
Działania te obejmują doświadczenia określające zdolność wyszukiwania, użyteczność, możliwość powtór-
nego wykorzystania i interoperatywność zasobów cyfrowych w istniejących ramach prawnych, przy spełnia-
niu od początkowego etapu wymogów różnych grup i rynków docelowych w coraz bardziej wielojęzycz-
nym i wielokulturowym środowisku i wychodzą poza zwykłe technologie lokalizacyjne.

Działania te będą wykorzystywały zalety wzbogacania zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu danych zro-
zumiałych dla maszyny (prawidłowo określonych semantycznie metadanych opartych na stosownej termi-
nologii opisowej, słownictwie i ontologii).

Doświadczenia będą przeprowadzane w grupach tematycznych. Gromadzenie, rozpowszechnianie
i międzysektorowy przepływ uzyskanej wiedzy będą stanowiły integralną część tych doświadczeń.

Docelowymi obszarami zastosowania są informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, zasoby cyfrowe
o treści edukacyjnej i kulturowej oraz o charakterze naukowo-akademickim.

C. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz podnie-
sienie ich świadomości

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują środki towarzyszące odpowiedniemu
ustawodawstwu dotyczącemu zasobów cyfrowych oraz promowanie wzmożonej współpracy pomiędzy pod-
miotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi, jak również rozwijanie ich świadomości. Działania te będą
wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Pro-
gramu, oraz rozpowszechnianie wyników. Będą przy tym identyfikowane i analizowane powstające możli-
wości oraz problemy (np. zaufanie, oznaczanie jakości, prawa własności intelektualnej w szkolnictwie) oraz
— w zależności od konkretnej sytuacji — proponowane będą rozwiązania.

ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU

1. Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I.

2. Program będzie realizowany poprzez pośrednie działania obejmujące:

a) działania z podziałem kosztów

i) projekty stworzone dla zwiększania wiedzy, w celu ulepszenia istniejących produktów, metod i/ lub
usług i/ lub sprostania potrzebom polityk wspólnotowych. Finansowanie Wspólnoty co do zasady
nie przekroczy 50% kosztu projektu. Na rzecz jednostek sektora publicznego można dokonać
zwrotu w wysokości 100% kosztów dodatkowych;

ii) działania w zakresie dobrych praktyk służących szerzeniu wiedzy. Będą one co do zasady przepro-
wadzane w grupach tematycznych oraz połączone poprzez sieci tematyczne. Udział Wspólnoty
w środkach określonych w tym punkcie zostanie ograniczony do bezpośrednich kosztów uznanych
za niezbędne lub przydatne dla osiągnięcia szczególnych celów działania;

iii) sieci tematyczne: sieci skupiające wokół danego celu technologicznego lub organizacyjnego różne
zainteresowane podmioty tak, aby ułatwić działania koordynacyjne i przekazywanie wiedzy. Można
je połączyć z działaniami dotyczącymi dobrych praktyk. Pomoc będzie przyznawana na dodat-
kowe, uzasadnione koszty koordynowania i tworzenia sieci. Udział Wspólnoty może objąć dodat-
kowe, uzasadnione koszty związane z tymi środkami;

b) środki towarzyszące

Środki towarzyszące przyczyniają się do wprowadzania Programu w życie lub przygotowywania przy-
szłych działań. Wyłączone z tej kategorii są środki przeznaczone na wprowadzenie na rynek produk-
tów, metod lub usług, działania marketingowe i promocyjne.

i) badania wspierające Program, włączając przygotowanie przyszłych działań;

ii) wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie zgru-
powanymi działaniami;

iii) działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikacją.
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3. Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opubli-
kowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4. Wnioski o pomoc wspólnotową powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy
wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym pomoc finansową, o którą wnosi się
do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

5. Środki towarzyszące będą wprowadzane poprzez zaproszenie do składania ofert zgodnie
z obowiązującymi przepisami finansowymi.

ZAŁĄCZNIK III

WSTĘPNY PODZIAŁ WYDATKÓW

1. Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania:
40-50%

2. Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi
pośród dostawców i użytkowników zasobów cyfrowych oraz pomiędzy sektorami: 45-55%

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich
świadomości: 8-12%

P6_TA(2005)0017

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie

Parlament Europejski,

— uwzględniając swą poprzednią rezolucję w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a w szczególności
rezolucję z dnia 23 października 2003 r. (1),

— uwzględniając rezolucje 242, 338, 425, 1373 oraz 1397 Rady Bezpieczeństwa ONZ,

— uwzględniając wyniki wyborów prezydenckich w Palestynie,

— uwzględniając oświadczenie Wyborczej Misji Obserwacyjnej UE oraz oświadczenia obserwatorów dele-
gacji PE,

— uwzględniając 'pokojową mapę drogową' przedstawioną przez Kwartet dnia 30 kwietnia 2003 r.,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze pomyślny przebieg wyborów prezydenckich w Palestynie pomimo niesprzyjających
okoliczności wynikających z izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich; zważywszy, że stanowią one
kluczową okazję do wznowienia procesu pokojowego i mogłyby stanowić wzór wyborów w regionie,

B. wyrażając zaniepokojenie wpływem okupacji na wybory w postaci ograniczeń swobody przemieszcza-
nia się zarówno kandydatów jak i wyborców, spowodowanych prześladowaniami oraz krótkotrwałymi
aresztowaniami niektórych kandydatów udających się na spotkanie z potencjalnymi wyborcami we
wschodniej Jerozolimie oraz poważnymi ograniczeniami narzuconymi mieszkańcom Jerozolimy korzys-
tającym z prawa do udziału w wyborach,

(1) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 610.
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