 2: Større juridisk præcision i teksten. 

Artikel 3: Rådet understreger, at programmet skal gennemføres i samarbejde med 
medlemsstaterne og i koordination med andre relevante fællesskabspolitikker. Endvidere 
foreslår Rådet, at programudvalget inddrages i vurderingen af projekter med et EF-bidrag, der 
anslås til 1 mio. EUR eller derover  

Artikel 4: Der foreslås oprettet et forvaltningsudvalg.  

Artikel 5: Rådet har foretaget visse redaktionelle ændringer og foreslår, at Kommissionen 
forelægger en rapport om gennemførelsen af aktionslinjerne senest medio 2006 i stedet for 
januar 2007 som foreslået af Parlamentet.  

Artikel 6: Rådet foreslår, at finansieringsrammen for programmets gennemførelse sættes til 
135 mio. EUR.  

3.3.3. Bilag I 

Rådet foreslår visse redaktionelle ændringer i overensstemmelse med de ovenfor anførte 
ændringer.  

3.3.4. Bilag III 

Rådet foreslår en let ændring i den vejledende fordeling af bevillingerne.  

4. KONKLUSION 

Efter Kommissionens opfattelse ændrer Rådets holdning ikke væsentligt ved målene for og 
rækkevidden af Kommissionens forslag. 


