
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.

C 253 E/34 HU 13.10.2005Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. január 27., csütörtök



3. A megosztott költségű cselekvések kiválasztására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban a
Bizottság internetes honlapján közzétett pályázati felhívások alapján kerül sor.

4. A közösségi támogatás iránti pályázatok tartalmazzák, adott esetben, a projekt finanszírozásának
összetevőit felsoroló pénzügyi tervet, beleértve Közösségtől kért pénzügyi támogatást, valamint bármely
egyéb támogatás iránti kérelmet vagy az egyéb forrásból származó támogatást.

5. A kapcsolódó intézkedések végrehajtására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban, ajánlati
felhívás útján kerül sor.

III. MELLÉKLET

A KIADÁSOK INDIKATÍV BONTÁSA

1. A digitális tartalomhoz való hozzáférésnek, a digitális tartalom felhasználásának és hasznosításának
megkönnyítése közösségi szinten: 40–50%

2. A digitális tartalmat illetően a minőség javításának elősegítése és a legmegfelelőbb gyakorlat erősítése a
tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint a különböző ágazatok közötti viszonylatban: 45–55%

3. A digitális tartalomhoz kapcsolódó ágazatban az érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság
megerősítése: 8–12%

P6_TA(2005)0017

Közel-keleti helyzet

Az Európai Parlament állásfoglalása a közel-keleti helyzetről

Az Európai Parlament,

— tekintettel a közel-keleti helyzetre vonatkozó korábbi állásfoglalására, valamint különösen 2003. októ-
ber 23-i állásfoglalására (1),

— tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242-es, 338-as, 425-ös, 1373-as és 1397-es állásfoglalásaira,

— tekintettel a palesztin elnökválasztás eredményeire,

— tekintettel az Európai Unió választási megfigyelő küldöttségének nyilatkozatára, valamint az európai
parlamenti megfigyelők nyilatkozatára,

— tekintettel a Kvartett 2003. április 30-i „békeútitervére”,

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a palesztin elnökválasztás Izraelnek a palesztin területek elfoglalása által okozott nehézségek
ellenére kielégítő módon zajlott; valamint mivel jelentős lehetőséget nyújt a békefolyamat megújítására,
illetve a régióban tartandó más választásokon példaként szolgálhat;

B. aggódva a területek elfoglalásának a választásokra gyakorolt hatása miatt, mind a jelöltek mind pedig a
szavazók mozgásszabadságának korlátozása kapcsán; egyes jelöltek zaklatása, illetve rövid időre történő
letartóztatása miatt, amikor lehetséges szavazóikhoz kívántak eljutni Kelet-Jeruzsálemben; valamint a
jeruzsálemi lakosokra szavazati joguk gyakorlása során alkalmazott súlyos korlátozások miatt,

(1) HL C 82. E, 2004.4.1., 610. o.
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