3. 8. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 203/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Ιουλίου 1999
σχετικά µε ένα σύνολο προσανατολισµών, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων
(IDA)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε την
απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ (8), καθόρισαν ένα σύνολο προσανατολισµών για την ανάπτυξη του Euro-ISDN ως διευρωπαϊκού δικτύου·

(7)

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε την
απόφασή τους αριθ. 1336/97/ΕΚ (9), καθόρισαν ένα σύνολο
προσανατολισµών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνίας·

(8)

ότι, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί η οικονοµική και νοµισµατική ένωση, να εφαρµοσθούν οι κοινοτικές πολιτικές και
δραστηριότητες είναι απαραίτητο οι διοικήσεις των κρατών
µελών και η Κοινότητα να έχουν πρόσβαση σε ολοένα και
µεγαλύτερους όγκους πληροφοριών και να µπορούν να
τους ανταλάσσσουν και να τους επεξεργάζονται·

(9)

ότι, προκειµένου να µπορούν να ασκούν την εξουσία που
τους έχει ανατεθεί, είναι απαραίτητο τα κοινοτικά θεσµικά
όργανα να έχουν πρόσβαση σε ολοένα και µεγαλύτερους
όγκους πληροφοριών και να µπορούν να τους ανταλλάσσουν και να τους επεξεργάζονται·

(10)

ότι η αποδοτική, αποτελεσµατική και ασφαλής ανταλλαγή
επεξεργάσιµων δεδοµένων απαιτεί τη διαθεσιµότητα
ολοκληρωµένων συστηµάτων ανταλλαγής δεδοµένων, τα
οποία στη συνέχεια αναφέρονται ως τηλεµατικά δίκτυα·

(11)

ότι τα τηλεµατικά δίκτυα τα οποία διασυνδέουν τα
συστήµατα πληροφορικής των διοικήσεων των κρατών
µελών και της Κοινότητας σε όλη την Ευρώπη είναι διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών για διοικήσεις·

(12)

ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η
κατάργηση των εµποδίων στις επικοινωνίες µεταξύ των
δηµοσίων διοικήσεων και του ιδιωτικού τοµέα αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες για την ευµάρεια και την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιοµηχανίας·

(13)

ότι η χρήση των τηλεµατικών δικτύων µπορεί να συµβάλει
στην προστασία τωνν χρηµατοοικονοµικών συµφερόντων
της Κοινότητας και την καταπολέµηση της απάτης·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 156 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 20ής Ιουνίου
1994 (5), τόνισε την ανάγκη συντονισµού όσον αφορά την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ διοικήσεων·

(2)

ότι το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 21ης Νοεµβρίου
1996 (6), έθεσε νέες προτεραιότητες πολιτικής όσον αφορά
την κοινωνία των πληροφοριών·

(3)

ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της στις 19 Ιουλίου
1994, πρότεινε σχέδιο δράσης για την κοινωνία των πληροφοριών·

(4)

ότι η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο δράσης για την ενιαία
αγορά·

(5)

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 12ης
Ιουνίου 1997 (7), απηύθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση µε σκοπό
την ανάπτυξη και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών των
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) την επόµενη δεκαετία·

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 54 της 21.2.1998, σ. 3 και ΕΕ C 23 της 28.1.1999, σ. 8.
ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 33.
ΕΕ C 251 της 10.8.1998, σ. 1.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C
379 της 7.12.1998, σ. 68), κοινή θέση του Συµβουλίου της 21ης
∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C 55 της 25.2.1999, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της
30.7.1999). Απόφαση του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999.
(5) ΕΕ C 181 της 2.7.1994, σ. 1.
6
( ) ΕΕ C 376 της 12.12.1996, σ. 1.
(7) ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 196.

(8) ΕΕ L 282 της 24.11.1995, σ. 16.
(9) ΕΕ L 183 της 11.7.1997, σ. 12.
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ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα
τηλεµατικά δίκτυα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης κατά την εκτέλεση των από κοινού υλοποιούµενων έργων σε τοµείς που περιλαµβάνονται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνεπεία
της συνθήκης του Άµστερνταµ, και σε άλλους τοµείς που
υπάγονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης δράσης που αναλαµβάνουν και η οποία ανταποκρίνεται στονς στόχους της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ειδικότερα των άρθρων 3 στοιχείο δ), 14, 18 και 39 αυτής·
ότι µπορεί να απαιτηθεί τροποποίηση και ενίσχυση των
τηλεµατικών δικτύων κατά την προετοιµασία της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ότι η εξασφάλιση διαφανών δηµοσίων διοικήσεων που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών θα ενθαρρύνει
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καρπωθούν τα
οφέλη της κοινωνίας των πληροφοριών·

(17)

ότι η Κοινότητα είναι χρήστης ή δικαιούχος των τηλεµατικών δικτύων τα οποία υποστηρίζουν τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, τη διοργανική επικοινωνία, και την
οικονοµική και νοµισµατική ένωση·

(18)

ότι το έργο της εγκατάστασης παρόµοιων δικτύων βαρύνει
τόσο την Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη·

(19)

ότι είναι θεµελιώδες να βελτιστοποιηθεί η χρήση προτύπων,
διαθέσιµων στο κοινό προδιαγραφών και εφαρµογών του
δηµοσίου τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη
διαλειτουργικότητα προκειµένου να επιτευχθούν οικονοµίες
κλίµακας και να αυξηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από
τα εν λόγω δίκτυα·

(20)

ότι, µέσω συντονισµένης ανάπτυξης, τα δίκτυα αυτά θα
πρέπει να συγκλίνουν προς µια κοινή τηλεµατική διεπαφή
µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών·

(21)

ότι, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική χρήση
των χρηµατοδοτικών πόρων της Κοινότητας, είναι ανάγκη να
αναληφθεί από κοινού το κόστος των εν λόγω δικτύων
µεταξύ των κρατών µελών και της Κοινότητας σε µία δίκαιη
βάση και, ταυτόχρονα, να αποτραπεί ο περιττός πολλαπλασιασµός εξοπλισµού, η επανάληψη των ερευνών και η ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων·

(22)

ότι κατ’ αρχήν κάθε κράτος µέλος επωµίζεται το κόστος της
δικής του υλοποίησης των σχεδίων και υπηρεσιών ΙDΑ·

(23)

ότι, συνεπώς, είναι ανάγκη να καθορισθούν συγκεκριµένοι
προσανατολισµοί γενικής εφαρµογής για όλα τα εν λόγω
δίκτυα καθώς και για ένα ειδικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο για
σχέδια κοινού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τους εν λόγω
προσανατολισµούς·

(24)

ότι, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας όπως διατυπώνονται στο άρθρο 5 της
συνθήκης, ο στόχος της ανάληψης τέτοιων οριζόντιων δράσεων και µέτρων δεν µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά
από τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και
των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης δράσης, µπορεί να
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· ότι η προτεινό-
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µενη δράση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου·
(25)

ότι η εφαρµογή της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και των συµφωνιών σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα απαιτεί υψηλό βαθµό διαλειτουργικότητας εντός
και µεταξύ των σχετικών τηλεµατικών δικτύων·

(26)

ότι τα τηλεµατικά δίκτυα και η ηλεκτρονική επικοινωνία
έχουν µια εγγενή διεθνή διάσταση·

(27)

ότι τα µέτρα τα οποία αποσκοπούν στην εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των τηλεµατικών δικτύων µεταξύ των
διοικήσεων συµφωνούν µε τις προτεραιότητες που θεσπίστηκαν σε σχέση µε τους προσανατολισµούς για τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα·

(28)

ότι έγιναν ενέργειες στο πλαίσιο της απόφασης 95/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 1995, σχετικά µε την
κοινοτική συµβολή στην τηλεµατική ανταλλαγή δεδοµένων
µεταξύ δηµοσίων διοικήσεων στην Κοινότητα (IDA) (1)· ότι
το ∆ικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 95/468/ΕΚ στις 28
Μαΐου 1998· ότι τα αποτελέσµατα των µέτρων που έλαβε η
Επιτροπή βάσει της εν λόγω απόφασης προτού την ακυρώσει το ∆ικαστήριο εξακολουθούν να ισχύουν·

(29)

ότι µε την παρούσα απόφαση καθορίζεται ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που θα πρέπει να αποτελεί την προνοµιακή
αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 1 της δήλωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 1995 (2), για την αρχή του
προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισµού·

(30)

ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 συνήφθη ένα modus vivendi,
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα
ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 251 της συνθήκης (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και στόχοι
1.
Η Κοινότητα, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη αναλαµβάνει
δράση στον τοµέα των διευρωπαϊκών τηλεµατικών δικτύων για
διοικήσεις και λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, µε τους ακόλουθους στόχους:
(1) ΕΕ L 269 της 11.11.1995, σ. 23.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 4.
(3) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 1.
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α) την εγκατάσταση λειτουργικών, διαλειτουργικών, διευρωπαϊκών
τηλεµατικών δικτύων µεταξύ διοικήσεων των κρατών µελών, είτε
εθνικών είτε περιφερειακών, καθώς και ανάλογα µε την
περίπτωση µεταξύ των εν λόγω διοικήσεων και των κοινοτικών
οργάνων και φορέων, τα οποία θα καθιστούν δυνατή την αποδοτική, αποτελεσµατική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών µε
σκοπό την υποστήριξη της εγκαθίδρυσης της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης και προκειµένου τα κράτη µέλη και η
Κοινότητα να εφαρµόσουν, στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιοτήτων τους, τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες
όπως εκτίθενται στα άρθρα 3 και 4 της συνθήκης, λαµβάνοντας
υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο
υπαρχόντων κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων·
β) την εγκατάσταση ολοκληρωµένων τηλεµατικών δικτύων για τη
διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των κοινοτικών οργάνων
και τη στήριξη της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

L 203/3

σχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµοσίων διοικήσεων, των
κοινοτικών θεσµικών οργάνων, των κρατών µελών και των περιφερειών, και τα οποία διά µέσου της εγκατάστασης ή της ενίσχυσης
τοµεακών δικτύων:
α) συµβάλλουν άµεσα στην εξάλειψη των εµποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, ατόµων, υπηρεσιών
και κεφαλαίων ή
β) συµβάλλουν άµεσα στην επιτυχή υλοποίηση ή στην ικανοποιητική λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης ή
γ) ευνοούν τη διοργανική συνεργασία µεταξύ των κοινοτικών θεσµικών οργάνων καθώς και µεταξύ αυτών και των εθνικών και
περιφερειακών διοικήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών
και περιφερειακών κοινοβουλίων ή

2.
Η παρούσα απόφαση καλύπτει όλα τα δίκτυα στο πλαίσιο
του προγράµµατος IDA.

δ) συµβάλλουν στην προστασία των χρηµατοοικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και των κρατών µελών ή στην καταπολέµηση της απάτης ή

Άρθρο 2

ε) διευκολύνουν την προετοιµασία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «τηλεµατικό δίκτυο»: ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανταλλαγής
δεδοµένων το οποίο συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την υλική υποδοµή και τις συνδέσεις, αλλά και τα στρώµατα υπηρεσιών και
εφαρµογών που στηρίζονται στην υποδοµή αυτή, επιτρέποντας
την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οργανισµών και
ατόµων·
β) «δίκτυο IDA»: ένα διευρωπαϊκό τηλεµατικό δίκτυο για διοικήσεις, το οποίο εγκαθίσταται ή συνεχίζει να λειτουργεί σύµφωνα
µε την παρούσα απόφαση. Το εν λόγω δίκτυο εγκαθίσταται
κατόπιν πρωτοβουλίας της Κοινότητας ως χρήστου ή ως µέρους
του δικτύου ή ως αποδέκτη, ο οποίος έχει συµφέρον στη
διασφάλιση της εφαρµογής του·

στ) διευκολύνουν τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα στην Κοινότητα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ή
ζ) δηµιουργούν οφέλη για τα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 5
Γενικές εκτελεστικές γραµµές
1.
Κατά την εκτέλεση σχεδίων IDA, τηρούνται οι αρχές που
ορίζονται στο παρόν άρθρο.

γ) «τοµεακό δίκτυο»: ένα διευρωπαϊκό τηλεµατικό δίκτυο για
διοικήσεις, ή ένα σύνολο υπηρεσιών και εφαρµογών, αφιερωµένο στην εφαρµογή ή τη διοικητική στήριξη µιας συγκεκριµένης κοινοτικής πολιτικής δραστηριότητας ή στόχου, η οποία
στη συνέχεια αποκαλείται «διοικητικός τοµέας»·

2.
Η εκτέλεση σχεδίου ΙDA προϋποθέτει την ύπαρξη νοµικής
βάσης. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, θεωρείται ότι
ένα σχέδιο IDA πληροί αυτή την προϋπόθεση όταν το οικείο
δίκτυο ή δίκτυα υποστηρίζει την επικοινωνία µεταξύ διοικήσεων
στα πλαίσια της εφαρµογής µιας ή περισσότερων κοινοτικών πράξεων.

δ) «σχέδιο IDA»: δέσµη διασυνδεόµενων δράσεων οι οποίες αναλαµβάνονται ή συνεχίζονται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, όπως ορίζεται στο παράρτηµα, και οι οποίες αφορούν την
εγκατάσταση ή ενίσχυση τοµεακών δικτύων.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στα σχέδια που υποστηρίζουν τη
διοργανική επικοινωνία ή την κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ή σε κοινές δραστηριότητες προς υποστήριξη δύο ή περισσότερων σχεδίων IDA.

Άρθρο 3
1.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο
άρθρο 1, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη υλοποιούν σχέδια κοινού
ενδιαφέροντος, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτηµα.

3.
Τα σχέδια IDA περιλαµβάνουν όλες τις δράσεις οι οποίες
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση ή τη βελτίωση τοµεακών
δικτύων, συµπεριλαµβανοµένων µελετών σκοπιµότητας και προγραµµάτων επίδειξης, της σύστασης οµάδων εργασίας εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη και την Κοινότητα και ενδεχοµένως της
προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών για την Κοινότητα.

2.
Η εκτέλεση των εν λόγω σχεδίων διενεργείται σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εργασίας του IDA και τα συνολικά σχέδια εφαρµογής
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5.

4.
Τα σχέδια IDA περιλαµβάνουν ένα προκαταρκτικό στάδιο,
ένα στάδιο µελέτης σκοπιµότητας, ένα στάδιο ανάπτυξης και
επικύρωσης και ένα στάδιο εκτέλεσης.

Άρθρο 4

Το προκαταρκτικό στάδιο οδηγεί στη σύνταξη προκαταρκτικής
έκθεσης που περιλαµβάνει τον καθορισµό των στόχων, του πεδίου
εφαρµογής και της λογικής του σχεδίου και ιδίως του αναµενόµενου κόστους και οφέλους, καθώς και στην επίτευξη της απαραίτητης δέσµευσης και κατανόησης εκ µέρους των συµµετεχόντων
µέσω κατάλληλων διαβουλεύσεων.

Σχέδια κοινού ενδιαφέροντοςς

Προτεραιότητες
Για το σκοπό της κατάρτισης του προγράµµατος εργασιών IDA,
και κατά την κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων της Κοινότητας
σε σχέδια IDA, δίδεται προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία ενι-
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Το στάδιο µελέτης σκοπιµότητας οδηγεί στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου εφαρµογής το οποίο περιλαµβάνει:

συστήµατα και υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

α) περιγραφή του ή των δικτύων τα οποία προβλέπεται να
εγκαθιδρυθούν στο πλαίσιο του σχεδίου, από άποψη στόχων,
λειτουργιών, σιιµµετεχόντων και τεχνικής προσέγγισης·

8.
Ο καθορισµός και η εκτέλεση κάθε σχεδίου IDA, βασίζεται
στα κατάλληλα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από άλλες συναφείς κοινοτικές δραστηριότητες, και ιδίως τα κοινοτικά προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και οι κοινοτικές
δραστηριότητες στο χώρο των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.

β) την ανάθεση ρόλων και των καθηκόντων στην Κοινότητα και τα
κράτη µέλη καθ’ όλη την έκταση των µεταγενέστερων σταδίων
ανάπτυξης, επικύρωσης και εκτέλεσης·
γ) λεπτοµερή περιγραφή των αναµενόµενων ωφελειών, στην οποία
περιλαµβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης για τον υπολογισµό
των εν λόγω ωφελειών µετά το στάδιο εκτέλεσης·
δ) σχήµα το οποίο καθορίζει ένα δίκαιο καταµερισµό, µεταξύ της
Κοινότητας και των κρατών µελών, των δαπανών λειτουργίας
και συντήρησης των δικτύων µετά το πέρας του σταδίου εκτέλεσης.
Κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης και επικύρωσης καταρτίζεται, δοκιµάζεται, αξιολογείται και παρακολουθείται σε µικρή κλίµακα η προτεινόµενη λύση για το ή τα σχετικά δίκτυα και τα
αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για την ανάλογη προσαρµογή του
συνολικού σχεδίου εκτέλεσης.
Κατά το στάδιο εκτέλεσης το πλήρως λειτουργικό δίκτυο εγκαθίσταται σύµφωνα µε το συνολικό σχέδιο εκτέλεσης.
5.
Τα σχέδια IDA στηρίζονται στις οριζόντιες δράσεις και τα
µέτρα που αναλαµβάνονται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της
απόφασης 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση µιας σειράς
δράσεων και µέτρων µε σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ’
αυτά (1)· ειδικότερα, χρησιµοποιούνται κοινές υπηρεσίες και εφαρµογές γενικής χρήσης όπου είναι δυνατό.
6.
Η εγκαινίαση και εφαρµογή ενός σχεδίου IDA, ο καθορισµός
των σταδίων του, καθώς και ο καθορισµός απαιτήσεων χρήστη,
τόσο τεχνικών όσο και λειτουργικών, για το δίκτυο ή τα δίκτυα
που αφορά το σχέδιο αυτό, γίνονται στο πλαίσιο της σχετικής
κοινοτικής πολιτικής ή δραστηριότητας και ελέγχονται σύµφωνα µε
την εφαρµοστέα διαδικασία επιτροπής, εφόσον υπάρχει.
Όταν δεν υπάρχει τοµεακή διαδικασία επιτροπής, η Κοινότητα και
τα κράτη µέλη συγκροτούν τοµεακές οµάδες εµπειρογνωµόνων για
την εξέταση αυτών των θεµάτων.
Τα συµπεράσµατα των εν λόγω τοµεακών επιτροπών και οµάδων
εµπειρογνωµόνων ανακοινώνονται από την Επιτροπή στην επιτροπή
που προβλέπεται στο άρθρο 8 µαζί µε τις προτάσεις της για τα
µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7.
7.
Οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε σχεδίου IDA καθορίζονται µε
αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή δηµοσίως διαθέσιµες προδιαγραφές, όπως ανοιχτές προδιαγραφές του ∆ιαδικτύου (Internet), ανάλογα µε την περίπτωση, προκειµένου να διασφαλισθεί ένας υψηλός
βαθµός διαλειτουργικότητας µεταξύ εθνικών και κοινοτικών
συστηµάτων εντός και µεταξύ διοικητικών τοµέων και του ιδιωτικού τοµέα. Λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι κοινοτικοί προσανατολισµοί και τα µέσα στήριξης στο χώρο της τυποποίησης όσον
αφορά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών για
(1) Βλέπε σ. 9 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

9.
∆ιενεργείται επισκόπηση κάθε σχεδίου IDA µετά την εκτέλεσή του σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη εντός του πλαισίου της
οικείας κοινοτικής πολιτικής ή δραστηριότητας και υποβάλλεται
στην οικεία τοµεακή επιτροπή και στην επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 8 εντός έτους από την ολοκλήρωση του σταδίου
εκτέλεσης. Η επισκόπηση αυτή περιλαµβάνει ανάλυση κόστους/
ωφελειών.
Άρθρο 6
Χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας
1.
Κατά την εκτέλεση των σχεδίων IDA, η Κοινότητα αναλαµβάνει τα έξοδα σε αναλογία προς το ενδιαφέρον της.
2.
Η χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας σε κάθε σχέδιο
IDA καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 7. Η
συµβολή αυτή δεν περιλαµβάνει τυχόν έξοδα που προκύπτουν από
τη συνεχή χρήση εφαρµογών ή προδιαγραφών ο οποίες αντιβαίνουν
στις προτεραιότητες ή τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή
της απόφασης 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
3.
Κατά το προκαταρκτικό στάδιο και το στάδιο της µελέτης
σκοπιµότητας ενός σχεδίου, η κοινοτική συµβολή µπορεί να καλύπτει το πλήρες κόστος των απαιτούµενων µελετών.
4.
Κατά το στάδιο της ανάπτυξης και επικύρωσης και κατά το
στάδιο της εκτέλεσης ενός σχεδίου, η Κοινότητα αναλαµβάνει το
κόστος όσων εργασιών της ανατίθενται στο συνολικό σχέδιο εκτέλεσης του εν λόγω σχεδίου.
5.
Η Κοινότητα µπορεί να συµβάλει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8, µε άµεση επιχορήγηση, στα έξοδα τα οποία πραγµατοποίησαν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, προκειµένου τα εν λόγω κράτη µέλη:
α) να εκτελέσουν δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται µε ένα
σχέδιο ή δίκτυο IDA το οποίο κρίνεται ότι ωφελεί και άλλους
συµµετέχοντες ή άλλα σχέδια ή δίκτυα IDA·
β) να ενισχύσουν ένα σύστηµα το οποίο κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να βελτιωθεί ή να απλουστευθεί η συνολική υλοποίηση
ενός συγκεκριµένου δικτύου IDA.
Οι σχεδιαζόµενες επιχορηγήσεις ορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών IDA για κάθε συγκεκριµένο σχέδιο ή δίκτυο IDA και για το
εκάστοτε τρέχον δηµοσιονοµικό έτος µε βάση την ανώτατη επιτρεπόµενη αξία τους, τα αναµενόµενα κέρδη για τα σχέδια και δίκτυα
IDA, τους επιδιωκόµενους στόχους, τις διοικήσεις — δικαιούχους
στα κράτη µέλη και τις εργασίες που θα χρηµατοδοτηθούν µε τις
επιχορηγήσεις αυτές.
Εκτός εκτάκτων περιστάσεων, οι επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνουν το
ήµισυ των πραγµατικών δαπανών που φέρει κάθε δικαιούχο κράτος
µέλος προς εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες παρέχεται η
επιχορήγηση.
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6.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει της παρούσας απόφασης παύει κατά την ολοκλήρωση του σταδίου εκτέλεσης ενός
σχεδίου ΙDΑ· εντούτοις, κατ’ εξαίρεση και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8, µπορεί να χορηγηθεί περαιτέρω χρηµατοδότηση
δυνάµει της παρούσας απόφασης προκειµένου να καλυφθεί εν όλω
ή εν µέρει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ενός δικτύου
IDA έως το τέλος του έτους το οποίο ακολουθεί το έτος κατά το
οποίο ολοκληρώνεται η εκτέλεση.
7.
Η Κοινότητα, µπορεί, επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας
απόφασης και έως το τέλος του 1999, να αναλάβει το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων IDA τα οποία συνεχίζονται δυνάµει της παρούσας απόφασης και το οποία είναι ήδη
λειτουργικά κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας
απόφασης.
8.
Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που προβλέπονται σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση δεν διατίθενται, κατ’ αρχήν, για για σχέδια ή
στάδια σχεδίων που επωφελούνται από άλλες πηγές κοινοτικής
χρηµατοδότησης.
Άρθρο 7
Εκτέλεση
1.
Η Επιτροπή εκτελεί την κοινοτική δράση που προβλέπεται
στα άρθρα 3 έως 6.
2.
Η διαδικασία του άρθρου 8 εφαρµόζεται όσον αφορά την
έγκριση, µε βάση τη συµµόρφωση προς τις προτεραιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 4 και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο
5, του τµήµατος του προγράµµατος εργασιών IDA, το οποίο
αφορά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και το οποίο καταρτίζεται ετησίως από την Επιτροπή. Το πρόγραµµα εργασιών IDA θα
περιλαµβάνει κατανοµή των παρελθουσών δαπανών ανά σχέδιο για
τα προηγούµενα έτη (έτος).
3.
Η διαδικασία του άρθρου 8 εφαρµόζεται όσον αφορά την
έγκριση, µε βάση τη συµµόρφωσή του προς τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, της προκαταρκτικής έκθεσης και του συνολικού
σχεδίου εκτέλεσης κάθε σχεδίου IDA στο τέλος του σταδίου της
µελέτης σκοπιµότητας και στο τέλος του σταδίου της ανάπτυξης
και επικύρωσης, καθώς και την έγκριση οποιωνδήποτε σηµαντικών
τροποποιήσεων του προαναφερθέντος σχεδίου εκτέλεσης.
4.
Η διαδικασία του άρθρου 8 εφαρµόζεται για την έγκριση,
βάσει των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 4 και των
βασικών αρχών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, της κατανοµής ανά σχέδιο των ετησίων δηµοσιονοµικών δαπανών δυνάµει
της παρούσας απόφασης. Στη διαδικασία αυτή υπόκεινται και όλες
οι προτάσεις µεταβολών των επί µέρους (ανά σχέδιο) γραµµών του
προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά περισσότερο
από 250 000 ευρώ.
5.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσκλήσεων προς υποβολή
προσφορών που απευθύνονται κατά την εκτέλεση της παρούσας
απόφασης ορίζονται σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη, εφόσον οι
συµβάσεις αφορούν ποσά άνω των 500 000 ευρώ.
Άρθρο 8
Επιτροπολογία
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή αποκαλείται
επιτροπή τηλεµατικής µεταξύ διοικήσεων (TAC).
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Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο
των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη
γνώµη της όσον αφορά το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που
µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα
του θέµατος. Αποφασίζει µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο
άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των
αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο προτάσει της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε το
προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην
ψηφοφορία.
Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα τα οποία εφαρµόζοται αµέσως. Εάν,
όµως, τα µέτρα αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη που
διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αµέσως από την Επιτροπή
στο Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή:
η Επιτροπή αναβάλλει επί τρεις µήνες από την ηµεροµηνία της
ανακοίνωσης την εφαρµογή των µέτρων που αποφασίστηκαν από
αυτήν·
το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική
απόφαση στην προθεσµία που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο.
2.
Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στην επιτροπή σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 9
Επανεξέταση και αξιολόγηση
1.
Η Επιτροπή, σε συνενόηση µε τα κράτη µέλη, προβαίνει σε
αξιολόγηση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ανά
διετία.
2.
Στην αξιολόγηση εκτιµάται η πρόοδος και η τρέχουσα
κατάσταση των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται
στο παράρτηµα.
Στην εν λόγω αξιολόγηση εξετάζονται, επίσης, λαµβανοµένων
υπόψη των δαπανών που πραγµατοποίησε η Κοινότητα, τα οφέλη
που αποφέρουν τα δίκτυα IDA στην Κοινότητα ως προς την
προώθηση των κοινών πολιτικών και της θεσµικής συνεργασίας, στα
κράτη µέλη, στην κοινοτική βιοµηχανία και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίζονται οι τοµείς ενδεχόµενων βελτιώσεων και
επαληθεύεται η συνέργεια µε άλλες κοινοτικές δραστηριότητες
στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.
3.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αφού πρώτα εξεταστεί από την
επιτροπή TAC, µαζί µε τυχόν προτάσεις της για τροποποίηση του
παραρτήµατος. Οι αξιολογήσεις διαβιβάζονται το αργότερο ταυτόχρονα µε τα σχέδια προϋπολογισµού των ετών 2001, 2003 και
2005, αντιστοίχως.
Άρθρο 10
Επέκταση στον ΕΟΧ και στις συνδεδεµένες χώρες
1.
Το πρόγραµµα IDA µπορεί να επεκταθεί, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων συµφωνιών τους µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και τις συνδεδεµένες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Κύπρο, για
σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία είναι συναφή προς τις εν
λόγω συµφωνίες.
2.
Κατά την εκτέλεση σχεδίων, ενθαρρύνεται η συνεργασία µε
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς ή φορείς, ανάλογα µε την
περίπτωση.
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Άρθρο 11
Αλλα τοµεακά δίκτυα
1.
Όσον αφορά τη δηµιουργία ή την ενίσχυση όλων των άλλων
τοµεακών δικτύων, τα οποία δεν αποτελούν σχέδια IDA (εφεξής:
«άλλα τοµεακά δίκτυα»), τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την
εφαρµογή των τοµεακών αυτών δικτύων, εξασφαλίζουν την τήρηση
των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 6.
2.
Τα άλλα τοµεακά δίκτυα κάνουν χρήση των οριζοντίων δράσεων και µέτρων που αναλαµβάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο της
απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, εκτός εάν οι εν λόγω δράσεις και τα µέτρα είναι
ακατάλληλα για την τήρηση των απαιτήσεων των χρηστών των
άλλων τοµεακών δικτύων.
3.
Καθένα από τα άλλα τοµεακά δίκτυα προδιαγράφεται τεχνικά
µε παραµποµπή στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή σε δηµόσια διαθέσιµες
προδιαγραφές, όπως οι ανοιχτές προδιαγραφές Internet, ανάλογα
µε την περίπτωση, προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός
διαλειτουργικότητας µεταξύ εθνικών και κοινοτικών συστηµάτων
εντός και µεταξύ των διοικητικών τοµέων, καθώς και µε τον ιδιωτικό τοµέα. Λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι κοινοτικοί προσανατολισµοί και τα εργαλεία στήριξης στον τοµέα της τυποποίησης
των δηµοσίων συµβάσεων για συστήµατα και υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
4.
Κατά τον καθορισµό και την εκτέλεση καθενός από τα άλλα
τοµεακά δίκτυα, λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αξιοποιούνται τα
κατάλληλα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται από άλλες σχετικές
κοινοτικές δραστηριότητες, ιδίως δε τα κοινοτικά προγράµµατα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και τις κοινοτικές
δραστηριότητες στον τοµέα των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών
δικτύων.
5.
∆ιεξάγεται ανασκόπηση µετά την εκτέλεση καθενός από τα
άλλα τοµεακά δίκτυα.
6.
Κατά την εκτέλεση των άλλων τοµεακών δικτύων, η Κοινότητα αναλαµβάνει δαπάνες κατ’ αναλογία προς το ενδιαφέρον
της.

3. 8. 1999

7.
Το αργότερο µέχρι τις 3 Οκτωβρίου 1999 και εν συνεχεία
µία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διαβιβάζει στην επιτροπή TAC
έκθεση για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 6. Στην εν λόγω
έκθεση, η Επιτροπή προσδιορίζει τυχόν απαιτήσεις του χρήστη οι
οποίες εµποδίζουν άλλα τοµεακά δίκτυα να χρησιµοποιούν υπηρεσίες γενικής χρήσης δυνάµει της παραγράφου 2, και συζητά τη
δυνατότητα αναβάθµισης των εν λόγω υπηρεσιών γενικής χρήσης
µε στόχο να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις του χρήστη.
Άρθρο 12
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης
που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, για το χρονικό
διάστηµα 1998 — 2000, καθορίζεται σε 38,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Η αρχή που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό, εγκρίνει τις
ετήσιες πιστώσεις, µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της και εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 14
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

S. NIINISTÖ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Τα ακόλουθα σχέδια θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA:

A. ΓΕΝΙΚΑ

B.

1.

Ανάπτυξη και εφαρµογή τηλεµατικών δικτύων που στηρίζουν τις πολιτικές και δραστηριότητες της ΟΝΕ και της
Κοινότητας (σύµφωνα µε το τµήµα Β), την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των οργάνων (σύµφωνα µε το τµήµα Γ),
καθώς και την παγκοσµιοποίηση των δικτύων IDA (σύµφωνα µε το τµήµα ∆).

2.

Συνέχιση και βελτίωση τοµεακών σχεδίων και δικτύων που αναλαµβάνονται δυνάµει της απόφασης 95/468/ΕΚ του
Συµβουλίου εκτός των δικτύων που αναφέρονται στο τµήµα Ε.

3.

Εφαρµογή των δικτύων εκείνων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Οργανισµών και φορέων και
για τη στήριξη του νοµικού πλαισίου που διαµορφώνεται από τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Οργανισµών.

4.

Εφαρµογή δικτύων στον τοµέα πολιτικών που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, στο βαθµό που απαιτούνται για την υποστήριξη της δράσης της Κοινότητας ή/και των κρατών µελών βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

5.

Εφαρµογή των δικτύων εκείνων τα οποία, στο πλαίσιο των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Κοινότητας και λόγω
απροβλέπτων περιστάσεων, απαιτούνται επειγόντως για τη στήριξη της δράσης της Κοινότητας και των κρατών µελών,
µεταξύ άλλων για την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, των δικαιωµάτων
των ευρωπαίων καταναλωτών, των συνθηκών διαβίωσης των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή των θεµελιωδών
συµφερόντων της Κοινότητας.

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.

Τηλεµατικά δίκτυα που αφορούν την οινοκονοµική και νοµισµατική πολιτική, ιδίως για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια σύγκλισης και της εισαγωγής του ευρώ.

2.

Τηλεµατικά δίκτυα που αφορούν τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως µέσω της εφαρµογής αποτελεσµατικής
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ, αφενός, των µεταφραστικών υπηρεσιών της Επιτροπής και του Συµβουλίου και,
αφετέρου, των προσωρινών γραφείων µετάφρασης/αναθεώρησης που µπορεί να ιδρυθούν σε κάθε υποψήφια χώρα.

3.

Τηλεµατικά δίκτυα που αφορούν περιφερειακές πολιτικές και πολιτικές συνοχής ιδίως για τη διευκόλυνση της
συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή των περιφερειακών πολιτικών και των
πολιτικών συνοχής σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών διοικήσεων.

4.

Τηλεµατικά δίκτυα για την κοινοτική χρηµατοδότηση, ιδίως για τη δηµιουργία διεπαφής µε υφιστάµενες τράπεζες
δεδοµένων της Επιτροπής προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση τυιν ευρωπαϊκών οργανισµών, και ειδικότερα των
ΜΜΕ, σε κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης.

5.

Τηλεµατικά δίκτυα στον τοµέα των στατιστικών, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και διάδοση στατιστικών στοιχείων.

6.

Τηλεµατικά δίκτυα στον τοµέα της δηµοσίευσης επίσηµων εγγράφων.

7.

Τηλεµατικά δίκτυα στον γεωργικό και αλιευτικό τοµέα, ιδίως για τη στήριξη της διαχείρισης γεωργικών αγορών και
διαρθρώσεων, την αποτελεσµατικότερη χρηµατοοικονοµική διαχείριση την ανταλλαγή γεωργικών λογιστικών δεδοµένων
(RICA) µεταξύ εθνικών υπηρεσιών και της Επιτροπής, και την καταπολέµηση της απάτης.

8.

Τηλεµατικά δίκτυα στον τοµέα της βιοµηχανίας, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ διοικήσεων επιφορτισµένων µε βιοµηχανικά θέµατα, και µεταξύ των διοικήσεων αυτών και των Συλλόγων Βιοµηχάνων, για την ανταλλαγή
δεδοµένων σχετικά µε την έγκριση τύπου αυτοκινήτων µεταξύ διοικήσεων, καθώς και για υπηρεσίες που έχουν στόχο
την απλοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας συµπλήρωσης διοικητικών εντύπων.

9.

Τηλεµατικά δίκτυα για την πολιτική στον τοµέα του ανταγωνισµού, ιδίως µέσω της εφαρµογής βελτωµένης ανταλλαγής
ηλεκτρονικών δεδοµένων µε τις εθνικές διοικήσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης.
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10. Τηλεµατικά δίκτυα στους τοµείς του πολιτισµού, της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών µέσων,
ιδίως µε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε θέµατα περιεχοµένου σε ανοικτά δίκτυα, την προώθηση της ανάπτυξης
και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης.
11. Τηλεµατικά δίκτυα στον τοµέα των µεταφορών, ιδίως για τη στήρηξη της ανταλλαγής δεδοµένων που αφορούν
οδηγούς, οχήµατα και µεταφορείς.
12. Τηλεµατικά δίκτυα στο χώρο του τουρισµού, του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών και της υγείας των
καταναλωτών, για τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών.
Γ. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Τηλεµατικά δίκτυα προς στήριξη της διοργανικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδίως:
1.

προς στήριξη της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων του Συµβουλίου και των ερωτήσεων του Κοινοβουλίου·

2.

για την εγκατάσταση των αναγκαίων τηλεµατικών συνδέσεων µεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και του Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένης της θέσης της εκάστοτε Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μόνιµων Αντιπροσωπειών των κρατών µελών)·

3.

προς διευκόλυνση της πολυγλωσσίας στις διοργανικές ανταλλαγές πληροφοριών, µέσω της διαχείρισης της ροής
εργασίας στο χώρο της µετάφρασης και εργαλείων στήριξης της µετάφρασης, της κοινής χρήσης/ανταλλαγής
πολύγλωσσων πόρων και της οργάνωσης της κοινής πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων ορολογίας·

4.

για την ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ ευρωπαϊκών οργανισµών και φορέων και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων.

∆. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ IDA
Επέκταση των δικτύων IDA στον ΕΟΧ, στις χώρες της ΕΖΕΣ, στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε άλλες
συνδεδεµένες χώρες, καθώς και στις χώρες της Οµάδας των 7 και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς, κυρίως όσον αφορά τα
τηλεµατικά δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, ιατρικής περίθαλψης, φαρµάκων και περιβάλλοντος.
E.

ΑΛΛΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Τα σχέδια που λάµβαναν προηγουµένως χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα IDA και τώρα πια έχουν δική τους κοινοτική
χρηµατοδότηση εξακολουθούν µολαταύτα να υπάγονται στην οµάδα «άλλα τοµεακά δίκτυα» που αναφέρεται στο άρθρο 11
της απόφασης.
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