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Zasoby cyfrowe ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program
wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów

cyfrowych w Europie (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10458/4/2004 — C6-0140/2004),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0096) (2),

— uwzględniając zmieniony projekt Komisji (COM(2004)0367) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii (A6-0002/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte dnia 22.4.2004 r., P6_TA(2004)0364.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2004)0025

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 27 stycznia 2005 r.
w celu przyjęcia decyzji nr …/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni
program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania

zasobów cyfrowych w Europie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(1) Opinia przedłożona dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. C 117 z 30.4.2004, str. 49).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędo-

wym), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 września 2004 r. (Dz.U. C 25 E z 1.2.2005, str. 19) oraz stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 27 stycznia 2005 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz szerokopasmowego przesyłu danych wpłynie na życie
każdego obywatela Unii Europejskiej poprzez, między innymi, stymulowanie dostępu do wiedzy oraz
poprzez nowe sposoby przyswajania wiedzy, zwiększając tym samym zapotrzebowanie na nowe treści,
zastosowania i usługi.

(2) Rozpowszechnienie Internetu we Wspólnocie nadal znacząco rośnie. Należy wykorzystywać możli-
wości stwarzane przez Internet dla ułatwienia każdej jednostce i organizacji we Wspólnocie czerpania
społecznych i ekonomicznych korzyści z dzielenia się informacją i wiedzą. W Europie stworzono teraz
podstawy do wykorzystywania potencjału zasobów cyfrowych.

(3) We wnioskach końcowych z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Lizbonie w dniach 23-
24 marca 2000 r., podkreślono, że przejście na gospodarkę elektroniczną, opartą na wiedzy, wzboga-
caną nowymi towarami i usługami, stanowić będzie siłę napędową dla wzrostu, konkurencyjności
i tworzenia miejsc pracy. W związku z tym, ze szczególnym uznaniem spotkała się rola, jaką ten
sektor gospodarki odgrywa w tworzeniu wartości poprzez wykorzystywanie i łączenie europejskiej
różnorodności kulturowej.

(4) Plan działań eEuropa 2005, rozwijający strategię lizbońską, wzywa do podejmowania działań mają-
cych na celu stymulowanie powstawania bezpiecznych usług, zastosowań i zasobów w sieciach szero-
kopasmowych, zachęcając w ten sposób, do zapewniania przyjaznego środowiska dla prywatnych
inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzania produktywności, modernizacji usług publicz-
nych oraz stworzenia każdemu szansy uczestniczenia w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

(5) W Europie coraz bardziej widoczne jest zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe wysokiej jakości ze zrów-
noważonym dostępem oraz prawami użytkownika, ze strony szerokiej społeczności, obywateli funk-
cjonujących w społeczeństwie, studentów, naukowców, MŚP i innych użytkowników z grupy przedsię-
biorców oraz ludzi ze szczególnymi potrzebami pragnących poszerzyć wiedzę lub też ze strony
„kolejnych użytkowników” pragnących wykorzystywać zasoby cyfrowe do tworzenia usług.

(6) Podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi są dostawcy tych zasobów (w tym organizacje
i instytucje państwowe oraz prywatne tworzące, gromadzące lub posiadające zasoby cyfrowe) oraz
użytkownicy tych zasobów (w tym organizacje i przedsiębiorstwa będące końcowymi użytkownikami
wielokrotnie wykorzystującymi i/ lub wzbogacającymi zasoby cyfrowe o nowe wartości). Szczególna
uwaga należy się udziałowi MŚP.

(7) Program eContent (2001-2004), przyjęty decyzją Rady 2001/48/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. (1),
sprzyjał rozwojowi i wykorzystaniu europejskich zasobów cyfrowych w Internecie oraz różnorodności
językowej europejskich stron internetowych w społeczeństwie informacyjnym. Komunikat Komisji
z dnia 10 października 2003 r., dotyczący średnioterminowej oceny Programu eContent, potwierdza
znaczenie prowadzenia działań w tej dziedzinie.

(8) Rozwój technologiczny stwarza potencjał dla zwiększenia wartości zasobów w formie utrwalonej wie-
dzy oraz dla poprawienia interoperatywności na poziomie usług, co stanowi podstawę dla dostępu, ich
użytkowania i rozpowszechniania. Ma to szczególne znaczenie dla tych dziedzin interesu publicznego,
do których program ten jest skierowany.

(9) Kształtowanie trwałych modeli w stosunkach handlowych zapewni ciągłość projektów zainicjowanych
w ramach tego programu i w ten sposób poprawi warunki dla zwiększenia zyskowności usług opar-
tych na dostępie do zasobów cyfrowych i ich wielokrotnym wykorzystaniu.

(10) Określono ramy legislacyjne, umożliwiające sprostanie wyzwaniom związanym z zasobami cyfrowymi
w społeczeństwie informacyjnym (2) (3) (4).

(1) Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 32.
(2) Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wyko-

rzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z dnia 31.12.2003, str. 90).
(3) Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych

aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, str. 10).
(4) Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz

danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, str. 20).
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(11) Różne praktyki stosowane wśród Państw Członkowskich nadal stwarzają przeszkody techniczne utrud-
niające szeroki dostęp, użytkowanie, wielokrotne użytkowanie i wykorzystanie informacji sektora
publicznego we Wspólnocie.

(12) Tam, gdzie zasoby cyfrowe zawierają dane osobowe, muszą być zachowane wymogi dyrektyw 95/46/
WE (1) i 2002/58/WE (2), a wykorzystywane technologie powinny respektować prawo do prywatności
i w miarę możliwości zapewniać większą prywatność.

(13) Podjęte przez Wspólnotę działania dotyczące zawartości informacji powinny promować wielojęzyczny
i wielokulturowy charakter Wspólnoty.

(14) Środki niezbędne do implementacji niniejszej decyzji są przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/
468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., określająca procedury wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (3).

(15) Komisja powinna zapewnić komplementarność i synergię między pokrewnymi inicjatywami
i programami Wspólnoty, w szczególności tymi, które związane są z edukacją i kulturą oraz
z Europejskimi Ramami Interoperatywności.

(16) Niniejsza decyzja ustanawia, na cały czas trwania programu, ramy finansowe, stanowiące główny
punkt odniesienia, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999
r., zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, w sprawie dyscypliny budżetowej
oraz poprawy procedury budżetowej (4), dla działań organu budżetowego w trakcie rocznej procedury
budżetowej.

(17) Ponieważ Państwa Członkowskie nie mogą w dostatecznym zakresie osiągnąć celów proponowanych
działań, to jest zwiększenia dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych, z powodu
ponadnarodowego charakteru tych zagadnień, a cele te można lepiej osiągnąć na poziomie wspólno-
towym ze względu na ich europejski zasięg oraz skutki działań, Wspólnota może podjąć działania
zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności,
określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć te
cele.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cel programu

1. Niniejsza decyzja ustanawia program wspólnotowy na okres 2005-2008 w celu zwiększenia dostęp-
ności, użyteczności i wykorzystania we Wspólnocie zasobów cyfrowych, ułatwiając tworzenie
i rozpowszechnianie informacji — w zakresie interesu publicznego — na poziomie wspólnotowym.

Program (zwany dalej „Programem”) otrzymuje nazwę „eContentplus”.

2. W celu osiągnięcia ogólnego celu Programu, należy uwzględnić następujące kierunki działania:

a) ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich użycia i wykorzystania;

b) ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi,
w stosunkach pomiędzy dostawcami a użytkownikami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami;

c) wzmocnienie świadomości oraz współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfro-
wymi.

(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281
z 23.11.1995, str. 31). Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str.
1).

(2) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektro-
nicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37).

(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(4) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
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Działania podejmowane w ramach powyższych kierunków, dotyczą informacji z obszaru sektora publicz-
nego, danych przestrzennych oraz treści edukacyjnych, kulturowych i naukowych, określonych w załączniku
I. Program jest wprowadzany zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 2

Udział

1. W Programie uczestniczą osoby prawne z siedzibą w Państwach Członkowskich. Mogą w nim również
uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w państwach kandydujących zgodnie z istniejącymi dwustronnymi
porozumieniami oraz porozumieniami, które zostaną zawarte z tymi państwami.

2. W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w państwach EFTA będących Stronami
Porozumienia EOG, zgodnie z postanowieniami tego Porozumienia.

3. Jeżeli udział osób prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych
skutecznie przyczyni się do wprowadzenia Programu, mogą one w nim uczestniczyć bez wsparcia finanso-
wego ze strony Wspólnoty. Decyzja zezwalająca na taki udział zostaje przyjęta zgodnie z procedurą okreś-
loną w art. 4 ust. 2.

Artykuł 3

Kompetencje Komisji

1. Komisja jest odpowiedzialna za wprowadzenie Programu w życie.

2. Komisja sporządza program prac na podstawie niniejszej decyzji.

3. Podczas wprowadzania Programu w życie Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi,
zapewnia ogólną spójność i komplementarność z innymi stosownymi politykami wspólnotowymi, progra-
mami i działaniami, które wpływają na rozwój i wykorzystanie europejskich zasobów cyfrowych oraz na
promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności ze wspólnoto-
wymi programami badawczymi i dotyczącymi rozwoju technologicznego, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning,
MODINIS i Safer Internet.

4. Komisja działa zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2 w następujących przypadkach:

a) przyjęcie i zmiany programu prac;

b) określenie kryteriów i treści zaproszeń do składania wniosków zgodnie z celami określonymi w art. 1;

c) ocena projektów przestawionych w odpowiedzi na wezwanie do składania wniosków o przyznanie
funduszy wspólnotowych, w których szacowany udział Wspólnoty wynosi co najmniej 1 000 000
EUR;

d) odstępstwa od zasad określonych w załączniku II.

5. Komisja powiadamia komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach we wprowadzaniu programu.

Artykuł 4

Komitet

1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
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Artykuł 5

Kontrola i ocena

1. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pomocy wspólnotowej, Komisja zapewnia, aby dzia-
łania podjęte w ramach niniejszej decyzji były oceniane przed ich podjęciem, w trakcie realizacji oraz po ich
wykonaniu.

2. Komisja kontroluje projekty realizowane w ramach Programu. Komisja ocenia sposób, w jaki zrealizo-
wano projekty oraz efekty ich przeprowadzenia w celu oceny, czy osiągnięto zamierzone cele.

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Spo-
łecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z realizacji kierunków działania określonych w art. 1 ust.
2 do połowy 2006 roku. Komisja informuje przy tym o zgodności kwot przeznaczonych na lata 2007-
2008 z perspektywą finansową. W razie potrzeby Komisja podejmuje niezbędne kroki w ramach procedur
budżetowych na lata 2007-2008 w celu zapewnienia zgodności przyznanych rocznie środków
z perspektywą finansową. Po zakończeniu Programu Komisja składa sprawozdanie zawierające jego koń-
cową ocenę.

4. Komisja przekazuje wyniki ocen ilościowych i jakościowych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
w razie potrzeby wraz z wnioskami o zmianę niniejszej decyzji. Wyniki ocen są przesyłane przed przedsta-
wieniem projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej odpowiednio na lata 2007 i 2009.

Artykuł 6

Ramy finansowe

1. Niniejszym ustala się ramy finansowe dla przeprowadzenia działań wspólnotowych na mocy niniejszej
decyzji na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 149 000 000 EUR,
z czego 55 600 000 EUR przypada na okres do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Kwotę na okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2006 r. uważa się za potwierdzoną, jeżeli jest ona
zgodna na tym etapie z perspektywą finansową obowiązującą od roku 2007.

3. Roczne środki na okres 2005-2008 zatwierdza organ budżetowy w granicach określonych
w perspektywie finansowej. Załącznik III zawiera orientacyjny podział wydatków.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

DZIAŁANIA

I. WPROWADZENIE

Ogólnym celem programu eContentplus jest zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów
cyfrowych, co ułatwi tworzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie interesu publicznego na pozio-
mie Wspólnoty.

Program stworzy lepsze warunki dostępu do zasobów cyfrowych i usług elektronicznych, a także lepsze
warunki zarządzania nimi, w środowiskach wielojęzycznych i wielokulturowych. Rozszerzy on dostępną
dla użytkownika ofertę oraz pomoże w stworzeniu nowych sposobów korzystania z zasobów cyfrowych o
zwiększonej zawartości wiedzy. Jest to cecha niezbędna dla uczynienia zasobów dynamiczniejszymi i ich
dostosowania do szczególnych kontekstów (nauczanie, kultura, osoby ze specjalnymi potrzebami, itd.).
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