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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ..../2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος

για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης

του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 157, παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

αφού συµβουλεύθηκε την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

                                                
1 Γνώµη που διατυπώθηκε την 29η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

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

(1) Η εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η εµφάνιση των ευρυζωνικών τεχνολογιών θα

επηρεάσουν τη ζωή κάθε πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ άλλων, ενθαρρύνοντας την

πρόσβαση σε γνώσεις και νέους τρόπους απόκτησής τους, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για νέο

περιεχόµενο, εφαρµογές και υπηρεσίες.

(2) Η διείσδυση του ∆ιαδικτύου στην Κοινότητα εξακολουθεί να αυξάνεται σηµαντικά. Οι

ευκαιρίες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε κάθε άτοµο και

οργανισµός στην Κοινότητα να µπορέσει να επωφεληθεί από τα κοινωνικά και οικονοµικά

οφέλη της πρόσβασης σε πληροφορίες και γνώσεις. Στην Ευρώπη έχει πλέον θεσπισθεί το

πλαίσιο για την αξιοποίηση του δυναµικού του ψηφιακού περιεχοµένου.

(3) Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου

2000, υπογραµµίζεται ότι η στροφή προς την βασιζόµενη στη γνώση και χαρακτηριζόµενη

από νέα αγαθά και υπηρεσίες ψηφιακή οικονοµία θα αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναµη

για την οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων

απασχόλησης. Με την ευκαιρία αυτήν, αναγνωρίσθηκε ειδικότερα ο ρόλος που

διαδραµατίζουν οι βιοµηχανίες περιεχοµένου στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας µέσα από

την αξιοποίηση και τη δικτύωση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής πολυµορφίας.

(4) Το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2005, για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Λισαβόνας,

απευθύνει πρόσκληση για δράσεις που θα ενθαρρύνουν την εµφάνιση ασφαλών υπηρεσιών,

εφαρµογών και περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών δικτύων, παρέχοντας έτσι ευνοϊκό

περιβάλλον για ιδιωτικές επενδύσεις, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση της

παραγωγικότητας, εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών, καθώς επίσης προκειµένου να

δοθεί σε όλους η ευκαιρία συµµετοχής στην παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας.
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(5) Καθίσταται διαρκώς προφανέστερη η ζήτηση για ποιοτικό ψηφιακό περιεχόµενο στην

Ευρώπη, µε ισορροπηµένη πρόσβαση και ισορροπηµένα δικαιώµατα χρηστών, εκ µέρους

ευρύτερης κοινότητας πολιτών, φοιτητών, ερευνητών, ΜΜΕ και άλλων επαγγελµατικών

χρηστών, ή ατόµων µε ειδικές ανάγκες που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή

«περαιτέρω χρηστών» που επιθυµούν να εκµεταλλευτούν πόρους ψηφιακού περιεχοµένου για

τη δηµιουργία υπηρεσιών.

(6) Οι φορείς του ψηφιακού περιεχοµένου είναι οι παρέχοντες το περιεχόµενο

(συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και θεσµικών οργάνων οι

οποίοι δηµιουργούν, συλλέγουν ή κατέχουν ψηφιακό περιεχόµενο) και οι χρήστες του

περιεχοµένου (συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων και επιχειρήσεων οι οποίες είναι

τελικοί χρήστες που χρησιµοποιούν περαιτέρω ή/και προσδίδουν προστιθέµενη αξία στο

ψηφιακό περιεχόµενο). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συµµετοχή των ΜΜΕ.

(7) Το πρόγραµµα eContent (2001-2004) που θεσπίσθηκε µε την απόφαση 2001/48/ΕΚ του

Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2000 1 ευνοεί την ανάπτυξη και χρήση ευρωπαϊκού

ψηφιακού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και τη γλωσσική ποικιλοµορφία των

ευρωπαϊκών ιστοχώρων στην κοινωνία της πληροφορίας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής

της 10ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος eContent

επιβεβαιώνεται και πάλι η σηµασία ανάληψης δράσης στο εν λόγω πεδίο.

(8) Η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει το δυναµικό για προστιθέµενη αξία σε περιεχόµενο, υπό

µορφή ενσωµατωµένων γνώσεων, καθώς και για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας σε

επίπεδο υπηρεσιών, δυναµικό θεµελιώδους σηµασίας για την πρόσβαση, τη χρήση και τη

διανοµή ψηφιακού περιεχοµένου. Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους τοµείς δηµόσιου

ενδιαφέροντος που καλύπτει το παρόν πρόγραµµα.

                                                
1 ΕΕ L 14, 18.1.2001, σ. 32.
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(9) Η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηµατικών µοντέλων θα βελτιώσει τη συνέχεια των σχεδίων που

έχουν τεθεί σε εφαρµογή στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος και θα βελτιώσει έτσι τις

προϋποθέσεις µεγαλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας από υπηρεσίες που βασίζονται στην

πρόσβαση και περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχοµένου.

(10) Έχει καθορισθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που το

ψηφιακό περιεχόµενο συνεπάγεται στην κοινωνία της πληροφορίας 1 2 3.

(11) Η ύπαρξη διαφορετικών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών εξακολουθεί να θέτει τεχνικά

εµπόδια στην ευρύτερη πρόσβαση, χρήση, περαιτέρω χρήση και εκµετάλλευση πληροφοριών

του δηµόσιου τοµέα στην Κοινότητα.

(12) Όταν στο ψηφιακό περιεχόµενο περιλαµβάνονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, θα

πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 95/46/ΕΚ 4 και 2002/58/ΕΚ 5, ενώ οι χρησιµοποιούµενες

τεχνολογίες θα πρέπει να σέβονται την ιδιωτική ζωή και, κατά το δυνατόν, να την ενισχύουν.

(13) Οι κοινοτικές δράσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε το περιεχόµενο των πληροφοριών θα

πρέπει να προάγουν την πολυγλωσσική και πολυπολιτισµική ιδιαιτερότητα της Κοινότητας.

                                                
1 Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

17ης Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
(ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90).

2 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου
2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας ((ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10).

3 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου
1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων (ΕΕ L 077, 27.3.1996, σ. 20).

4 Οδηγία 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 (ΕΕ L 281,
23.11.1995, σ. 31). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003
(ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).

5 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου
2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).
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(14) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να

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

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

Επιτροπή 1.

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει συµπληρωµατικότητα και συνέργεια µε συναφείς

κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα, ιδίως όσα συνδέονται µε την εκπαίδευση και τον

πολιτισµό, καθώς και µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

(16) Η παρούσα οδηγία ορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό

πλαίσιο το οποίο αποτελεί το πρωταρχικό σηµείο αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 33

της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της

διαδικασίας του προϋπολογισµού 2, για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή στη

διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας για τον προϋπολογισµό.

(17) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, και συγκεκριµένα να βελτιωθεί η

πρόσβαση, η χρηστικότητα και η αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη, δεν

µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη εξαιτίας του διακρατικού

χαρακτήρα των διακυβευόµενων ζητηµάτων και, κατά συνέπεια µπορούν, λόγω του

ευρωπαϊκού πεδίου εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των δράσεων, να επιτευχθούν µε

ικανοποιητικότερο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίζει µέτρα,

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης.

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα

απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία όπως 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

Στόχος του προγράµµατος

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραµµα, για την περίοδο 2005-2008, για

τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου

στην Κοινότητα, διευκολύνοντας τη δηµιουργία και τη διάδοση πληροφοριών - σε τοµείς δηµόσιου

ενδιαφέροντος - σε κοινοτικό επίπεδο.

Το πρόγραµµα ονοµάζεται «eContentplus» (εφεξής καλούµενο «το πρόγραµµα»).

2. Για την επίτευξη του γενικού σκοπού του προγράµµατος εξετάζονται οι ακόλουθες γραµµές

δράσης :

(α) διευκόλυνση, σε κοινοτικό επίπεδο, της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο, της χρήσης

και της αξιοποίησής του,

(β) διευκόλυνση της βελτίωσης της ποιότητας και προώθηση της βέλτιστης πρακτικής που

αφορά το ψηφιακό περιεχόµενο µεταξύ παρεχόντων και χρηστών του περιεχοµένου, και σε

διατοµεακό επίπεδο,

(γ) ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του ψηφιακού περιεχοµένου και της

ευαισθητοποίησης.

Οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω γραµµών δράσης στοχεύουν σε

ορισµένες κατηγορίες πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, των χωρικών δεδοµένων, καθώς και του

εκπαιδευτικού, πολιτισµικού και επιστηµονικού περιεχοµένου, όπως αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ.
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Άρθρο 2

Συµµετοχή

1. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη

µέλη. Μπορούν επίσης να συµµετέχουν νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στις υποψήφιες προς

ένταξη χώρες, βάσει υφιστάµενων διµερών συµφωνιών ή συµφωνιών που θα συναφθούν µε τις

χώρες αυτές.

2. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν και νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε χώρες

της ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, βάσει των διατάξεων της εν

λόγω συµφωνίας.

3. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς χρηµατοοικονοµική στήριξη από την

Κοινότητα, νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτες χώρες, καθώς και διεθνείς οργανισµοί,

εφόσον η συµµετοχή αυτή συµβάλλει όντως στην εφαρµογή του προγράµµατος. Η απόφαση για

την εν λόγω συµµετοχή λαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του προγράµµατος.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα εργασιών µε βάση την παρούσα απόφαση.
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3. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε στενή συνεργασία µε τα

κράτη µέλη, τη γενική συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε άλλες σχετικές κοινοτικές πολιτικές,

προγράµµατα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τη χρήση του ευρωπαϊκού ψηφιακού

περιεχοµένου και την προαγωγή της γλωσσικής ποικιλοµορφίας στην κοινωνία της πληροφορίας,

ειδικότερα δε µε τα κοινοτικά προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης IDA, eTEN,

eInclusion, eLearning, MODINIS και Safer Internet.

4. Η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 2, για τους εξής

σκοπούς :

(α) έγκριση και τροποποιήσεις του προγράµµατος εργασιών,

(β) καθορισµό των κριτηρίων και του περιεχοµένου των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,

σύµφωνα µε τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1,

(γ) αξιολόγηση των σχεδίων που προτείνονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής

προτάσεων για κοινοτική χρηµατοδότηση µε εκτιµώµενο ποσό κοινοτικής συνεισφοράς ίσο

προς ή µεγαλύτερο από 1 εκατοµµύριο EUR,

(δ) κάθε απόκλιση από τους κανόνες που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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5. Η Επιτροπή ενηµερώνει την αναφερόµενη στο άρθρο 4 επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο στην

εφαρµογή του προγράµµατος.

Άρθρο 4

Eπιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4

και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας

απόφασης.

Η προθεσµία του άρθρου 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρίµηνη.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Για να εξασφαλισθεί η αποδοτική χρησιµοποίηση της κοινοτικής ενίσχυσης, η Επιτροπή

εξασφαλίζει ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης υπόκεινται σε εκ των προτέρων

εκτίµηση, παρακολούθηση και επακόλουθη αξιολόγηση.
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2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η

Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο εκτέλεσης των σχεδίων και τις επιπτώσεις της εφαρµογής τους ώστε

να αποτιµηθεί εάν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, το αργότερο µέχρι τα

µέσα του 2006, έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των γραµµών δράσης του άρθρου 1, παράγραφος

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση µε αντικείµενο τη συνέπεια του ποσού για την

περίοδο 2007-2008 προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. Ανάλογα µε την περίπτωση, η Επιτροπή

λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισµού για τα έτη

2007-2008 ώστε να εξασφαλίζει τη συνοχή των ετήσιων πιστώσεων µε τις δηµοσιονοµικές

προοπτικές. Η Επιτροπή υποβάλλει τελική έκθεση αξιολόγησης στο τέλος του προγράµµατος.

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µαζί µε ενδεχόµενες κατάλληλες προτάσεις για την

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

σχεδίου γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2007 και 2009 αντιστοίχως.

Άρθρο 6

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο

1. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εκτέλεση των κοινοτικών δράσεων που προβλέπονται από

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

2008, καθορίζεται σε 135 εκατοµµύρια EUR, εκ των οποίων 55,6 εκατοµµύρια EUR διατίθενται

για την περίοδο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2006.
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2. Για την περίοδο µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, το ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε

εφόσον είναι συνεπές, για το στάδιο αυτό, προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την

περίοδο η οποία αρχίζει το 2007.

3. Οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο από το 2005 έως το 2008 εγκρίνονται από την αρµόδια

για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Στο

Παράρτηµα ΙΙΙ παρουσιάζεται ενδεικτική κατανοµή δαπανών.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ΡΑΣΕΙΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραµµα eContentplus έχει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης, της

χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη,

διευκολύνοντας τη δηµιουργία και διάδοση πληροφοριών - σε τοµείς δηµόσιου συµφέροντος

- σε κοινοτικό επίπεδο.

Το πρόγραµµα θα δηµιουργήσει καλύτερες συνθήκες για πρόσβαση και διαχείριση ψηφιακού

περιεχοµένου και υπηρεσιών σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα. Θα

διευρύνει την επιλογή των χρηστών και θα υποστηρίξει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης µε

ψηφιακό περιεχόµενο εµπλουτισµένο από άποψη γνώσεων, χαρακτηριστικό που καθίσταται

ουσιώδες ώστε το περιεχόµενο να καταστεί δυναµικότερο και προσαρµοσµένο σε ειδικά

πλαίσια (µάθηση, πολιτισµός, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ.).

Το πρόγραµµα θα προετοιµάσει το έδαφος για τη δηµιουργία διαρθρωµένου πλαισίου

ποιοτικού ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη - τον ευρωπαϊκό χώρο ψηφιακού

περιεχοµένου - διευκολύνοντας τη µεταφορά εµπειριών, βέλτιστης πρακτικής και αµοιβαίου

εµπλουτισµού µεταξύ τοµέων, παρόχων και χρηστών περιεχοµένου.

Προβλέπονται τρεις γραµµές δράσεις :

α) διευκόλυνση σε κοινοτικό επίπεδο, της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο, της

χρήσης και της αξιοποίησής του,

β) διευκόλυνση της βελτίωσης της ποιότητας και προώθηση της βέλτιστης πρακτικής που

αφορά το ψηφιακό περιεχόµενο µεταξύ παρεχόντων και χρηστών του περιεχοµένου, και

σε διατοµεακό επίπεδο,

γ) ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του ψηφιακού περιεχοµένου και της

ευαισθητοποίησης.
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II. ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Α. ∆ιευκόλυνση, σε κοινοτικό επίπεδο, της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο, της

χρήσης και της εκµετάλλευσής του

Στις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας γραµµής δράσης

περιλαµβάνεται η καθιέρωση δικτύων και συµµαχιών µεταξύ φορέων, ενθαρρύνοντας

τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών.

Περιοχές στόχοι του προγράµµατος είναι οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα, τα

χωρικά δεδοµένα, το εκπαιδευτικό και το πολιτιστικό περιεχόµενο.

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην :

α) υποστήριξη ευρύτερης αναγνώρισης της σηµασίας των πληροφοριών του

δηµόσιου τοµέα (Π∆Τ) της εµπορικής τους αξίας και των συναφών κοινωνικών

επιπτώσεων της χρήσης τους. Με τις δραστηριότητες θα βελτιωθεί η

αποτελεσµατική διασυνοριακή χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών

µεταξύ οργανισµών του δηµόσιου τοµέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων,

συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων και

υπηρεσιών πληροφοριών µε προστιθέµενη αξία,

β) ενθάρρυνση ευρύτερης χρήσης των χωρικών δεδοµένων εκ µέρους οργανισµών

του δηµόσιου τοµέα, ιδιωτικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ,

και πολιτών, µέσω µηχανισµών συνεργασίας ευρωπαϊκής κλίµακας. Οι

δραστηριότητες θα αντιµετωπίσουν τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα,

αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη καθώς και τα ελλιπώς αναπτυγµένα σύνολα

εδαφικών δεδοµένων. Θα προαχθεί η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα,

υποστηρίζοντας τον συντονισµό µεταξύ υπηρεσιών χαρτογράφησης και

ενισχύοντας την εµφάνιση νέων υπηρεσιών ευρωπαϊκής κλίµακας για χρήστες

µεγάλης κινητικότητας. Θα υποστηρίζεται επίσης η χρήση ανοιχτών προτύπων,
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γ) προαγωγή της διάδοσης ανοιχτών ευρωπαϊκών χώρων ανταλλαγής γνώσεων

ψηφιακών αντικειµένων, για εκπαιδευτικές και ερευνητικές κοινότητες, καθώς

και για µεµονωµένους πολίτες. Οι δραστηριότητες θα υποστηρίζουν τη

δηµιουργία διευρωπαϊκών υπηρεσιών µεσιτείας για ψηφιακό µαθησιακό

περιεχόµενο, µε συναφή επιχειρηµατικά µοντέλα. Στο πλαίσιο των

δραστηριοτήτων θα ενθαρρύνεται επίσης η χρήση ανοιχτών προτύπων, καθώς και

η δηµιουργία µεγάλων οµάδων χρηστών για την ανάλυση και δοκιµή συστηµάτων

προ-τυποποίησης και προδιαγραφών αποβλέποντας στη µεταβίβαση ευρωπαϊκών

πολυγλωσσικών και πολυπολιτισµικών πτυχών στη διαδικασία καθορισµού

παγκόσµιων προτύπων για ψηφιακό µαθησιακό περιεχόµενο,

δ) προώθηση της εµφάνισης διευρωπαϊκών υποδοµών πληροφοριών για αξιολόγηση

και χρήση ευρωπαϊκών ψηφιακών πολιτιστικών και επιστηµονικών πόρων

υψηλής ποιότητας µέσω σύνδεσης µε εικονικές βιβλιοθήκες, µνήµες κοινοτήτων,

κλπ. Στις δραστηριότητες θα περιλαµβάνονται συντονισµένες µέθοδοι

ψηφιοποίησης και συλλογής, διατήρησης ψηφιακών αντικειµένων και

καταγραφής πολιτιστικών και επιστηµονικών ψηφιακών πόρων. Με τις

δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βελτιώνεται επίσης η πρόσβαση σε ψηφιακά

πολιτιστικά και επιστηµονικά αγαθά µέσω αποτελεσµατικών προγραµµάτων

αδειοδότησης και συλλογικής εκ των προτέρων εκκαθάρισης δικαιωµάτων.
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Β. ∆ιευκόλυνση της βελτίωσης της ποιότητας και προώθηση της βέλτιστης πρακτικής που

αφορά το ψηφιακό περιεχόµενο µεταξύ παρεχόντων και χρηστών περιεχοµένου, και σε

διατοµεακό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας γραµµής δράσης

αποβλέπουν στη διευκόλυνση του εντοπισµού και της ευρείας διάδοσης βέλτιστης

πρακτικής σε µεθόδους, διαδικασίες και ενέργειες για την επίτευξη υψηλότερης

ποιότητας, µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας και οικονοµίας για τη δηµιουργία, χρήση

και διανοµή ψηφιακού περιεχοµένου.

Στις εν λόγω δραστηριότητες περιλαµβάνονται πειράµατα για την επίδειξη της

δυνατότητας ευρεσιµότητας, της χρηστικότητας και της περαιτέρω χρησιµοποίησης,

της συνθετικότητας και της διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχοµένου εντός του

υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, τα οποία, παράλληλα, τηρούν ήδη από τα πρώτα

στάδια της διαδικασίας, τις απαιτήσεις διάφορων οµάδων στόχων και αγορών σε

αυξανόµενα πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, και βαίνουν πέραν των

απλών τεχνολογιών τοπικής απλώς προσαρµογής.

Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θα αξιοποιηθούν τα οφέλη από

την βελτίωση ψηφιακού περιεχοµένου µε δεδοµένα κατανοητά από µηχανικά

συστήµατα (σηµασιολογικά καλώς ορισµένα µεταδεδοµένα βάσει συναφούς

περιγραφικής ορολογίας, λεξιλογίων και οντολογιών).
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Τα πειράµατα θα διεξαχθούν σε θεµατικές οµάδες. Αναπόσπαστο µέρος των

πειραµάτων θα αποτελεί η συγκέντρωση, η διάδοση και ο διατοµεακός εµπλουτισµός

των γνώσεων που θα αποκτηθούν.

Πεδία εφαρµογής των στόχων είναι οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα, τα χωρικά

δεδοµένα, το ψηφιακό µαθησιακό και πολιτιστικό περιεχόµενο, καθώς και το

επιστηµονικό και ακαδηµαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο.

Γ. Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του ψηφιακού περιεχοµένου και της

ευαισθητοποίησης

Στις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας γραµµής δράσης

περιλαµβάνονται µέτρα που συνοδεύουν τη συναφή νοµοθεσία σχετικά µε το ψηφιακό

περιεχόµενο και προωθούν την αυξηµένη συνεργασία µεταξύ φορέων του ψηφιακού

περιεχοµένου, καθώς και ευαισθητοποίηση. Κατά τις εν λόγω δραστηριότητες θα

υποστηριχθούν η ανάπτυξη εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης, παρακολούθησης και

ανάλυσης, η αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράµµατος και η διάδοση των

αποτελεσµάτων. Επίσης θα εντοπισθούν και θα αναλυθούν οι εµφανιζόµενες ευκαιρίες

και τα προβλήµατα (π.χ. εµπιστοσύνη, σήµανση ποιότητας, δικαιώµατα πνευµατικής

ιδιοκτησίας στην εκπαίδευση) και θα προταθούν, ανάλογα µε την περίπτωση, λύσεις.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει το πρόγραµµα σύµφωνα µε το τεχνικό περιεχόµενο που

προσδιορίζεται στο Παράρτηµα I.

2. Το πρόγραµµα θα εκτελεσθεί µε έµµεσες δράσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν :

(α) δράσεις επιµερισµένου κόστους

i) σχέδια που προορίζονται για την αύξηση γνώσεων για βελτίωση υφισταµένων

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών ή/και για την κάλυψη των αναγκών

κοινοτικών πολιτικών. Η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν θα υπερβαίνει κατά

κανόνα το 50% του κόστους του σχεδίου. Φορείς του δηµόσιου τοµέα δύνανται

να αποζηµιώνονται για το 100% των πρόσθετων δαπανών,

ii) δράσεις βέλτιστης πρακτικής για τη διάδοση γνώσεων. ∆ιεξάγονται κατά κανόνα

σε θεµατικές οµάδες και συνδέονται µέσω θεµατικών δικτύων. Η κοινοτική

συνεισφορά για τα µέτρα του παρόντος σηµείου θα περιορίζεται στο άµεσο

κόστος που κρίνεται απαραίτητο ή ενδεδειγµένο για την επίτευξη των

συγκεκριµένων στόχων της δράσης,
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iii) θεµατικά δίκτυα : δίκτυα που συγκεντρώνουν διάφορους φορείς γύρω από ένα

τεχνολογικό και οργανωτικό στόχο, για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων

συντονισµού και τη µεταφορά γνώσεων. ∆ύνανται να συνδέονται µε

δραστηριότητες βέλτιστης πρακτικής. Θα χορηγηθεί υποστήριξη έναντι των

πρόσθετων επιλέξιµων δαπανών συντονισµού και υλοποίησης του δικτύου. Η

κοινοτική συµµετοχή δύναται να καλύπτει τις πρόσθετες επιλέξιµες δαπάνες των

εν λόγω µέτρων.

(β) συνοδευτικά µέτρα

Τα συνοδευτικά µέτρα θα συµβάλουν στην υλοποίηση του προγράµµατος ή στην

προετοιµασία µελλοντικών δραστηριοτήτων. Αποκλείονται µέτρα που προορίζονται για

την εµπορική διάθεση προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, δραστηριότητες

µάρκετινγκ και προώθηση πωλήσεων.

i) µελέτες υποστήριξης του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της

προετοιµασίας µελλοντικών δραστηριοτήτων,

ii) ανταλλαγή πληροφοριών, διασκέψεις, σεµινάρια, εργαστήρια ή άλλες

συνεδριάσεις και διαχείριση δεσµών δραστηριοτήτων,

iii) δραστηριότητες διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνιών.

3. Η επιλογή των δράσεων επιµερισµένου κόστους θα βασίζεται σε προσκλήσεις για υποβολή

προτάσεων που δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο της Επιτροπής σύµφωνα µε τις ισχύουσες

δηµοσιονοµικές διατάξεις.
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4. Στις αιτήσεις για κοινοτική στήριξη θα πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση, να προβλέπεται

χρηµατοοικονοµικό σχέδιο που να περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες χρηµατοδότησης των

σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής στήριξης που ζητείται από την

Κοινότητα, καθώς και κάθε άλλο αίτηµα που αφορά την τελευταία ή την επιχορήγηση

στήριξης από άλλες πηγές.

5. Τα συνοδευτικά µέτρα θα υλοποιηθούν µέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών σύµφωνα

µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές διατάξεις.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

1. ∆ιευκόλυνση, σε κοινοτική κλίµακα, της πρόσβασης στο ψηφιακό

περιεχόµενο, της χρήσης και της αξιοποίησής του

40 � 50%

2. ∆ιευκόλυνση της βελτίωσης της ποιότητας και προώθηση της βέλτιστης

πρακτικής που αφορά το ψηφιακό περιεχόµενο µεταξύ παρεχόντων και

χρηστών του περιεχοµένου, και σε διατοµεακό επίπεδο

45 � 55%

3. Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του ψηφιακού

περιεχοµένου και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση

8 � 12% 

=====================





10458/4/04 REV 4 ADD 1 ΣΠΚ/σπ/ΟΜ 1
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2004
(OR.en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2004/0025 (COD)

10458/4/04
REV 4 ADD 1

TELECOM 122
CULT 52
EDUC 130
CODEC 814

 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Σεπτεµβρίου 2004

ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για
βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του
ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη

ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



10458/4/04 REV 4 ADD 1 ΣΠΚ/σπ/ΟΜ 2
DG C III    EL

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε την προαναφερόµενη πρόταση

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. Η πρόταση βασίζεται

στην παράγραφο 3 του άρθρου 157 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 22 Απριλίου 2004, η Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή την δική της στις 29 Απριλίου 2004, η δε Επιτροπή των

Περιφερειών αποφάσισε να µη δώσει γνώµη.

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

και το Συµβούλιο στις 4 Μαΐου 2004.2

4. Στις 24 Σεπτεµβρίου 2004 το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης είναι η δηµιουργία συνθηκών για ευρύτερη πρόσβαση στο ψηφιακό

περιεχόµενο και χρησιµοποίησή του, και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, για µεγαλύτερη

οικονοµική απόδοση των υπηρεσιών που βασίζονται στην πρόσβαση στο ψηφιακό

περιεχόµενο και την (επανα)χρησιµοποίησή του, µέσω σηµαντικής συµβολής στη στρατηγική

για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) σε τοµείς όπως η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning),

το «κράτος σε ανοικτή σύνδεση» (e-government) κλπ. (πρόγραµµα που διαδέχεται το

σηµερινό eContent το οποίο λήγει στα τέλη του 2004).

                                                
1 ΕΕ C 98, 23.4.2004, σ. 39.
2 ΕΕ C
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση συµµερίζεται τον συνολικό στόχο της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή,

καθώς και, σε γενικές γραµµές, τα µέσα που προτείνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εντούτοις, κατά την συζήτηση στο Συµβούλιο, το κείµενο της πρότασης επαναδιατυπώθηκε

εν µέρει. Τα κύρια σηµεία της κοινής θέσης που διαφέρουν από την πρόταση της Επιτροπής

και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλέπε κατωτέρω σηµείο IV) είναι τα

εξής:

1. ∆εδοµένου του µεγέθους των σχεδίων που προβλέπονται από την πρόταση, το

Συµβούλιο θεώρησε καλό να γίνει αναφορά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συµµετοχή τους (Αιτιολογικές παράγραφοι 5 και 6 καθώς

και Παράρτηµα Ι.ΙΙ.Α). Επιπλέον στην αιτιολογική παράγραφο 5 και στο Παράρτηµα Ι.Ι

προστέθηκε αναφορά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

2. Η κοινή θέση τροποποιεί το άρθρο 3 µε την προσθήκη νέας παραγράφου µε την οποία

προσδιορίζεται η συνοχή και συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος µε άλλες

σχετικές κοινοτικές πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις.

3. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή θα

πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τα κράτη µέλη και να διασφαλίσει την ύπαρξη

διαφάνειας. Η κοινή θέση συνεπώς τροποποίησε τα άρθρα 3 και 4 όσον αφορά την

επιτροπολογία προτιµώντας την εφαρµογή διαδικασίας διαχειριστικής επιτροπής. Τις

αλλαγές αυτές διευκρινίζει περαιτέρω η αιτιολογική παράγραφο 14.

4. Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό πλαίσιο (άρθρο 6) του προγράµµατος, η κοινή θέση

µειώνει το συνολικό ποσό που πρότεινε η Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε προτείνει

σηµαντική αύξηση του προϋπολογισµού από το ισχύον πρόγραµµα, αλλά, παρόλο που

όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του προγράµµατος, κρίθηκε ότι η

αύξηση θα πρέπει να είναι µικρότερη. Ακολουθώντας το προηγούµενο άλλων

νοµοθετικών ρυθµίσεων προστέθηκε ρήτρα διακοπής για να διατηρηθεί η

δηµοσιονοµική πειθαρχία λόγω του ότι η διάρκεια του προγράµµατος εκτείνεται πέραν

των υφισταµένων δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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5. Η κοινή θέση τροποποιεί επίσης, στο Παράρτηµα ΙΙΙ, την ενδεικτική κατανοµή των

δαπανών. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη ώθηση στη ∆ράση της

παραγράφου 1.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και

εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

- Η τροπολογία 1 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ως αιτιολογική παράγραφος 6 µε

µια προσθήκη από το Συµβούλιο, σχετική µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

- Η τροπολογία 2 ενσωµατώθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

- Οι τροπολογίες 3, 4 και 5  ενσωµατώθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της

κοινής θέσης, εκτός της αναφοράς σε «τοµείς δηµοσίου ενδιαφέροντος» για τους

οποίους το Συµβούλιο πιστεύει ότι καλύπτονται ήδη από την παράγραφο 1 του

ιδίου άρθρου. Επιπλέον, το Συµβούλιο διατήρησε στην παράγραφο 2, την

αναφορά στην «ευαισθητοποίηση», για την οποία πιστεύει ότι είναι σηµαντική.

Το ίδιο ισχύει και για τις σχετικές τροπολογίες 11, 12, 13, 14 και 16, τις οποίες το

Συµβούλιο ενσωµάτωσε στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ.

- Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 6 και 7 στο άρθρο 5 της κοινής του

θέσης, παρόλο που επαναδιατύπωσε ελαφρά την τροπολογία 6.

- Οι τροπολογίες 8, 9 και 10 ενσωµατώθηκαν όλες στο άρθρο 6 της κοινής θέσης

εκτός από το συνολικό ποσό του δηµοσιονοµικού πλαισίου το οποίο µετεβλήθη

από το Συµβούλιο για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά

δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

- Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία 15 επειδή πιστεύει ότι η ενίσχυση της

ευαισθητοποίησης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεµβρίου 2004 (14.09)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2004/0025 (COD)

12302/04

TELECOM 137
CULT 67
EDUC 153
CODEC 990

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
προς : την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων/Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 6431/04 TELECOM 32 CULT 8 CODEC 222+COR 1+ADD 1+ADD1COR 1
Θέµα : Έγκριση κοινής θέσης που υιοθέτησε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για βελτίωση της πρόσβασης,
της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην
Ευρώπη (eContent Plus)

1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την παραπάνω πρόταση στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 157 παρ. 3 της συνθήκης ΕΚ. Εφαρµόζεται η διαδικασία της

συναπόφασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 22 Απριλίου 2004,

εγκρίνοντας δεκαέξι τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Η Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Απριλίου 2004. Η Επιτροπή των Περιφερειών

αποφάσισε να µην διατυπώσει γνώµη.

3. Η Επιτροπή διαβίβασε την τροποποιηµένη πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο στις 4 Μαΐου 2004.
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4. Στις 10 Ιουνίου 2004, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για το σχέδιο κοινής

θέσης. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης περιέχεται στο έγγραφο 10458/04

TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130 CODEC 814 αφού αναθεωρήθηκε από τους

Γλωσσοµαθείς Νοµικούς.

5. Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου περιέχεται σε Προσθήκη του εγγράφου 10458/04.

6. Θα µπορούσε συνεπώς η ΕΜΑ να καλέσει το Συµβούλιο να εγκρίνει την κοινή του θέση,

όπως αυτή περιέχεται στο έγγραφο 10458/04 TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130

CODEC 814, και να την διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε την αιτιολογική

έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης.

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 8.10.2004 
COM(2004) 659 τελικό 

2004/0025 (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 οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση πολυετούς 
κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της 

αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη 
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2004/0025 (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 οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση πολυετούς 
κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της 

αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2004) 96 τελικό 2004/0025 COD): 

17 Φεβρουαρίου 2004. 

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

29 Απριλίου 2004. 

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

22 Απριλίου 2004. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 30 Απριλίου 2004. 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 24.9.2004. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα έχει ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών 
επαναχρησιµοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη. Έχει ως στόχο τοµείς της 
αγοράς ψηφιακού περιεχοµένου στους οποίους οι εξελίξεις είναι αργές και οι δυνάµεις της 
αγοράς από µόνες τους δεν επαρκούν προκειµένου να εξασφαλισθούν βέλτιστα 
αποτελέσµατα όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη, την δηµιουργία θέσεων εργασίας, την 
καινοτοµία και τις επιλογές που προσφέρονται στους καταναλωτές. Οι τοµείς αυτοί 
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα – ιδίως γεωγραφικά δεδοµένα καθώς 
και εκπαιδευτικό υλικό και πολιτιστικό περιεχόµενο.  

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Η Επιτροπή σηµειώνει πως το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία µε οµοφωνία. Η κοινή θέση 
του Συµβουλίου υιοθετεί ουσιαστικά τις τροπολογίες που έκανε το Κοινοβούλιο. Προτείνει 
σειρά πρόσθετων αλλαγών της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και 
αλλαγής του ύψους του προϋπολογισµού του Προγράµµατος. 
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3.2. Απάντηση στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη 
ανάγνωση. 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε 16 τροπολογίες που όλες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.  

3.2.1. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και περιλαµβάνονται στην κοινή 
θέση 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει τις παρακάτω τροπολογίες του Κοινοβουλίου, µερικές όπως τις 
διατύπωσε το Κοινοβούλιο και άλλες υπό διαφορετική µορφή: 

Η Τροπολογία 1 διευκρινίζει την αναφορά στους εµπλεκόµενους φορείς ψηφιακού 
περιεχοµένου. Η θέση του Συµβουλίου υπογραµµίζει την σηµασία των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων. 

Οι Τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 διευκρινίζουν το κείµενο σχετικά µε τους 
συγκεκριµένους στόχους. Η θέση του Συµβουλίου προσθέτει περαιτέρω διευκρινήσεις όσον 
αφορά τη διατύπωση που αυξάνουν την ακρίβεια του κειµένου. 

Με τις Τροπολογίες 6, 8, 9, 10 προτείνεται αναθεωρηµένο κείµενο προκειµένου να 
διασφαλιστεί η λογική συνέπεια των ετήσιων κονδυλίων µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Επί πλέον, όπως αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο, η θέση του Συµβουλίου προβλέπει 
την υποβολή µέχρι τα µέσα του 2006 της έκθεσης σχετικά µε την υλοποίηση των Γραµµών 
∆ράσης.  

Με την Τροπολογία 7 προτείνεται να υποβάλει η Επιτροπή τα αποτελέσµατα των ποσοτικών 
και ποιοτικών αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο – µαζί µε 
τυχόν κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της απόφασης – πριν από την υποβολή του 
σχεδίου γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2007 και 2009 
αντίστοιχα. 

3.3. Νέες διατάξεις που εισάγονται από το Συµβούλιο 

Με την κοινή του θέση το Συµβούλιο εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές: 

3.3.1. Αιτιολογικές σκέψεις 

Αιτιολογικές σκέψεις 2, 8, 10: µικρές αλλαγές στη διατύπωση. 

Αιτιολογικές σκέψεις 5, 6: αλλαγές στη διατύπωση προκειµένου να τονιστεί η σηµασία της 
συµµετοχής των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και προσθήκη ρητής αναφοράς σε άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες.  

Αιτιολογική σκέψη 9: µε αυτήν την πρόσθετη αιτιολογική σκέψη, το Συµβούλιο 
επαναλαµβάνει τη σηµασία των άρτιων επιχειρηµατικών µοντέλων για µεγαλύτερη 
οικονοµική απόδοση από υπηρεσίες που στηρίζονται την πρόσβαση και την 
επαναχρησιµοποίηση ψηφιακού περιεχοµένου.  

Αιτιολογική σκέψη 14: έγιναν αλλαγές στη διατύπωση προκειµένου να ευθυγραµµισθεί η 
αιτιολογική σκέψη µε τις προτεινόµενες αλλαγές στο άρθρο 4. 
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Αιτιολογική σκέψη 16: εισαγωγή υποσηµείωσης, η οποία υποδεικνύει πρόσφατη τροπολογία 
της διοργανικής συµφωνίας που αναφέρεται στο κείµενο. 

3.3.2. Άρθρα 

Άρθρο 1: χρήσιµες διευκρινήσεις στη διατύπωση. 

Άρθρο 2: αυξηµένη νοµική ακρίβεια του κειµένου. 

Άρθρο 3: το Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία της υλοποίησης του προγράµµατος σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και σε συντονισµό µε άλλες σχετικές Κοινοτικές πολιτικές. Το 
Συµβούλιο προτείνει να υποβληθούν για αξιολόγηση στην επιτροπή του προγράµµατος τα 
σχέδια µε εκτιµώµενο ποσό Κοινοτικής συµµετοχής ίσο ή µεγαλύτερο από 1 εκατοµµύριο 
ευρώ.  

Άρθρο 4: προτείνεται επιτροπή διαχείρισης.  

Άρθρο 5: η θέση τους Συµβουλίου περιλαµβάνει µερικές αλλαγές στη διατύπωση και 
προτείνει η Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση για την υλοποίηση των Γραµµών ∆ράσης το 
αργότερο µέχρι τα µέσα του 2006 αντί του Ιανουαρίου 2007, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο.  

Άρθρο 6: το Συµβούλιο προτείνει να καθορισθεί το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση το προγράµµατος σε 135 εκατοµµύρια ευρώ.  

3.3.3. Παράρτηµα I 

Το Συµβούλιο προτείνει µερικές αλλαγές στη διατύπωση µε βάση τις τροπολογίες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  

3.3.4. Παράρτηµα ΙΙΙ 

Το Συµβούλιο προτείνει ελαφρά ανακατανοµή της ενδεικτικής κατανοµής των δαπανών.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί πως η κοινή θέση του Συµβουλίου δεν τροποποιεί ουσιαστικά του 
στόχους και την εµβέλεια της πρότασης της Επιτροπής. 


