
5. cikk

Felügyelet és értékelés

(1) A közösségi támogatás hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság az e határozat
szerinti cselekvések tekintetében biztosítja a hatékony előzetes felmérést, a nyomon követést és az utólagos
értékelést.

(2) A Bizottság felügyeli a program keretébe tartozó projektek végrehajtását. A Bizottság értékeli a pro-
jektek végrehajtásának módját és hatását abból a célból, hogy megállapítsa, elérték-e az eredeti célkitűzése-
ket.

(3) A Bizottság legkésőbb 2006 közepéig jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2) bekezdésében
említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. Ennek keretében a Bizottság beszámol arról, hogy
a 2007–2008-ra szánt összeg összhangban áll-e a pénzügyi tervvel. Adott esetben a Bizottság a
2007–2008-as költségvetési eljárások keretében megteszi a szükséges intézkedéseket az éves előirányzatok
és a pénzügyi terv közötti összhang biztosítása érdekében. A Bizottság a program befejezésekor végső érté-
kelő jelentést nyújt be.

(4) A Bizottság mennyiségi és minőségi értékelésének eredményeit – bármely e határozat módosítására
vonatkozó megfelelő javaslattal együtt – megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az eredménye-
ket az Európai Unió 2007. és 2009. évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetének bemutatását mege-
lőzően kell megküldeni.

6. cikk

Pénzügyi keret

(1) Az e határozat szerinti közösségi cselekvések végrehajtásának pénzügyi kerete a 2005. január 1-től
2008. december 31-ig terjedő időszakra 149 millió euró, amelyből 55,6 millió euró a 2006. december 31-ig
terjedő időszakra szól.

(2) A 2006. december 31-ét követő időszakra ez az összeg csak akkor tekintendő megerősítettnek,
amennyiben az ezen az időszak tekintetében összhangban áll a 2007-től kezdődő időszakra szóló hatályos
pénzügyi tervvel.

(3) A 2005–2008 közötti időszakra vonatkozó éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a
pénzügyi terv keretei között. A kiadások indikatív bontását a III. melléklet tartalmazza.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

I. MELLÉKLET

CSELEKVÉSEK

I. BEVEZETÉS

Az e-tartalom-plusz program általános célja a digitális tartalom hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasz-
nosíthatóbbá tétele a Közösségen belül, megkönnyítve közösségi szinten a közérdekű információk létreho-
zását és terjesztését.

Az e-tartalom-plusz program kedvezőbb feltételeket teremt a digitális tartalomhoz való hozzáféréshez és a
digitális tartalom kezeléséhez egy többnyelvű és multikulturális környezetben. Bővíti a felhasználók válasz-
tási lehetőségeit, és támogatja az ismeretekkel gazdagított digitális tartalommal való interakció új módjait,
amelyek a tartalom dinamikusabbá és a sajátos terület (tanulás, kultúra, különleges szükségletekkel bíró
személyek) megfelelővé tétele szempontjából egyre lényegesebbek.
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A program strukturált keretet biztosít az európai minőségi digitális tartalom – a Digitális Tartalom Európai
Térsége – számára, megkönnyítve a tapasztalatok és a legmegfelelőbb gyakorlat átadását, valamint a tarta-
lomágazatok, a tartalomszolgáltatók és a felhasználók közötti kölcsönös termékeny együttműködést.

A tervezett három cselekvési irányvonal:

a) a digitális tartalomhoz való hozzáférés, felhasználás és hasznosítás megkönnyítése közösségi szinten;

b) a digitális tartalmat illetően a minőség javításának elősegítése és a legmegfelelőbb gyakorlat erősítése a
tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint az ágazatok közötti viszonylatban;

c) a digitális tartalom területén érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság megerősítése.

II. CSELEKVÉSI IRÁNYVONAL

A. A digitális tartalomhoz való hozzáférésnek, a digitális tartalom felhasználásának és hasznosításának
megkönnyítése közösségi szinten

Az ezen cselekvési irányvonal alapján végrehajtandó tevékenységek magukban foglalják az érdekelt felek
közötti hálózatok és társulások létrehozását ösztönözve új szolgáltatások kialakítását.

A célterületek: a közszolgálati információk, a területi adatok, a tanulásra és a kultúrára vonatkozó tartalom.

A következő területekre kell összpontosítani:

a) a közszolgálati információk fontossága szélesebb körű elismerésének, piaci értékének és a felhasználásá-
hoz kapcsolódó társadalmi következményeknek a támogatása. A tevékenységek elősegítik a közszolgá-
lati információk határokon átnyúló, közszektorbeli szervezetek és magánvállalkozások – beleértve a kis-,
és középvállalkozásokat is – közötti hatékony felhasználását és hasznosítását, magasabb hozzáadott
értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások érdekében;

b) a közszektorbeli intézmények, a magánvállalkozások – beleértve a kis-, és középvállalkozásokat is – és
az állampolgárok ösztönzése a területi adatoknak egy európai szintű együttműködési mechanizmuson
keresztül történő szélesebb körű felhasználására. A tevékenységek technikai és szervezeti kérdésekre is
kiterjednek, elkerülve ezáltal az átfedéseket, valamint a fejletlen területi adathalmazokat. Elősegítik a
határokon átnyúló interoperabilitást, támogatják a térképészeti ügynökségek összehangolását, és előse-
gítik a mobil felhasználóknak szánt új, európai szintű szolgáltatások megjelenését. Támogatják a nyílt
szabványok felhasználását;

c) a digitális tárgyak nyílt európai tudásbázisa elterjedésének előmozdítása, oktatási és kutatási közösségek
és magánszemélyek részére. A tevékenységek támogatni fogják a digitális tanulási tartalommal foglal-
kozó, társult üzleti modellekkel létrehozott transzeurópai kereskedelmi szolgáltatások létesítését. A tevé-
kenységeknek továbbá ösztönzik a nyílt szabványok felhasználását, valamint olyan nagy felhasználói
csoportok létrehozását, amelyek elemzik és tesztelik az előzetes szabványosítási és előírási rendszereket
figyelemmel arra, hogy a digitális tanulási tartalomhoz megállapított globális szabványok meghatározá-
sára szolgáló eljárásba az európai többnyelvű és multikulturális szempontok is bekerüljenek;

d) transzeurópai információs infrastruktúra megjelenésének elősegítése a kiváló minőségű európai kultu-
rális és tudományos digitális forrásokhoz történő hozzáférés és azok felhasználása a virtuális könyvtá-
rak, közösségi memóriák stb. összekapcsolásával. A tevékenységeknek magukba kell foglalniuk a digita-
lizációval és a gyűjtemény-építéssel, a digitális tárgyak megóvásával és a kulturális és tudományos
digitális források nyilvántartásával kapcsolatos összehangolt megközelítéseket. A hatékony engedélyezési
rendszerek és a kollektív elővásárlási jogok engedélyezése segítségével javíthatja a kulturális és tudomá-
nyos digitális eszközökhöz való hozzáférést.

B. A digitális tartalmat illetően a minőség javításának elősegítése és a legmegfelelőbb gyakorlat megerősí-
tése a tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint a különböző ágazatok közötti viszonylatban

Az ezen cselekvési terv alapján végrehajtandó tevékenységek célja, hogy megkönnyítsék a legmegfelelőbb
gyakorlat azonosítását és széleskörű terjesztését a módszereket, eljárásokat és működtetést illetően a kivá-
lóbb minőségű, hatékonyabb és eredményesebb digitális tartalom létrehozása, felhasználása és terjesztése
érdekében.
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Ezek a tevékenységek magukban foglalják azokat a kísérleteket, amelyek szemléltetik a digitális tartalom
kereshetőségének, felhasználhatóságának és újrafelhasználhatóságának, alakíthatóságának és interoperabilitá-
sának lehetőségeit a fennálló jogszabályi kereten belül, és az eljárás kezdeti szakaszától kezdődően tisztelet-
ben tartják a különböző célcsoportok és piacok követelményeit egy egyre inkább többnyelvű és multikultu-
rális környezetben, és túllépnek az egyszerű lokalizációs technológiákon.

Ezek a tevékenységek ki fogják aknázni a digitális tartalom gépileg értelmezhető adatokkal (a vonatkozó
leíró terminológián, szókincsen és ontológián alapuló szemantikailag jól meghatározott metaadatok) való
bővítésében rejlő előnyöket.

A kísérleteket tematikus csoportosításban kell elvégezni. A megszerzett ismeretek összegyűjtése, terjesztése
és az ágazatok közötti termékeny együttműködés a kísérletek szerves részét képezi.

A célzott alkalmazási területek: a közszolgálati információk, a területi adatok, a digitális tanulási és kulturális
tartalom, valamint a tudományos és egyetemi oktatási digitális tartalom.

C. A digitális tartalom területén érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság megerősítése

Az ezen cselekvési terv alapján végrehajtandó tevékenységek magukban foglalják a digitális tartalomra vonat-
kozó jogszabályokhoz kapcsolódó intézkedéseket, és elősegítik a digitális tartalom területén érdekelt felek
közötti egyre erősödő együttműködést, valamint a tudatosság mértékének növekedését. Ezek a tevékenységek
támogatják az értékelési követelmények, a felügyeleti és az elemzési eszközök fejlesztését, a program hatásá-
nak vizsgálatát, valamint az eredmények terjesztését. Sor kerül a felmerülő lehetőségek és problémák azono-
sítására és elemezésére (pl. a bizalom, a minőség megjelölés, a szellemi tulajdonjogok az oktatásban), vala-
mint adott esetben a megoldási javaslatok kidolgozására.

II. MELLÉKLET

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ESZKÖZEI

1. A Bizottság a programot az I. mellékletben meghatározott technikai tartalommal összhangban hajtja
végre.

2. A program végrehajtására a következő közvetett cselekvésekkel kerül sor:

a) megosztott költségű cselekvések

i. a létező termékek, eljárások és/vagy szolgáltatások javítása és/vagy a közösségi politikák igényeinek
való megfelelés érdekében létrehozott, az ismeretek gyarapítását célzó projektek. A közösségi finan-
szírozás általában nem haladja meg a projekt költségeinek 50%-át. A közszolgálati szervek költségei
a többletköltségek 100%-nak megfelelő összegig visszatéríthetők;

ii. az ismeretterjesztésre szolgáló legmegfelelőbb gyakorlat. Ezeket a cselekvéseket általában tematikus
bontásban kezelik és tematikus hálózatokon keresztül kapcsolják össze. Az ebben a francia bekez-
désben meghatározott intézkedésekre vonatkozó közösségi hozzájárulás a cselekvés különleges
céljai eléréséhez szükségesnek vagy megfelelőnek ítélt közvetlen költségekre korlátozódik;

iii. tematikus hálózatok: a hálózatok a különböző érdekelt feleket adott technológiai és szervezeti
célok köré csoportosítják a tevékenységek összehangolásának és az ismeretek átadásának megköny-
nyítése érdekében. Összekapcsolhatók a legmegfelelőbb gyakorlatra vonatkozó cselekvéssel.
A támogatás a hálózat összehangolásának és beüzemelésének támogatható többletköltségeire szol-
gál. A közösségi hozzájárulás fedezheti ezen intézkedések támogatható többletköltségeit;

b) kapcsolódó intézkedések

A kapcsolódó intézkedések hozzájárulnak a program végrehajtásához, illetőleg a jövőbeni tevékenységek
előkészítéséhez. Nem tartozhatnak ide a termékek, eljárások vagy szolgáltatások kereskedelmi értékesí-
tésére szolgáló intézkedések, a marketing tevékenységek, valamint az eladások ösztönzése.

i. a programot támogató tanulmányok, beleértve a jövőbeni tevékenységek előkészítését;

ii. információcsere, a konferenciák, a szemináriumok, workshop-ok, vagy az egyéb ülések, valamint a
csoportosított tevékenységek irányítása;

iii. terjesztési, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek.
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