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SKLEP št. .../2004/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne

o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti

 za bolj�o dostopnost, uporabnost in izkori�čenost

digitalnih vsebin v Evropi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega ekonomsko- socialnega odbora1,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

                                                
1 Mnenje z dne 29. aprila 2004 (�e ni objavljeno v Uradnem listu).
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2004 (�e ni objavljeno v Uradnem listu),

Skupno stali�če .......(�e ni objavljeno v Uradnem listu) in Stali�če Evropskega parlamenta z
dne.... (�e ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Razvoj informacijske dru�be in pojav �irokopasovnih povezav bosta na �ivljenje vseh

dr�avljanov Evropske unije med drugim vplivala tudi s spodbudnim dostopom do znanja ter

novimi načini pridobivanja znanja in s tem povečevanja zahtev po novih vsebinah, uporabah

in storitvah.

(2) �irjenje interneta v Skupnosti �e vedno občutno nara�ča. Mo�nosti, ki jih ponuja internet, je

potrebno izkoristiti do te mere, da bosta vsak posameznik in organizacija v Skupnosti imela

koristi od socialnih in ekonomskih ugodnosti souporabe informacij in znanja. V Evropi so se

pripravila izhodi�ča za izkori�čanje mo�nosti, ki jih ponujajo digitalne vsebine.

(3) V sklepih Evropskega sveta v Lizboni z dne 23. in 24. marca 2000 se je poudarilo, da bo

prehod na digitalno, na znanju temelječe gospodarstvo, ki ga bodo spro�ili novi proizvodi in

storitve, močna vzpodbuda za rast, konkurenčnost in delovna mesta. Ob tej prilo�nosti je bila

�e posebej poudarjena vloga industrije vsebin pri ustvarjanju dodane vrednosti z uporabo in

omre�nim raz�irjanjem evropske kulturne raznolikosti.

(4) Akcijski načrt eEuropa 2005, ki razvija Lizbonsko strategijo, poziva k dejanjem, ki bi

vzpodbudila nastanek varnih storitev, uporab in vsebin znotraj �irokopasovnih omre�nih

povezav in s tem ustvarila primerno okolje za zasebna vlaganja, odprtje novih delovnih mest,

rast produktivnosti, modernizacijo javnih storitev in vsakomur dostopne prilo�nosti za

sodelovanje v globalni informacijski dru�bi.
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(5) Zahteva po kakovostnih digitalnih vsebinah v Evropi, z uravnote�enim dostopom in

uporabni�kimi pravicami za �iroko skupnost, od dr�avljanov in dru�be, �tudentov,

raziskovalcev, malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter drugih poslovnih uporabnikov, pa

do ljudi s posebnimi potrebami, ki �elijo raz�iriti svoje znanje, ali ponovnih uporabnikov, ki

�elijo izkoristiti vire digitalnih vsebin za ustvarjanje storitev, postaja vse bolj očitna.

(6) Strani, zainteresirane za digitalne vsebine, so ponudniki vsebin (vključno z javnimi in

zasebnimi organizacijami ter institucijami, ki ustvarjajo, zbirajo ali posedujejo digitalne

vsebine) in uporabniki vsebin (vključno z organizacijami in podjetji, ki so končni uporabniki

ali pa ponovno uporabljajo in/ali dodajajo vrednost digitalnim vsebinam). Posebno pozornost

je potrebno posvetiti sodelovanju MSP.

(7) Program eVsebine (2001-2004), sprejet z Odločbo Sveta 2001/48/ES z dne

22. decembra 20001, je podpiral razvoj in uporabo evropskih digitalnih vsebin na internetu in

jezikovno raznolikost evropskih spletnih strani v informacijski dru�bi. Sporočilo Komisije z

dne 10. oktobra 2003,  ki zadeva srednjeročno vrednotenje programa eVsebine, ponovno

potrjuje pomembnost delovanja na tem področju.

(8) Tehnolo�ki napredek ponuja mo�nosti dodajanja vrednosti vsebinam v obliki vlo�enega

znanja in izbolj�anja interoperabilnosti na ravni storitev, kar je ključno za dostop, uporabo in

raz�irjanje digitalnih vsebin. To je �e posebej pomembno za tista področja javnega interesa, na

katera se bo nana�al ta program.

                                                
1 UL L 14, 18.1.2001, str. 32.
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(9) Pospe�evanje zanesljivih poslovnih modelov bo povečalo kontinuiteto v okviru programa

začetih projektov in s tem izbolj�alo pogoje za večji gospodarski donos iz storitev, ki temeljijo

na dostopu in ponovni uporabi digitalnih vsebin.

(10) Za ukvarjanje z izzivi digitalnih vsebin v informacijski dru�bi se je opredelil zakonodajni

okvir 1 2 3.

(11) Različne prakse dr�av članic �e vedno predstavljajo tehnično oviro, ki preprečuje �irok

dostop, uporabo, ponovno uporabo in izkori�čenost informacij javnega sektorja v Skupnosti.

(12) V primerih, ko digitalne vsebine vključujejo osebne podatke, je treba upo�tevati

Direktivi 95/46/ES4 in 2002/58/ES5, uporabljene tehnologije pa morajo spo�tovati, oziroma,

če je to mogoče, povečevati varstvo zasebnosti.

(13) Dejavnosti Skupnosti, ki se nana�ajo na vsebino informacij, morajo spodbujati njeno

več-jezikovno in več-kulturno raznolikost.

                                                
1 Direktiva 2003/98 ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni

uporabi informacij javnega sektorja (UL L 345, 31.12.2003, str. 90).
2 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju

določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski dru�bi (UL L 167, 22.6.2001,
str. 10).

3 Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu
baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20).

4 Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281,
23.11.1995, str. 31). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) �t. 1882/2003 (UL L
284, 31.10.2003, str. 1).

5 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o
zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).
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(14) Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, se sprejmejo v skladu z Sklepom

Sveta 1999/468/ES1 z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji

dodeljenih izvedbenih pooblastil.

(15) Dopolnjevanje in sinergijo z drugimi pobudami in programi Skupnosti mora zagotavljati

Komisija, �e posebej s tistimi, ki so povezani z izobra�evanjem, kulturo in evropskim

interoperabilnim okvirjem.

(16) Ta sklep določa za celotno obdobje trajanja programa finančni okvir, ki predstavlja prednostni

referenčni okvir v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med

Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izbolj�anju

proračunskega postopka2 za organe, pristojne za za izvajanje proračuna med letnim

proračunskim postopkom.

(17) Ker dr�ave članice zaradi trans-nacionalnega značaja obravnavanih zadev ne morejo

zadovoljivo doseči ciljev predlaganih ukrepov, torej omogočiti bolj�o dostopnost, uporabnost

in izkori�čenost digitalnih vsebin v Evropi, in se ti zaradi evropske razse�nosti in učinkov

ukrepov la�je uresničijo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz omenjenega

člena ta sklep ne presega okvirov, ki so potrebni za dosego teh ciljev �

SKLENILA:

                                                
1 UL L 184, 17.7.1999, str.23.
2 UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom  2003/429/ES

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).
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Člen 1

Cilj programa

1. S tem sklepom se vzpostavi program Skupnosti za obdobje 2005- 2008, s katerim bodo

digitalne vsebine v Skupnosti postale dostopnej�e, bolj uporabne in bolje izkori�čene, hkrati pa bo z

njim olaj�ano ustvarjanje in �irjenje informacij - na področjih javnega interesa - na ravni Skupnosti.

Program je poznan kot program "eVsebineplus" (v nadaljevanju "program").

2. Za dosego celovitega cilja programa se je treba osredotočiti na naslednja področja delovanja:

(a) pospe�evanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkori�čenosti na ravni

Skupnosti,

(b) pospe�evanje izbolj�anja kakovosti in krepitve najbolj�e prakse v zvezi z digitalnimi

vsebinami med ponudniki vsebin in uporabniki ter med sektorji,

(c) krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, in osve�čenosti.

Dejavnosti v okviru omenjenih področij delovanja so usmerjene na področja informacij javnega

sektorja, prostorskih podatkov ter izobra�evalnih, kulturnih in znanstvenih vsebin, kakor je

določeno v Prilogi I.  Program se izvaja v skladu s Prilogo II.
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Člen 2

Udele�ba

1. V programu so lahko udele�ene pravne osebe, ustanovljene v dr�avah članicah. V njem so

lahko udele�ene tudi pravne osebe, ustanovljene v dr�avah kandidatkah, in sicer v skladu z

obstoječimi ali s pozneje sklenjenimi dvostranskimi sporazumi s temi dr�avami.

2. V programu so lahko udele�ene tudi pravne osebe ustanovljene v dr�avah članicah EFTE, ki

so pogodbenice sporazuma EGP, v skladu z določbami omenjenega sporazuma.

3. V programu so lahko brez finančne podpore Skupnosti udele�ene tudi pravne osebe

ustanovljene v tretjih dr�avah, in mednarodne organizacije, če sodelovanje učinkovito prispeva k

izvajanju programa. Odločitev, da se tak�na udele�ba dovoli, mora biti sprejeta v skladu s

postopkom iz člena 4(2).

Člen 3

Pristojnosti Komisije

1. Komisija je odgovorna za izvajanje programa.

2. Komisija na podlagi tega sklepa pripravi delovni program.
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3. Pri izvajanju programa Komisija v tesnem sodelovanju z dr�avami članicami skrbi za njegovo

splo�no povezljivost in dopolnjevanje z drugimi ustreznimi politikami, programi in dejavnostmi

Skupnosti, ki prispevajo k razvoju in uporabi evropskih digitalnih vsebin ter spodbujanju jezikovne

raznolikosti informacijske dru�be, �e posebej z raziskovalnimi in tehnolo�ko-razvojnimi programi

Skupnosti, IDA, eTEN, eVključitev, eUčenje, MODINIS in Varnej�i internet.

4. Komisija deluje v skladu s postopkom iz člena 4(2) glede:

(a) sprejetja in sprememb delovnega programa;

(b) opredelitve meril in vsebine razpisov za predloge, skladno s cilji iz člena 1;

(c) ocenjevanja projektov, ki so predlagani v okviru razpisov za predloge za finančna sredstva

Skupnosti, če je ocenjeni znesek prispevka Skupnosti enak ali vi�ji od 1 milijona EUR;

(d) kakr�nih koli izjem od pravil iz Priloge II.
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5. Komisija obve�ča odbor iz člena 4 o napredku pri izvajanju programa.

Člen 4

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upo�tevanju

določb člena 8 omenjenega sklepa.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 5

Spremljanje in ocenjevanje

1. Zaradi učinkovite porabe pomoči Skupnosti Komisija zagotovi, da se za vse dejavnosti, ki jih

predvideva ta sklep, izvedejo predhodna ocena, nadzor in naknadna ocena.



10458/4/04 REV 4 AB/nb 10
DG C III    SL

2. Komisija spremlja izvajanje projektov v okviru programa. Da se ugotovi, ali so bili dose�eni

prvotno zastavljeni cilji, Komisija ovrednoti način izvedbe projektov in vpliv njihovega izvajanja.

3. Komisija o izvajanju glavnih področij delovanja iz člena 1(2) poroča Evropskemu

parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in Odboru regij najkasneje do

sredine leta 2006. V tej zvezi Komisija poroča o skladnosti zneska za obdobje 2007-2008 s

finančnimi predvidevanji. Če je potrebno, Komisija v okviru proračunskega postopka za obdobje

2007-2008 sprejme potrebne ukrepe ter s tem zagotovi zdru�ljivost letnih sredstev s finančnimi

predvidevanji. Komisija ob zaključku programa predlo�i končno ocenjevalno poročilo.

4. Komisija rezultate kakovostne in količinske ocene skupaj s primernimi predlogi za

spremembo sklepa predlo�i Evropskemu parlamentu in Svetu. Rezultate se predlo�i pred

predstavitvijo osnutka splo�nega proračuna Evropske unije za leto 2007 oziroma 2009.

Člen 6

Finančni okvir

1. Finančni okvir za izvajanje dejavnosti Skupnosti na podlagi tega sklepa za obdobje

od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008 je 135 milijonov EUR, od tega je 55,6 milijona EUR

namenjenih obdobju do 31. decembra 2006.
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2. Za obdobje po 31. decembru 2006 se �teje, da je znesek potrjen, če je za to fazo skladen z

veljavnimi finančnimi predvidevanji za obdobje, ki se začne leta 2007.

3. Organi, pristojni za proračun, odobrijo letna sredstva za obdobje od 2005 do 2008 v mejah

finančnih predvidevanj. Okvirna razdelitev izdatkov je podana v Prilogi III.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA I

DEJAVNOSTI

I. UVOD

Glavni cilji programa eVsebineplus so bolj�a dostopnost, uporabnost in izkori�čenost

digitalnih vsebin v Skupnosti , s čimer se bo olaj�alo ustvarjanje in raz�irjanje informacij - na

področjih javnega interesa - na ravni Skupnosti.

Ustvaril bo bolj�e pogoje za dostop in upravljanje z digitalnimi vsebinami in storitvami v

več-jezikovnih in več-kulturnih okoljih. Raz�iril bo mo�nosti izbire za uporabnike in podprl

nove načine upravljanja z digitalnimi vsebinami, ki bogatijo znanje. Ta vidik postaja

ključnega pomena za večjo dinamičnost vsebin in njihovo prilagajanje različnim kontekstom

(učenje, kultura, ljudje s posebnimi potrebami, itd.)

Program bo z olaj�anjem prenosa izku�enj, najbolj�e prakse in medsebojnega vpliva med

vsebinskimi področji, ponudniki vsebin in uporabniki, utrl pot za strukturni okvir kakovostnih

digitalnih vsebin v Evropi - Evropsko območje digitalnih vsebin.

Predvidena so tri področja delovanja:

(a) pospe�evanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkori�čenosti na ravni

Skupnosti,

(b) pospe�evanje izbolj�anja kakovosti in krepitve najbolj�e prakse, povezane z digitalnimi

vsebinami, med ponudniki vsebin in uporabniki ter med sektorji,

(c) krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, in

osve�čenosti.
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II. PODROČJA DELOVANJA

A. Pospe�evanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkori�čenosti na ravni

Skupnosti

Dejavnosti tega področja delovanja vključujejo vzpostavitev mre� in povezav med

stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, ter s tem pospe�ujejo nastanek novih

storitev.

Ciljna področja so informacije javnega sektorja, prostorski podatki, učenje in kulturne 

vsebine.

Poudarek bo na:

(a) podpiranju �ir�ega priznanja pomena informacij javnega sektorja, njihove tr�ne

vrednosti in z njimi povezanih dru�benih posledic njihove uporabe. Da bi dosegli

nastanek informacijskih izdelkov in storitev z dodano vrednostjo, dejavnosti

izbolj�ujejo učinkovito čezmejno uporabo in izkori�čenost informacij javnega

sektorja med področnimi organizacijami in zasebnimi dru�bami, vključno z MSP;

(b) spodbujanju organov javnega sektorja, zasebnih dru�b, vključno z MSP, in

dr�avljanov k �ir�i uporabi prostorskih podatkov z mehanizmi sodelovanja na

evropski ravni; dejavnosti morajo re�evati tako tehnična kot organizacijska

vpra�anja, pri tem pa se je potrebno izogniti podvajanju in premalo razvitim

skupkom območnih podatkov;spodbujati morajo čezmejno interoperabilnost s

podpiranjem sodelovanja med geodetskimi agencijami in pospe�evati nastanek

novih storitev za mobilne uporabnike na evropski ravni; podpirati morajo tudi

uporabo odprtih standardov;
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(c) pospe�evanju �irjenja evropskih skladov digitalnih predmetov tako za

izobra�evalne in raziskovalne skupnosti kot tudi za posameznike; dejavnosti bodo

spodbujale nastanek transevropskih posredni�kih storitev za digitalne učne

vsebine in z njimi povezanih ustreznih poslovnih modelov; da bi evropske več-

jezikovne in več-kulturne vidike prenesli v proces opredelitve globalnih

standardov za digitalne učne vsebine, morajo dejavnosti spodbujati tudi uporabo

odprtih standardov in nastanek večjih uporabni�kih skupin, ki analizirajo in

preizku�ajo predhodno standardizacijo in načrte specifikacij;

(d) pospe�evanju nastanka transevropskih informacijskih infrastruktur, ki bodo s

povezovanjem virtualnih knji�nic, spominov skupnosti itd. omogočile dostop in

uporabo visoko kakovostnih evropskih digitalnih kulturnih in znanstvenih virov.

Dejavnosti morajo vključevati usklajene pristope glede digitalizacije in gradnje

zbirk, hranjenja digitalnih predmetov in popisa kulturnih in znanstvenih digitalnih

virov. Z učinkovitimi licenčnimi programi in skupno predkupno sprostitvijo

pravic morajo izbolj�ati dostop do kulturnega in znanstvenega digitalnega

premo�enja.
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B. Pospe�evanje izbolj�anja kakovosti in krepitve najbolj�e prakse, povezane z digitalnimi

vsebinami, med ponudniki vsebin in uporabniki ter med sektorji

Da bi dosegli vi�jo kakovost, večjo učinkovitost in uspe�nost pri ustvarjanju, uporabi in

raz�irjanju digitalnih vsebin, je namen dejavnosti iz tega področja delovanja olaj�anje

določitve in obse�nega �irjenja najbolj�e prakse in načinov, postopkov in dejavnosti.

Te dejavnosti vključujejo poskuse, ki dokazujejo sposobnost iskanja, uporabnost,

ponovno uporabnost, sestavljivost in interoperabilnost digitalnih vsebin znotraj

obstoječega pravnega sistema, hkrati pa �e v začetni fazi izpolnjujejo zahteve različnih

ciljnih skupin in tr�i�č v vse bolj več-jezikovnem in več-kulturnem okolju, s čimer

presegajo okvire lokalizacijskih tehnologij.

Te dejavnosti bodo izkori�čale ugodnosti bogatenja digitalnih vsebin z računalniku

razumljivimi podatki (semantično dobro določeni podatki, ki temeljijo na ustrezni

opisni terminologiji, slovarjih in ontologijah).
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Poskusi se bodo izvedli v tematskih sklopih. Zbiranje, raz�irjanje in medsektorska

izmenjava pridobljenega znanja bodo sestavni del poskusov.

Ciljna uporabni�ka področja so informacije javnega sektorja, prostorski podatki, učne in

kulturne, pa tudi znanstvene in akademske digitalne vsebine.

C. Krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, in

osve�čenosti

Dejavnosti tega področja delovanja vključujejo ukrepe, ki jih spremlja ustrezna z

digitalnimi vsebinami povezana zakonodaja, ter podpiranje povečanega sodelovanja

med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, in osve�čenost. Te dejavnosti bodo

spodbujale razvoj primerjalnih analiz, sredstva za spremljanje in analiziranje, vpliv

ocenitve programa in raz�irjanje izidov. Določile in analizirale bodo morebitne nove

prilo�nosti in probleme (npr. sklad, označevanje kakovosti, pravice intelektualne

lastnine in izobra�evanje), in če bo to potrebno, predlagale re�itve.
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PRILOGA II

SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA

1. Komisija bo program izvajala v skladu s tehnično vsebino iz Priloge I.

 

2. Program se bo izvr�eval s posrednim delovanjem, ki bo obsegalo:

(a) Dejavnosti z deljenimi stro�ki

(i) projekti, namenjeni povečevanju znanja, ki bo omogočilo izbolj�anje obstoječih

izdelkov, postopkov in/ali storitev in/ali izpolnilo potrebe politik Skupnosti.

Finančna sredstva Skupnosti običajno ne bodo presegla 50 % stro�kov projekta.

Organom javnega sektorja bodo stro�ki povrnjeni na podlagi za 100 % vi�jih dodatnih

stro�kov;

(ii) dejavnosti najbolj�e prakse, namenjene �irjenju znanja. Ponavadi bodo potekale v

tematskih sklopih, povezane pa bodo s tematskimi mre�ami. Glede teh ukrepov bo

prispevek Skupnosti omejen na neposredne stro�ke, ki se �tejejo kot potrebni ali

primerni za dosego specifičnih ciljev dejavnosti;
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(iii) tematske mre�e: v mre�ah so okoli danega tehnolo�kega in organizacijskega cilja

zbrane različne zainteresirane strani, kar olaj�uje usklajevalne dejavnosti in prenos

znanja. Lahko so povezane z dejavnostmi najbolj�e prakse. Dodeljena bo podpora

za pokritje dodatnih upravičenih stro�kov usklajevanja in izvajanja mre�e. Dele�

Skupnosti lahko pokrije dodatne upravičene stro�ke teh ukrepov.

(b) Spremljevalni ukrepi

Spremljevalni ukrepi bodo prispevali k izvajanju programa ali pripravi bodočih

dejavnosti. Izključeni so ukrepi, namenjeni komercializaciji izdelkov, postopkov ali

storitev, tr�ne dejavnosti in pospe�evanje prodaje.

(i) �tudije za podporo programa, vključno s pripravo bodočih dejavnosti;

(ii) izmenjava informacij, konference, seminarji, delavnice ali drugi sestanki in

vodenje sklopov dejavnosti;

(iii) dejavnosti, namenjene raz�irjanju, informiranju in obve�čanju.

3. Izbira dejavnosti z deljenimi stro�ki bo temeljila na razpisih za predloge, objavljenih na

spletni strani Komisije, v skladu z veljavnimi finančnimi določbami.
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4. Vloge za pomoč Skupnosti morajo, kjer je to potrebno, vsebovati finančni načrt, v katerem so

na�teti vsi elementi financiranja projekta, vključno s finančno podporo, za katero se zaprosi

Skupnost, in kakr�nokoli drugo zahtevano ali dodeljeno finančno pomočjo iz drugih virov..

5. Spremljevalni ukrepi se bodo v skladu z veljavnimi finančnimi določbami izvajali prek javnih

razpisov.
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PRILOGA III

OKVIRNA RAZDELITEV STRO�KOV

1. Pospe�evanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in

izkori�čenosti na ravni Skupnosti 40 � 50 %

2. Pospe�evanje izbolj�anja kakovosti in krepitve najbolj�e prakse, ki se

navezuje na digitalne vsebine med ponudniki vsebin in uporabniki ter

med sektorji 45 � 55 %

3. Krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine,

in osve�čenosti 8 � 12 % 
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Zadeva: Skupno stali�če Sveta z dne 24. septembra 2004 glede sprejetja sklepa

Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi večletnega programa Skupnosti za
večjo dostopnost, uporabnost in izkori�čanost digitalnih vsebin v Evropi

PREDSTAVITEV RAZLOGOV SVETA



10458/4/04 REV 4 ADD 1 XY/us 2
DG C III    SL

I. UVOD

1. Komisija je 13. februarja 2004 sprejela zgornji predlog sklepa Evropskega parlamenta

in Sveta 1. Predlog temelji na členu 157 (3) Pogodbe.

2. Evropski parlament je mnenje podal 22. aprila 2004, Ekonomsko-socialni odbor je to

storil 29. aprila 2004, Odbor regij pa mnenja ni �elel podati.

3. Komisija je spremenjeni predlog posredovala Evropskemu parlamentu in Svetu

4. maja 2004 2.

4. Svet je 24. septembra 2004 sprejel skupno stali�če v skladu s členom 251 Pogodbe.

II. CILJ

Namen tega predloga je doseči pogoje za �ir�i dostop in uporabo digitalnih vsebin in, kjer je

to potrebno, za večji gospodarski donos iz storitev, ki temeljijo na dostopu in (ponovni)

uporabi digitalnih vsebin, s čimer bi znatno prispevali k e-evropski strategiji na področjih kot

so e-učenje, e-vlada, itd. (program bo nadaljevanje tekočega programa eContent, ki se bo

zaključil konec leta 2004).

                                                
1 UL C 98, 23.4.2004, str. 39.
2 UL C
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

Skupno stali�če se strinja s splo�nim ciljem predloga, ki ga je predlo�ila Komisija, ter na

splo�no tudi s predlaganimi sredstvi za dosego omenjenega cilja.

Ne glede na to je bilo besedilo predloga med razpravo delno na novo formulirano. Glavne

točke skupnega stali�ča, ki se razlikujejo od predloga Komisije in sprememb Evropskega

parlamenta (glej točko IV spodaj), so naslednje:

1. Glede na velikost projektov iz predloga je po mnenju Komisije primerno, da se sklicuje

na mala in srednje velika podjetja (MSP), njihovi udele�bi pa se posveti posebno

pozornost (uvodni izjavi 5 in 6 in Priloga I.II.A).  Poleg tega je bil uvodni izjavi 5 in

Prilogi I.I dodan sklic na ljudi s posebnimi potrebami.

2. Skupno stali�če spreminja člen 3 z dodajanjem novega odstavka, v katerem je podrobno

opredeljena doslednost in povezljivost programa z drugimi ustreznimi politikami

Skupnosti, programi in dejavnostmi.

3. Svet meni, da mora Komisija pri izvajanju programa tesno sodelovati z dr�avami

članicami in zagotoviti preglednost. Skupno stali�če je posledično spremenilo člena 3

in 4 ter komitologijo. Te spremembe so dodatno pojasnjene v uvodni izjavi 14.

4. Kar zadeva finančni okvir (člen 6) programa skupno stali�če zmanj�uje skupni znesek,

ki ga je predlagala Komisija. Komisija je predlagala znatno povečanje proračuna glede

na tekoči program, a ne glede na to, da se vse dr�ave članice poudarile pomembnost

programa, se je zdelo primernej�e manj�e povečanje. V skladu z ostalo zakonodajo je

bila za vzdr�evanje proračunske discipline ob �iritvi programa čez tekoča finančna

predvidevanja vstavljena za�čitna klavzula.
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5. Skupno stali�če spreminja tudi okvirno razdelitev stro�kov iz Priloge III. Po mnenju

Sveta je primerno več spodbude nameniti področju delovanja I.

IV. SPREMEMBE EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. Spremembe Evropskega parlamenta, ki jih je odobrila Komisija in sprejel Svet:

� Sprememba 1 je bila skupaj z dodatkom Sveta glede MSP vključena v skupno

stali�če kot uvodna klavzula 6.

� Sprememba 2 je bila vključena v člen 1(1).

� Spremembe 3, 4, in 5 so vključene v člen 1 (2) skupnega stali�ča, razen pri

sklicevanju na področja javnega interesa, ki so po mnenju Sveta �e zajeta v

odstavku 1 istega člena.  Poleg tega je Svet zaradi pomembnosti obdr�al

sklicevanje na osve�čenost v členu 2.  To velja tudi za s tem povezane

spremembe 11, 12, 13, 14 in 16, ki jih je Svet vključil v Prilogi I in III.

� Svet je spremembi 6 in 7 vključil v člen 5 skupnega stali�ča, čeprav je

spremembo 6 rahlo na novo formuliral.

� Spremembe 8, 9 in 10 so bile vključene v člen 6 skupnega stali�ča, razen

skupnega zneska finančnega okvira, ki ga je Svet spremenil v skladu z zgoraj

omenjenimi razlogi.

2. Spremembe Evropskega parlamenta, ki jih je odobrila Komisija, Svet pa jih ni sprejel:

− Svet ni sprejel spremembe 15, ker je po njegovem mnenju krepitev osve�čenosti

pomemben del programa.
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"I/A" ITEM NOTE
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.

________________________
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2004/0025 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

o skupnem stališču Sveta o sprejetju 

Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi večletnega programa Skupnosti za 
lažjo dostopnost in izkoriščanje ter večjo uporabnost digitalnih vsebin v Evropi 

1. OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 
(dokument COM(2004) 96 konč.– 2004/0025 COD): 

17. februar 2004. 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 29. april 2004. 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 22. april 2004. 

Datum posredovanja spremenjenega predloga: 30. april 2004. 

Datum sprejetja skupnega stališča: 24.9.2004. 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Cilj predlaganega programa je izboljšanje pogojev za ponovno uporabo evropskih digitalnih 
vsebin. Namenjen je predvsem sektorjem trga digitalnih vsebin, kjer je bil razvoj počasen in 
tržne sile niso zadostovale, da bi zagotovile najboljše možne rezultate v smislu gospodarske 
rasti, ustvarjanja delovnih mest, inovacij in potrošniške izbire. Ti sektorji vključujejo 
informacije javnega značaja – zlasti geografske podatke, izobraževalno gradivo in kulturne 
vsebine. 

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

3.1. Splošne opombe 

Komisija ugotavlja, da je Svet dosegel soglasen dogovor. Skupno stališče Sveta v bistvu 
povzema spremembe, ki jih je sprejel Parlament. Ta predlaga številne dodatne spremembe 
prvotnega predloga Komisije, vključno s spremembo proračunskega zneska programa.  

3.2. Odgovor na spremembe, ki jih je sprejel Parlament med prvo obravnavo 

Parlament je sprejel 16 sprememb, ki jih je sprejela tudi Komisija.  

3.2.1. Spremembe, ki jih je sprejela Komisija in so vključene v skupno stališče 

Skupno stališče je povzelo naslednje spremembe, ki jih je sprejel Parlament, nekatere od njih 
takšne, kot jih je oblikoval Parlament, in druge v spremenjeni obliki:  
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Sprememba 1 pojasnjuje sklicevanje na stranke, zainteresirane za digitalne vsebine. Stališče 
Sveta poudarja pomembnost malih in srednje velikih podjetij. 

Spremembe 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pojasnjujejo besedilo, ki se nanaša na posebne 
cilje. Stališče Sveta dodaja še več uporabnih vsebinskih pojasnil, ki povečujejo natančnost 
besedila.  

Spremembe 6, 8, 9, 10 predlagajo revidirano besedilo, da bi bila zagotovljena skladnost 
odobrenih letnih proračunskih sredstev s finančnimi načrti. Poleg tega, kot je navedeno v 
naslednjem oddelku, stališče Sveta poročilo o izvajanju ukrepov prestavi na sredo leta 2006. 

Sprememba 7 predlaga, da Komisija predloži rezultate količinskega in kakovostnega 
vrednotenja Evropskemu parlamentu in Svetu – skupaj z vsemi ustreznimi predlogi za 
spremembe Sklepa – pred predstavitvijo osnutka splošnega proračuna Evropske unije za leti 
2007 in 2009.  

3.3. Nove določbe Sveta  

Svet je v svoje skupno stališče uvedel naslednje spremembe: 

3.3.1. Uvodne izjave 

Uvodne izjave 2, 8, 10: manjše spremembe besedila. 

Uvodni izjavi 5, 6: vsebinske spremembe, ki poudarjajo pomembnost sodelovanja malih in 
srednje velikih podjetij in dodajo izrecno sklicevanje na ljudi s posebnimi potrebami. 

Uvodna izjava 9: s to dodatno uvodno izjavo Svet ponovno poudarja pomembnost trdnih 
poslovnih modelov za večji gospodarski donos storitev na osnovi dostopa in ponovne uporabe 
digitalnih vsebin.  

Uvodna izjava 14: uvedene so bile vsebinske spremembe z namenom uskladiti uvodno izjavo 
s predlaganimi spremembami v členu 4. 

Uvodna izjava 16: vstavlja opombo, ki opozarja na nedavno spremembo 
Medinstitucionalnega sporazuma, navedenega v besedilu. 

3.3.2. Členi 

Člen 1: uporabna vsebinska pojasnila. 

Člen 2: povečana pravna natančnost besedila. 

Člen 3: Svet ponovno poudarja pomembnost izvajanja programa v sodelovanju z državami 
članicami in usklajeno z ostalimi ustreznimi politikami Skupnosti. Svet predlaga, da se 
odboru za program posreduje v oceno projekte, za katere je znesek prispevka Skupnosti 
ocenjen na 1 milijon EUR ali več. 

Člen 4: predlaga se upravljalni odbor. 

Člen 5: stališče Sveta vključuje nekaj vsebinskih sprememb in predlaga, da Komisija poroča 
o izvajanju ukrepov najkasneje do srede leta 2006, namesto januarja 2007, kot je predlagal 
Parlament. 
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Člen 6: Svet predlaga, da se finančni okvir za izvajanje programa določi v višini 135 
milijonov EUR. 

3.3.3. Priloga I 

Svet predlaga nekaj vsebinskih sprememb v skladu z zgoraj navedenimi spremembami. 

3.3.4. Priloga III 

Svet predlaga manjšo prerazporeditev okvirne razdelitve izdatkov. 

4. SKLEP 

Komisija meni, da skupno stališče Sveta bistveno ne spreminja ciljev in področja uporabe 
predloga Komisije. 
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