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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. .../2004/EK

(� gada �),

ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu,

lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību,

lieto�anu un izmanto�anu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 157. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

                                                
1 Atzinums sniegts 2004. gada 29. aprīlī ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts).
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts),

Padomes � Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta
� Nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta).
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tā kā

(1) informācijas sabiedrības attīstība un platjoslas lokālo tīklu parādī�anās ietekmēs katra

Eiropas Savienības pilsoņa dzīvi, inter alia, sekmējot piekļuvi zinā�anām un veicinot jaunus

zinā�anu apguves veidus, tādējādi palielinot pieprasījumu pēc jauna satura,

lietojumprogrammām un pakalpojumiem;

(2) interneta izplatība Kopienā joprojām nozīmīgi pieaug. Interneta piedāvātās iespējas būtu

jāizmanto, lai katrai personai un katrai organizācijai Kopienā ļautu izmantot sociālos un

saimnieciskos labumus, kas izriet no informācijas un zinā�anu apmaiņas. Tagad Eiropā ir

radīti visi apstākļi digitalā satura potenciāla izmanto�anai;

(3) Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadomes secinājumos ir uzsvērts, ka pāreja uz

digitālu, uz zinā�anām pamatotu ekonomiku, ko sekmē jaunas preces un pakalpojumi, būs

spēcīgs dzinējspēks izaugsmei, konkurencei un darbavietu radī�anai. Tad jo īpa�i atzina

satura industriju nozīmi papildu vērtību radī�anā, izmantojot un saslēdzot tīklā Eiropas

kulturālo daudzveidību;

(4) attīstot Lisabonas stratēģiju, eEurope rīcības plāns 2005. gadam aicina izvērst darbības, kas

sekmē dro�u pakalpojumu, lietojumprogrammu un satura izveido�anu platjoslas lokālajos

tīklos, tādējādi nodro�inot labvēlīgu vidi privātiem ieguldījumiem, jaunu darba vietu

radī�anai un produktivitātes līmeņa cel�anai, sabiedrisko pakalpojumu modernizē�anai, kā

arī dodot ikvienam iespēju līdzdarboties globālajā informācijas sabiedrībā;
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(5) Eiropā arvien acīmredzamāks kļūst pieprasījums pēc augstas kvalitātes digitālā satura, kam

raksturīga līdzsvarota pieeja un lietotāju tiesību ievēro�ana un ko izmanto pla�a sabiedrība,

vai tie būtu parasti sabiedrības locekļi, studenti, zinātnieki, MVU vai citi uzņēmējdarbības

lietotāji, vai arī cilvēki ar īpa�ām vajadzībām, kas vēlas papla�ināt savas zinā�anas, vai

"atkārtoti lietotāji", kas vēlas izmantot digitālā satura resursus, lai radītu pakalpojumus;

(6) digitālā satura ieinteresētās puses ir satura piegādātāji (tostarp valsts un privātās

organizācijas un iestādes, kas rada un vāc digitālo saturu vai kā īpa�umā ir digitālais saturs)

un satura lietotāji (tostarp organizācijas un uzņēmumi, kas ir tie�ie patērētāji, kuri atkārtoti

lieto digitālo saturu un/vai rada tā papildu vērtību). Īpa�a uzmanība būtu jāpievēr� MVU

līdzdalībai;

(7) eContent programma (2001.-2004.), kas pieņemta ar Padomes 2000. gada 22. decembra

Lēmumu 2001/48/EK 1, deva priek�roku Eiropas digitālā satura attīstī�anai un lieto�anai

internetā, kā arī Eiropas interneta vietņu valodu daudzveidībai informācijas sabiedrībā.

Komisijas 2003. gada 10. oktobra paziņojums par eContent programmas vidējā termiņa

novērtē�anu atkārtoti apstiprina, cik svarīgi ir darboties �ajā jomā;

(8) tehnoloģijas progress dod iespēju radīt papildu vērtību saturam, tajā iekļaujot zinā�anas, un

uzlabot savstarpēju izmantojamību pakalpojumu līmenī, kas ir būtiski, piekļūstot digitālajam

saturam, to lietojot un izplatot. Jo īpa�i tas ir svarīgi tām sabiedrisko intere�u jomām, uz

kurām attiecas �ī programma;

                                                
1 OV L 14, 18.1.2001., 32. lpp.
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(9) stabilu uzņēmējdarbības modeļu veicinā�ana sekmēs �ajā programmā uzsākto projektu

nepārtrauktību un tādējādi uzlabos apstākļus labākai ekonomiskai atdevei no

pakalpojumiem, kas balstās uz piekļuvi digitālajam saturam un tā atkārtotu lieto�anu;

(10) ir noteikta tiesiskā sistēma, lai rīkotos, atbildot uz izaicinājumiem, ko digitālais saturs rada

informācijas sabiedrībā 1 2 3;

(11) da�āda prakse dalībvalstīs turpina radīt tehniskus �ķēr�ļus, kas kavē valsts sektora

informācijas pla�u pieejamību, lieto�anu, atkārtotu lieto�anu un izmanto�anu Kopienā;

(12) ja digitālais saturs ir saistīts ar personas datiem, vajadzētu ievērot Direktīvu 95/46/EK 4 un

Direktīva 2002/58/EK 5, un lietotajām tehnoloģijām vajadzētu respektēt un, ja iespējams,

sekmēt privātās dzīves aizsardzību;

(13) Kopienas darbībai, kas veikta saistībā ar informācijas saturu, būtu jāveicina Kopienas

daudzvalodu un multikulturālās īpatnības;

                                                
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts

sektora informācijas atkalizmanto�anu (OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par da�u

autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņo�anu informācijas sabiedrībā (OV L 167,
22.6.2001., 10. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu
tiesisko aizsardzību (OV L 77, 27.3.1996., 20. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un �ādu datu brīvu apriti (OV L 281,
23.11.1995., 31. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284,
31.10.2003., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas
datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par
privāto dzīvi un elektroniskajām komunikācijām) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
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(14) �ā lēmuma īsteno�anai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas pilnvaru

īsteno�anas kārtību 1;

(15) Komisijai būtu jānodro�ina komplementaritāte un sinerģija ar atbilstīgām Kopienas

iniciatīvām un programmām, jo īpa�i ar tām, kas saistītas ar izglītību un kultūru, un Eiropas

Savietojamības sistēmu;

(16) �is lēmums visam programmas īsteno�anas laikam paredz finan�u līdzekļu apjomu, kas

bud�eta lēmējiestādēm ikgadējās bud�eta procedūras vajadzībām ir galvenais atskaites

punkts, kā paredzēts 33. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestā�u

nolīgumā (1999. gada 6. maijs) par bud�eta disciplīnu un bud�eta procedūras uzlabo�anu 2;

(17) ņemot vērā to, ka piedāvātās rīcības mērķus, proti, uzlabot Eiropā digitālā satura pieejamību,

lieto�anu un izmanto�anu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevi�ķās dalībvalstīs attiecīgo

jautājumu starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka minētās rīcības Eiropas mēroga vai iedarbības

dēļ �os mērķus var labāk sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var pieņemt pasākumus

saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā

noteikto proporcionalitātes principu �ajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir

vajadzīgi �o mērķu sasnieg�anai,

IR PIEŅĒMU�I �O LĒMUMU.

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
2 OV C 172, 18.6.1999, 1. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003., 25. lpp.).
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1. pants

Programmas mērķis

1. Ar �o lēmumu izveido Kopienas programmu laikposmam no 2005. gada līdz 2008. gadam, lai

Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lieto�anu un izmanto�anu, sekmējot informācijas -

sabiedrisko intere�u jomās - radī�anu un izplatī�anu Kopienas līmenī.

Programmas nosaukums ir "eContentplus" (turpmāk � "Programma").

2. Lai sasniegtu Programmas vispārējo mērķi, pievēr�as �ādiem darbības virzieniem:

a) digitālā satura pieejamības, lieto�anas un izmanto�anas veicinā�anai Kopienas līmenī;

b) kvalitātes uzlabo�anas un labākās prakses veicinā�anai saistībā ar digitālo saturu starp satura

nodro�inātājiem un lietotājiem, un starp nozarēm;

c) digitālajā saturā ieinteresēto pu�u sadarbības un informētības veicinā�anai.

Darbības, kas jāveic saskaņā ar �iem darbības virzieniem, ir vērstas uz valsts sektora informāciju,

telpiskiem datiem, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes jomas saturu, kā noteikts I pielikumā.

Programmu īsteno saskaņā ar II pielikumu.
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2. pants

Dalība

1. Programmā var piedalīties dalībvalstu juridiskās personas. Tajā var arī piedalīties

kandidātvalstu juridiskās personas saskaņā ar divpusējiem līgumiem, kas ir spēkā vai kurus

paredzēts noslēgt ar �īm valstīm.

2. Programmā var atļaut piedalīties to EBTA valstu juridiskajām personām, kuras ir EEZ līguma

Līgumslēdzējas Puses, saskaņā ar minētā līguma noteikumiem.

3. Nesaņemot Kopienas finan�u atbalstu, Programmā var piedalīties tre�o valstu juridiskās

personas, kā arī starptautiskas organizācijas, ja �āda dalība sekmīgi palīdz Programmas īsteno�anai.

Lēmumu atļaut �ādu dalību pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

Komisijas pilnvaras

1. Komisija ir atbildīga par Programmas īsteno�anu.

2. Pamatojoties uz �o lēmumu, Komisija izstrādā darba programmu.
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3. Īstenojot Programmu, Komisija cie�ā sadarbībā ar dalībvalstīm nodro�ina vispārēju atbilstību

un komplementaritāti attiecībā uz citām saistītām Kopienas politikām, programmām un darbībām,

kas skar Eiropas digitālā satura attīstību un lieto�anu un valodu daudzveidības veicinā�anu

informācijas sabiedrībā, jo īpa�i attiecībā uz Kopienas pētniecības un tehnoloģiju attīstības

programmām, IDA, eTen, eInclusion, eLearning, MODINIS un Safer Internet.

4. Komisija lemj saskaņā ar 4. panta 2. punktā izklāstīto procedūru,

a) pieņemot un grozot darba programmu;

b) nosakot kritērijus un saturu uzaicinājumiem iesniegt priek�likumus, ņemot vērā 1. pantā

noteiktos mērķus;

c) izvērtējot priek�likumu konkursos iesniegtos projektus Kopienas finansējuma saņem�anai,

kuros paredzamais Kopienas ieguldījums ir EUR 1 miljons vai lielāks;

d) visos gadījumos, kad atkāpjas no II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.
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5. Komisija informē 4. pantā minēto komiteju par sasniegto Programmas īsteno�anā.

4. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz �o punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā

8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņ� ir trīs mēne�i.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

5. pants

Uzraudzība un novērtē�ana

1. Lai nodro�inātu, ka Kopienas atbalstu izmanto efektīvi, Komisija nodro�ina, ka darbībām, ko

veic saskaņā ar �o lēmumu, piemēro iepriek�ēju novērtē�anu, paveiktā kontroli un turpmāku

novērtē�anu.
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2. Komisija uzrauga Programmas projektu īsteno�anu. Komisija vērtē, kā projekti tiek īstenoti,

un vērtē to īsteno�anas rezultātu, lai konstatētu, vai ir sasniegti sākotnējie mērķi.

3. Komisija, vēlākais, 2006. gada vidū ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par 1. panta 2. punktā minēto darbības

virzienu īsteno�anu. �ajā sakarā Komisija ziņo par 2007. un 2008. gada līdzekļu apjoma atbilstību

finan�u plānam. Ja nepiecie�ams, Komisija veic vajadzīgās izmaiņas, īstenojot 2007. un 2008. gada

bud�eta procedūru, lai nodro�inātu gada apropriāciju atbilstību finan�u plānam. Programmas beigās

Komisija iesniedz galīgo novērtējumu.

4. Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz kvantitatīvo un kvalitatīvo novērtējumu

rezultātus kopā ar attiecīgiem priek�likumiem par �ā lēmuma grozījumiem. Rezultātus nosūta, pirms

tiek iesniegts Eiropas Savienības vispārējā bud�eta projekts, attiecīgi, 2007. un 2009. gadam.

6. pants

Finan�u līdzekļu apjoms

1. Ar �o nosaka, ka finan�u līdzekļu apjoms, kas paredzēts �ajā lēmumā noteikto Kopienas

darbību īsteno�anai, laikposmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim ir EUR

135 miljoni, tostarp EUR 55,6 miljoni paredzēti laikposmam līdz 2006. gada 31. decembrim.



10458/4/04 REV 4 do 11
DG C III    LV

2. Summu laikposmam pēc 2006. gada 31. decembra uzskata par apstiprinātu, ja �ajā stadijā tā

atbilst finan�u plānam, kas ir spēkā laikposmam no 2007. gada.

3. Gada apropriācijas laikposmam no 2005. gada līdz 2008. gadam apstiprina bud�eta

lēmējiestādes, ievērojot finan�u plānu. Provizorisks izdevumu sadalījums sniegts III pielikumā.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

___________
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I PIELIKUMS

DARBĪBA

I. IEVADS

eContentplus vispārējais mērķis ir Eiropā uzlabot digitālā satura pieejamību, lieto�anu un

izmanto�anu, veicinot informācijas - sabiedrības intere�u jomās - radī�anu un izplatī�anu

Kopienas līmenī.

Tas izveidos labākus apstākļus digitālā satura un pakalpojumu pieejamībai un pārvaldībai

vidē, kur pastāv valodu un kultūru daudzveidība. Tas dos lietotājiem pla�āku izvēli un

veicinās jaunus veidus mijiedarbībai ar zinā�anām uzlabotu digitālo saturu; �is elements kļūst

arvien nozīmīgāks, lai panāktu dinamiskāku saturu, kā arī tādu, kas ir piemērots konkrētām

jomām (izglītībai, kultūrai, cilvēkiem ar īpa�ām vajadzībām, u.c.).

Programma pavērs ceļu uz strukturētu kvalitatīvu digitālā satura sistēmu Eiropā - Eiropas

Digitālā satura zonu - veicinot pieredzes, labākās prakses apmaiņu un savstarpēju

bagātinā�anos starp satura nozarēm, satura nodro�inātājiem un lietotājiem.

Ir paredzētas trīs pasākumu grupas:

a) digitālā satura pieejamības, lieto�anas un izmanto�anas veicinā�ana Kopienas līmenī;

b) kvalitātes uzlabo�anas un labākās prakses veicinā�ana saistībā ar digitālo saturu starp

satura nodro�inātājiem un lietotājiem, un starp nozarēm;

c) digitālajā saturā ieinteresēto pu�u sadarbības un informētības veicinā�ana.
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II. DARBĪBAS VIRZIENI

A. Digitālā satura pieejamības, lieto�anas un izmanto�anas veicinā�ana Kopienas līmenī

Darbības, ko veic saskaņā ar �o darbības virzienu, ietver ieinteresēto pu�u tīklu un

apvienību izveido�anu un jaunu pakalpojumu radī�anu.

Darbība ir vērsta uz valsts sektora informācijas jomām, telpiskiem datiem, izglītības un

kultūras saturu.

Darbība būs vērsta uz to, lai tā:

a) atbalstītu pla�āku informētību par valsts sektora informācijas (VSI) nozīmi, tās

komerciālo vērtību un tās lieto�anas ietekmi uz sabiedrību. Darbība uzlabos

efektīvu VSI pārrobe�u lieto�anu un izmanto�anu starp valsts sektora iestādēm un

privātām uzņēmējsabiedrībām, tostarp MVU, attiecībā uz informācijas produktiem

un pakalpojumiem, kuriem ir pievienotā vērtība;

b) veicinātu pla�āku telpisku datu lieto�anu no valsts sektora iestā�u, privātu

uzņēmējsabiedrību, tostarp MVU, un pilsoņu puses, izmantojot sadarbības

mehānismus Eiropas līmenī. Darbībai būtu jārisina gan tehniskus, gan

organizatoriskus jautājumus, izvairoties no dublē�anas un mazattīstītām

teritoriālām datu kopām. Tā būtu jāveicina pārrobe�u savietojamību, atbalstot

kartogrāfijas dienestu koordinē�anu un sekmējot jaunu pakalpojumu izveido�anu

Eiropas līmenī mobilajiem lietotājiem. Tā arī būtu jāatbalsta atklātu standartu

lieto�anu;



10458/4/04 REV 4 do 3
I PIELIKUMS DG C III    LV

c) veicinātu atklātu Eiropas digitālo objektu zinā�anu kopumu vairo�anu izglītības

un pētniecības kopienu, kā arī atsevi�ķu personu vajadzībām. Darbība atbalsta

Eiropas starpnieku pakalpojumu izveidi digitālajam izglītības saturam, izmantojot

attiecīgus uzņēmējdarbības modeļus. Darbībai arī būtu jāveicina atklātu standartu

lieto�anu, un tādu lielu lietotāju grupu izveido�anu, kas analizē un pārbauda

pirmsstandartizācijas un specifikāciju shēmas, lai digitālā izglītības satura globālu

standartu noteik�anas procesā atspoguļotu Eiropas valodu un kultūras

daudzveidības aspektus;

d) veicinātu Eiropas informācijas infrastruktūras izveido�anu, lai būtu pieejami un

lietojami augstas kvalitātes Eiropas digitālie kultūras un zinātnes resursi,

savienojot virtuālas bibliotēkas, kopienu atmiņas, utt. Darbībai būtu jāietver

koordinētas pieejas ciparo�anai un datu savāk�anai, digitālo objektu uzglabā�anai,

kā arī digitālo kultūras un zinātnes resursu uzskaitei. Tai būtu jāuzlabo piekļuve

digitālajiem kultūras un zinātnes resursiem, izmantojot efektīvas licencē�anas

shēmas un kolektīvu iepriek�ēju tiesību apstiprinā�anu.
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B. Kvalitātes uzlabo�anas un labākās prakses veicinā�ana saistībā ar digitālo saturu starp

satura nodro�inātājiem un lietotājiem, un starp nozarēm

Atbilstīgi �im darbības virzienam veikto darbību nolūks ir veicināt meto�u, procesu un

pasākumu labākās prakses noteik�anu un izvērstu izplatī�anu, lai nodro�inātu augstāku

kvalitāti un lielāku efektivitāti digitālā satura izveidē, lieto�anā un izplatī�anā.

Tā ietver izmēģinājumus, kas pastāvo�ajā juridiskajā sistēmā pierāda digitālā satura

meklējamību, lietojamību, atkārtotu lietojamību, sastādamību un savietojamību, tajā

pa�ā laikā jau no procesa sākumposma atbilstot da�ādu mērķa grupu un tirgu prasībām

vidē ar pieaugo�ām valodu un kultūru daudzveidības izpausmēm un attīstoties vairāk

nekā tikai par lokalizācijas tehnoloģijām.

Tā izmantos ieguvumus, kas izriet no digitālā satura uzlabošanas ar ma�īnlasāmiem

datiem (semantiski labi noteikti metadati, kuri balstīti uz attiecīgas apraksto�as

terminoloģijas, vārdu krājumiem un ontoloģijām).
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Izmēģinājumus veic tematiskās grupās. Iegūto zinā�anu savāk�ana, izplatī�ana un

starpnozaru savstarpēja papildināmība ir izmēģinājumu būtiska daļa.

Darbības mērķa jomas ir valsts sektora informācijas, telpisko datu, izglītības un kultūras

digitālā satura jomas, kā arī zinātniskā digitālā satura joma.

C. Digitālajā saturā ieinteresēto pu�u sadarbības un informētības veicinā�ana

Darbība ietver attiecīgajos tiesību aktos paredzētus pasākumus, kas attiecas uz digitālu

saturu un kas pastiprina digitālā saturā ieinteresēto pu�u sadarbību un veicina

informētības palielinā�anu. Tā atbalstīs salīdzino�ās novērtē�anas, uzraudzības un

analīzes līdzekļu attīstību, Programmas ietekmes vērtē�anu un rezultātu izplatī�anu. Tās

noteiks un analizēs jaunas iespējas un problēmas (piem., uzticamību, kvalitātes

marķē�anu, intelektuālā īpa�uma tiesības izglītībā) un atbilstīgos gadījumos ierosinās

risinājumus.

_____________
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II PIELIKUMS

PROGRAMMAS ĪSTENO�ANAS LĪDZEKĻI

1. Komisija īsteno Programmu saskaņā ar I pielikumā precizēto tehnisko raksturojumu.

2. Programmu īsteno netie�ās darbības veidā, ietverot:

a) dalīto izmaksu darbību:

i) projekti, kas paredzēti, lai papildinātu zinā�anas, lai tādējādi uzlabotu

pastāvo�os produktus, procesus un/vai pakalpojumus un/vai lai pildītu

Kopienas politikas prasības. Kopienas finansējums parasti nepārsniegs 50 %

no projekta izdevumiem. Valsts sektora iestā�u izdevumus var kompensēt,

pamatojoties uz 100 % no papildu izmaksām;

ii) labākās prakses darbība zinā�anu izplatī�anai. To parasti veic tematiskās

grupās un savieno tematiskos tīklos. Kopienas ieguldījums �ajā punktā

paredzētajiem pasākumiem attieksies tikai uz tie�ām izmaksām, ko uzskata

par vajadzīgām vai piemērotām, lai panāktu darbības konkrētos mērķus;
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iii) tematiski tīkli: tīkli, kas savieno vairākas ieinteresētās puses ar konkrētu

tehnoloģisku un organizatorisku mērķi, lai veicinātu koordinācijas darbības

un zinā�anu apmaiņu. Tie var būt saistīti ar darbību labas prakses jomā.

Papildu atbilstīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar tīkla koordinē�anu un

ievie�anu, sniegs pabalstu. Ar Kopienas līdzdalību var segt �o pasākumu

papildu atbilstīgos izdevumus;

b) papildu pasākumus:

Papildu pasākumi veicina Programmas īsteno�anu vai turpmāku darbību

sagatavo�anu. Pasākumi, kas saistīti ar produktu, procesu vai pakalpojumu ievie�anu

tirgū, tirdzniecības un realizācijas veicinā�anu ir izslēgti.

i) Programmas atbalstī�anas pētījumi, tostarp turpmāku darbību sagatavo�ana;

ii) informācijas apmaiņa, konferences, semināri vai citas sanāksmes un

tematisko grupu darbības pārvalde;

iii) izplatī�anas, informācijas un komunikācijas darbība.

3. Dalīto izmaksu darbību izvēli pamatos uz uzaicinājumiem izteikt priek�likumus, kas publicēti

Komisijas interneta vietnē saskaņā ar spēkā eso�iem finan�u noteikumiem.
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4. Pieteikumos Kopienas atbalsta saņem�anai attiecīgā gadījumā norāda finan�u plānu, uzskaitot

visus projektu finansē�anas elementus, tostarp no Kopienas pieprasīto finansiālo atbalstu, un

visus citus pieteikumus atbalsta saņem�anai vai pie�ķirto atbalstu no citiem avotiem.

5. Paredzētos pasākumus ievie�, izmantojot uzaicinājumus uz konkursu, saskaņā ar spēkā

eso�iem finan�u noteikumiem.

______________
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III PIELIKUMS

PAREDZAMAIS IZDEVUMU SADALĪJUMS

1. Digitālā satura pieejamības, lieto�anas un izmanto�anas veicinā�ana

Kopienas līmenī

40 � 50 %

2. Kvalitātes uzlabo�anas veicinā�ana un labākās prakses veicinā�ana

saistībā ar digitālo saturu starp satura nodro�inātājiem un lietotājiem, un

starp nozarēm

45 - 55 %

3. Digitālā saturā ieinteresēto pu�u sadarbības un informētības veicinā�ana 8 � 12 % 

___________________
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I. IEVADS

1. Komisija 2004. gada 13. februārī pieņēma iepriek�minēto Eiropas Parlamenta un

Padomes Lēmuma priek�likumu1. Priek�likums pamatojas uz Līguma 157. panta 3.

punktu.

2. Eiropas Parlaments sniedza atzinumu 2004. gada 22. aprīlī, Ekonomikas un sociālo lietu

komiteja � 2004. gada 29. aprīlī, un Reģionu komiteja atteicās sniegt atzinumu.

3. Komisija 2004. gada 4. maijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei grozītu

priek�likumu2.

4. Padome 2004. gada 24. septembrī pieņēma Kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251.

pantu.

II. MĒRĶIS

�ā priek�likuma mērķis ir izveidot apstākļus digitālā satura pla�ākai pieejamībai un lieto�anai,

un ja nepiecie�ams, labākai ekonomiskai atdevei no pakalpojumiem, kas balstās uz digitālā

satura pieejas izmanto�anas un tā (atkārtotas) lieto�anas, sniedzot nozīmīgu devumu

''eEiropas'' stratēģijai tādās nozarēs kā e-studijas, e-valdība u.c. (programma, kas seko

pa�reizējai ''eSatura'' programmai, beidzas 2004. gada beigās).

                                                
1 OV C 98, 23.4.2004, 39. lpp.
2 OV C
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

Kopējā nostāja atbalsta Komisijas iesniegtā priek�likuma kopējo mērķi un arī vispārēji

ieteiktos mērķa sasnieg�anas līdzekļus.

Tomēr diskusiju gaitā Padomē priek�likuma teksts daļēji tika mainīts. Kopējās nostājas

galvenie jautājumi, kuri at�ķiras no Komisijas priek�likuma un Eiropas Parlamenta

labojumiem (skatīt IV punktu), ir �ādi:

1. Ņemot vērā priek�likumā paredzēto projektu apjomu, Padome uzskatīja par lietderīgu

izdarīt atsauci uz MVU un īpa�u uzmanību pievērst to dalībai ( 5. un 6. apsvērums, kā

arī I.II.A pielikums). Turklāt atsauci uz cilvēkiem ar īpa�ām vajadzībām pievienoja 5.

apsvērumā un I.I. pielikumā.

2. Ar Kopējo nostāju maina 3. pantu, pievienojot tam jaunu punktu, kurā precizē

programmas konsekvenci un savstarpēju papildinā�anu ar citām attiecīgajām Kopienas

programmām, politiku un rīcību.

3. Padome uzskata, ka programmas īsteno�anā Komisijai būtu cie�i jāsadarbojas ar

dalībvalstīm un jānodro�ina pārskatāmība. Kopējā nostājā tādējādi mainīja 3. un 4.

pantu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz komitoloģiju, dodot priek�roku vadības procedūrai. �īs

izmaiņas tuvāk precizētas 14. apsvērumā.

4. Tiktāl, ciktāl tas attiecas uz programmas finan�u kārtību (6. pants), Kopējā nostājā

samazina Komisijas ierosināto kopējo summu. Komisija ierosināja būtiski palielināt

bud�etu no eso�ās programmas, taču, lai arī visas dalībvalstis atzina programmas

svarīgumu, par lietderīgu tika atzīta mazāka bud�eta palielinā�ana. Saskaņā ar citiem

tiesību aktiem iekļāva pārtraukuma klauzulu, lai uzturētu bud�eta disciplīnu, jo

programma pārsniedz spēkā eso�o finan�u perspektīvu.
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5. Kopējās nostājas III pielikumā pārveido izdevumu provizorisko sadalījumu. Padome

uzskatīja par lietderīgu dot lielāku impulsu darbības virzienam Action line 1.

IV. EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI

1.  Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus atbalstījusi Komisija un pieņēmusi Padome

� Pirmais grozījums iekļauts Kopējā nostājā kā 6. apsvērums; ar Padomes

papildinājumu attiecībā uz MVU.

� Otrais grozījums iekļauts 1. panta 1. punktā.

� Tre�ais, ceturtais un piektais grozījums iekļauts Kopējās nostājas 1. panta 2.

punktā izņemot atsauci uz "sabiedrības intere�u jomām", kuru Padome jau

atrunājusi tā pa�a panta 1. punktā. Turklāt Padome 2. punktā saglabājusi atsauci

uz "informētību", ko tā uzskata par svarīgu. Tas attiecas arī uz 11., 12., 13., 14. un

16. grozījumu, ko Padome iekļāvusi I un III pielikumā.

� Padome Kopējās nostājas 5. pantā iekļāvusi 6. un 7. grozījumu, lai gan ar nelielām

izmaiņām 6. grozījumā.

� Astotais, devītais un desmitais grozījums iekļauts Kopējās nostājas 6. pantā

izņemot finan�u kārtības kopējo summu, ko Padome mainīja saskaņā ar

iepriek�minētajiem iemesliem.

2. Eiropas Parlamenta grozījumi, kurus atbalstījusi Komisija, bet Padome nav pieņēmusi

� Padome nav pieņēmusi 15. grozījumu, jo tai �ķiet, ka informētības veicinā�ana ir

nozīmīga programmas sastāvdaļa.
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to: Permanent Representatives Committee/Council
No. Cion prop. : 6431/04 TELECOM 32 CULT 8 CODEC 222 + COR 1 + ADD 1 +ADD1COR 1
Subject : Adoption of the common position adopted by the Council with a view to the

adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council establishing
a multiannual Community programme to make digital content in Europe more
accessible, usable and exploitable (eContent Plus)

1. The Commission transmitted to the Council the above proposal on 17 February 2004.

2. The proposal is based on Article 157(3) of the EC Treaty. The co-decision procedure

(Article 251) applies. The European Parliament delivered its Opinion on 22 April 2004,

adopting sixteen amendments to the Commission proposal. The Economic and Social

Committee delivered its Opinion on 29 April 2004. The Committee of Regions has renounced

to give an opinion.

3. The Commission forwarded its amended proposal to the European Parliament and the Council

on 4 May 2004.
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4. On 10 June 2004, the Council reached a political agreement on a draft common position. The

text of the draft common position, as reviewed by the legal/linguist experts, is set out in

document 10458/04 TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130 CODEC 814.

5. A statement of the Council's reasons is contained in the Addendum to document 10458/04.

6. COREPER could therefore invite the Council to adopt its common position, as set out in

document 10458/04 TELECOM 122 CULT 52 EDUC 130 CODEC 814, and transmit it to the

European Parliament together with the statement of reasons in accordance with Article 251 (2)

of the Treaty.

________________________



 

LV    LV 

 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 8.10.2004 
KOM(2004) 659 galīgā redakcija 

2004/0025 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma pieņemšanu par daudzgadīgās Kopienas 
programmas izveidi Eiropas digitālā satura pieejamības, lietošanas un ekspluatācijas 

uzlabošanai 



 

LV 2   LV 

2004/0025 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma pieņemšanu par daudzgadīgās Kopienas 
programmas izveidi Eiropas digitālā satura pieejamības, lietošanas un ekspluatācijas 

uzlabošanai 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts uz Eiropas Parlamentu un 
Padomi(dokuments KOM(2004) 96 galīgā versija– 2004/0025 
COD): 

2004. gada 17. 
februāris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2004. gada 29. aprīlis 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis 
atzinumu: 

2004. gada 22. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 2004. gada 30. aprīlis 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 24.9.2004. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Piedāvātās programmas mērķis ir uzlabot Eiropas digitālā satura lietošanas nosacījumus. Tā 
attiecas uz digitālā satura tirgus jomām, kuras attīstījušās gausi un kurās ar tirgus spēkiem 
vien nav pieticis, lai nodrošinātu optimālus ekonomikas izaugsmes, darbvietu izveides, 
jaunievedumu un patērētāju izvēles rādītājus. Šais jomās ietilpst valsts nozaru informācija, it 
īpaši ģeogrāfiskie dati, kā arī izglītojoši un kultūras materiāli.  

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgi apsvērumi 

Komisija atzīmē, ka Padomei ir izdevies vienoties vienprātīgi. Padomes kopējā nostāja būtībā 
atspoguļo galvenos Parlamenta izdarītos grozījumus. Tajā piedāvāti vēl daži papildu 
grozījumi Komisijas sākotnējā priekšlikumā, tostarp pārmaiņas programmas budžetā. 

3.2. Atbilde par Parlamenta grozījumiem, kas pieņemti pirmajā lasījumā 

Komisija pieņem visus 16 Parlamenta pieņemtos grozījumus.  
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3.2.1. Komisijas pieņemtie grozījumi, kas iekļauti kopējā nostājā 

Kopējā nostājā iekļauti Parlamenta grozījumi, tostarp arī mainītā formā. 

1. grozījums precizē atsauci uz digitālajā saturā ieinteresētajām aprindām. Padomes nostājā 
īpaši uzsvērta MVU nozīme. 

2., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. grozījumā precizēti ar dokumenta tekstu saistītie 
specifiskie mērķi.. Padomes nostājā iekļauti vērtīgi redakcionāli precizējumi, kas uzlabo 
teksta skaidrību. 

6., 8., 9., 10. grozījums piedāvā rediģētu teksta versiju, lai nodrošinātu ikgadējo apropriāciju 
atbilstību finanšu perspektīvām. Kā norādīts nākamajā iedaļā, Padomes nostājā turklāt 
paredzēts 2006. gada vidus ziņojums par darbības virzienu ieviešanu.  

7. grozījumā ierosināts, ka Komisijai pirms 2007. un, attiecīgi, 2009. gada budžeta projekta 
iesniegšanas jāpārsūta kvantitatīvās un kvalitātes novērtējumi Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pievienojot tiem attiecīgus priekšlikumus par lēmuma grozījumiem. 

3.3. Jauni noteikumi, ko paredzējusi Padome 

Labojumi kopējā nostājā, ko izdarījusi Padome: 

3.3.1. Apsvērumi 

2., 8. un 10. apsvērums: nebūtiski redakcionāli labojumi. 

5. un 6. apsvērums: redakcionāli labojumi, lai uzsvērtu MVU dalības nozīmi, kā arī skaidri 
pieminētu personas ar īpašām vajadzībām.  

9. apsvērums: šai papildu apsvērumā Padome vēlreiz uzsver noturīgu uzņēmējdarbības 
modeļu nozīmi to pakalpojumu ienesīguma uzlabošanā, kuru pamatā ir pieeja digitālajam 
saturam un tā atkārtota lietošana.  

14. apsvērumā ir redakcionāli labojumi, lai saskaņotu apsvērumu ar piedāvātajiem 
grozījumiem 4. pantā. 

16. apsvērumā ievietota zemsvītras piezīme, kas attiecas uz nesen izdarītiem grozījumiem 
Iestāžu nolīgumā, kas minēts tekstā. 

3.3.2. Panti 

1. pants: derīgi redakcionāli precizējumi. 

2. pantā ir uzlabota teksta juridiskā precizitāte. 

3. pantā Padome atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi īstenot sadarbības programmu ar dalībvalstīm, 
saskaņojot to ar citām Kopienas politikām. Padome piedāvā minēt Programmu komiteju to 
projektu izvērtēšanai, kuru paredzamais Kopienas maksājumu apjoms ir vienāds ar 1 miljonu 
eiru vai pārsniedz šo summu.  

4. pantā piedāvāta pārvaldības komiteja.  
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5. pantā Padomes nostājā izdarīti daži redakcionāli labojumi un ierosināts, ka Komisijai ir 
jāziņo par darbības virzienu īstenošanu līdz 2006. gada vidum vai ne vēlāk kā 2007. gada 
janvārī, kā ierosinājis Parlaments.  

6. pantā Padome ierosina noteikt programmas ieviešanas budžetu 135 miljonu eiru apmērā.  

3.3.3. I pielikums 

Padome ierosina izdarīt dažus redakcionālus labojumus saskaņā ar iepriekšminētajiem 
grozījumiem.  

3.3.4. III pielikums 

Padome ierosina nedaudz pārdalīt provizoriskos izdevumus.  

4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostāja būtiski negroza Komisijas priekšlikuma mērķus 
un darbības jomu. 


