
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2005)0417

Program rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania ICT
***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok
2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii tele-

informatycznych (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0347) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 157 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0247/2005),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0302/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK I

DECYZJA Nr …/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia... zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszech-
niania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 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 wydana dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją nr 2256/2003/WE (1) utworzono program MODINIS, mający na celu monitorowanie planu
działań eEurope 2005, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz poprawę bezpieczeństwa informacji
i sieci w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r.

(2) Decyzja nr 2256/2003/WE została zmieniona decyzją nr 787/2004/WE dostosowującą kwoty referen-
cyjne w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej.

(3) W rezolucji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przyszłości technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych (ICT) (2) Rada zwróciła się do Komisji o rozpoczęcie prac przygotowawczych nad kontynuacją
planu działań eEurope 2005, co stanowić ma istotny element nowego programu na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego po roku 2005.

(4) Komunikat Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. zatytułowany „Wyzwania stojące przed Europejskim
Społeczeństwem Informacyjnym po roku 2005” zawiera analizę wyzwań, jakie należy podjąć w euro-
pejskiej strategii na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2010. W komunikacie
przedstawiono argumenty za szerszym stosowaniem ICT oraz za ciągłym uwzględnianiem związanych
z nimi kwestii w prowadzonej polityce, co wiąże się z koniecznością monitorowania i wymiany
dobrych praktyk. Komunikat ten stanowił punkt wyjścia dla rozważań, które doprowadziły do przy-
jęcia w roku 2005 nowej inicjatywy na rzecz społeczeństwa informacyjnego, która wejdzie w życie w
roku 2006.

(5) W komunikacie Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym
„Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizboń-
skiej”, ogłoszono nową inicjatywę zatytułowaną „i2010: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne”, któ-
rej celem jest stymulowanie wdrażania ICT.

(6) W komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 – Europejskie społeczeństwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” nakreślono najważniejsze priorytety polityki w ramach
pięcioletniej strategii wspierania otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej. Dialog z podmiotami
zainteresowanymi i Państwami Członkowskimi będzie nadal wspierany przez promowanie wymiany
dobrych praktyk i monitorowanie wdrażania usług wykorzystujących ICT, szczególnie w kontekście
otwartej metody koordynacji.

(7) We wniosku dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na
rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) proponuje się utworzenie ramowego programu dzia-
łań Wspólnoty w zakresie konkurencyjności i innowacji, obejmującego lata 2007-2013 i integrującego
poszczególne środki wspólnotowe na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw, kon-
kurencyjności przemysłu, innowacji, technologii teleinformatycznych, technologii środowiskowych oraz
inteligentnej energii, w tym środki przewidziane decyzją nr 2256/2003/WE.

(8) Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (3) ustanawia wspólne ramy
systematycznego przygotowywania statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
Statystyki te uwzględniają informacje wymagane w celu prowadzenia analizy porównawczej inicjatywy
eEurope i są istotne w procesie tworzenia wskaźników strukturalnych wykorzystywanych do śledzenia
wyników osiąganych przez Państwa Członkowskie oraz konieczne w celu stworzenia jednolitej pod-
stawy analiz dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(9) W okresie 12 miesięcy pomiędzy zakończeniem planu działań eEurope 2005 a planowanym urucho-
mieniem programu ramowego w roku 2007, konieczne będzie monitorowanie i wspieranie wdrażania
ICT we wszystkich dziedzinach gospodarki, poprzez kontynuowanie analizy porównawczej i statystycz-
nej w oparciu o wskaźniki strukturalne oraz poprzez wymianę najlepszych praktyk. Działania w zakre-
sie analizy porównawczej, dobrych praktyk i koordynacji polityki podejmowane w ramach programu w
roku 2006 przyczynią się do osiągania celów określonych w wymienionych powyżej komunikatach
Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. i 1 czerwca 2005 r.

(1) Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).
(2) Dz.U. C 62 z 12.3.2005, str. 1.
(3) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.
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(10) Mechanizmy monitorowania i wymiany doświadczeń, a także działania w zakresie analizy porówna-
wczej, wymiany dobrych praktyk oraz analizy gospodarczych i społecznych następstw społeczeństwa
informacyjnego powinny być kontynuowane w roku 2006, aby umożliwić osiągnięcie celów określo-
nych w komunikacie Komisji z dnia 2 lutego 2005 r., mającym na celu stymulowanie wdrażania ICT w
ramach kontynuacji planu eEurope, oraz celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca
2005 r.

(11) Decyzja nr 2256/2003/WE powinna w związku z tym zostać zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 2256/2003/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 1a

1. W ramach programu na rok 2006 kontynuuje się monitorowanie wdrażania i wykorzystania
technologii teleinformatycznych (ICT) we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz rozpowszechnianie
dobrych praktyk. Celami programu są:

a) monitorowanie rezultatów osiąganych przez Państwa Członkowskie oraz porównywanie ich ze
światową czołówką, w miarę możliwości przy użyciu oficjalnych statystyk;

b) wspieranie wysiłków Państw Członkowskich w zakresie stymulowania stosowania ICT, na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym, poprzez analizę dobrych praktyk oraz uzupełniające współ-
działanie w zakresie rozwijania mechanizmów wymiany doświadczeń;

c) analiza gospodarczych i społecznych następstw społeczeństwa informacyjnego w celu ułatwienia
dyskusji o kierunkach działań, w szczególności w zakresie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnie-
nia oraz integracji społecznej.

2. Podejmowane w ramach programu działania mają charakter ponadsektorowy i uzupełniają działa-
nia Wspólnoty w innych dziedzinach. Żadne z tych działań nie powiela prac realizowanych w tych
dziedzinach w ramach innych programów wspólnotowych. Podejmowane w ramach przedmiotowego
programu działania w zakresie analizy porównawczej, dobrych praktyk i koordynacji polityki przyczy-
niają się do osiągnięcia celów określonych w komunikacie Komisji na wiosenny szczyt Rady Europej-
skiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej”, którego celem jest stymulowanie wdrażania tech-
nologii teleinformatycznych w ramach kontynuacji planu eEurope, w szczególności w zakresie promo-
wania dostępu szerokopasmowego oraz e-Rządu, e-Biznesu, e-Zdrowia i e-Kształcenia, a także do osiąg-
nięcia celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 –

Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, wspierającym otwartą i kon-
kurencyjną gospodarkę cyfrową.

3. Program ten zapewnia także wspólne ramy dla uzupełniającego współdziałania na poziomie euro-
pejskim poszczególnych poziomów krajowych, regionalnych i lokalnych.”

2) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 2a

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 1a podejmowane są następujące rodzaje działań:

a) Działanie 1

Monitorowanie i porównanie osiągnięć:

— gromadzenie i analiza danych na podstawie wskaźników analizy porównawczej określonych w
rezolucji Rady z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wdrażania planu działań eEurope 2005, w
tym, w razie potrzeby, wskaźników regionalnych, oraz na podstawie wskaźników określonych w
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rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
dotyczącym statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (*).

b) Działanie 2

Rozpowszechnianie dobrych praktyk:

— badania mające na celu określenie dobrych praktyk na poziomie krajowym, regionalnym i lokal-
nym, przyczyniające się do udanego wdrażania ICT we wszystkich obszarach gospodarki;

— wspieranie specjalistycznych konferencji, seminariów i warsztatów oraz działań w zakresie rozpow-
szechniania i przekazywania informacji w ramach realizacji celów określonych w komunikacie
Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowanym „Wspólne
działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej”,
którego celem jest stymulowanie wdrażania ICT w ramach kontynuacji planu eEurope, oraz w
komunikacie Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanym „i2010 – Europejskie społeczeństwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, wspierającym otwartą i konkurencyjną gospodarkę
cyfrową, w celu promowania współpracy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, określo-
nych w art. 1a ust. 1 lit b).

c) Działanie 3

Analiza i dyskusja strategiczna:

— wspieranie prac ekspertów ds. społeczeństwa i gospodarki w celu dostarczenia Komisji informacji
w odniesieniu do przyszłościowej analizy polityki. *

_____
(*) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.”

3) W art. 4 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Program obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ramy finansowe dla wdrożenia niniejszego programu ustala się niniejszym na 30 160 000 EUR.”

4) Załącznik zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący
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