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RÅDSBESLUTNING

av 12. desember

om et program for opprettelse av et indre marked for informasjonstjenester

(91/691/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Som følge av informasjonens økonomiske betydning, utgjør
opprettelsen av et indre marked for informasjonstjenester en viktig
del av arbeidet for å styrke det indre marked fra nå og til utgangen
av 1992.

De første resultater av gjennomføringen av handlingsplanen for
opprettelse av et marked for informasjonstjenester, vedtatt ved
vedtak 88/524/EØF(4) viser at det er nødvendig med et utfyllende
program.

En rekke juridiske, administrative, skattemessige og tekniske
hindringer i forbindelse med opprettelsen av et indre marked for
informasjon, hindrer innføringen av nye tjenester og forårsaker i
enkelte tilfeller konkurransevridninger.

Utviklingen av informasjonsressurser og informasjonsbaserte
tjenester forutsetter anvendelsen av nye teknologier i det
europeiske samarbeidet.

Fellesskapet har en konkurransemessig stilling som er sterk innen
enkelte sektorer av informasjonsmarkedet, men som må styrkes
i andre sektorer uten at det fører til konkurransevridninger.

Det bør i første rekke foretas en undersøkelse av behovet for en

forenkling av rutiner og en harmonisering med hensyn til
tilgangen til databasene.

Informasjonstjenestebrukernes behov, særlig brukere i små og
mellomstore bedrifter og i mindre gunstig stilte regioner i
Fellesskapet, fortjener særlig oppmeksomhet.

Det er ønskelig med egnede metoder for å underrette små og
mellomstore bedrifter om programmet og oppmuntre dem til å
delta i det.

Den ulike utvikling med hensyn til innføring og bruk av
informasjonstjenester i medlemsstatene fortjener særlig
oppmerksomhet med hensyn til den indre samhørigheten i
Fellesskapet og det indre markeds virkemåte.

Av det beløp som anses som nødvendig, kan den del som er
ment å skulle finansiere pilot- og demonstrasjonsprosjekter,
særlig benyttes til å oppnå en eventuell supplerende finansiering
fra de berørte parter og på denne måten ha en multiplikator-
virkning på utviklingen av det europeiske marked for informa-
sjonstjenester.

En politikk for informasjonsmarkedet må komme i tillegg til andre
fellesskapsinitiativer som er igangsatt, særlig på telekommuni-
kasjonsområdet.

Programmet bør ha en varighet på fire år.

Et beløp på 64 millioner ECU anses som nødvendig for å
gjennomføre programmet. I tidsrommet 1991/92 anses det
nødvendige beløp å være 21,6 ECU, innenfor rammene av de
nåværende økonomiske overslag.

De beløp som må bevilges til finansiering av programmet etter
regnskapsåret 1992, bør inngå i de gjeldende økonomiske rammer
for Fellesskapet.

Traktaten gir ingen annen hjemmel for å treffe denne beslutning
enn artikkel 235 -

(1) EFT nr. C 53 av 28.2.1991, s. 65.

(2) EFT nr. C 240 av 16.9.1991, s. 220.

(3) EFT nr. C 159 av 17.6.1991, s. 16.

(4) EFT nr. L 288 av 21.10.1988, s. 39.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det settes opp et program med følgende mål:

1) å opprette et indre marked for informasjonstjenester,

2) å fastslå sterke og svake sider ved eksisterende
informasjonstjenester i Fellesskapet og stimulere og styrke
de europeiske informasjonstjenesters konkurranseevne.

3) å fremme bruken av avanserte informasjonstjenester,

4) å styrke det europeiske samarbeid med sikte på å utvikle en
fellesskapspolitikk på området informasjonstjenester, der
det tas særskilt hensyn til små og mellomstore bedrifter,
forskjellene mellom de forskjellige regionene og den svake
utviklingen i de mindre gunstig stilte regioner i Fellesskapet,

5) å utnytte resultatene fra andre fellesskapsprogrammer eller
nasjonale programmer med sikte på å styrke markedet for
informasjonstjenester.

Artikkel 2
For å nå målene fastsatt i artikkel 1, skal følgende tiltak iverksettes
under Kommisjonens ansvar i samsvar med handlingslinjene
oppført i vedlegg I og retningslinjene for gjennomføringen av
programmet fastsatt i vedlegg II:

1) bedre kjennskapet til det indre marked for informasjon,

2) fjerne juridiske, administrative og tekniske hindringer,

3) bedre brukervennligheten og øke forståelsen for
informasjonstjenester

4) støtte til strategiske initiativer på informasjonsområdet.

Ingen av disse tiltakene skal overlappe det arbeid som utføres på
disse områder som ledd i programmer på fellesskapsplan eller
nasjonalt plan.

Artikkel 3
1. Programmet skal dekke et tidsrom på fire år.

2. Beløpet som anses som nødvendig for gjennomføring av
programmet, utgjør 64 millioner ECU, herav er 21,6
millioner ECU for tidsrommet 1991/92, i henhold til de
økonomiske overslag for 1988 - 1992. Beløpet som er
nødvendig for programmets påfølgende anvendelsesperiode,
skal inngå i Fellesskapets gjeldende økonomiske ramme.

3. Budsjettmyndigheten skal fastsette de disponible
bevilgninger for hvert regnskapsår, under hensyn til
prinsippene om god ledelse nevnt i artikkel 2 i finans-
reglementet for De europeiske fellesskaps generelle
budsjett.

4. Fellesskapets økonomiske bidrag til hver handlingslinje
skal på grunnlag av kostnadsdeling vanligvis utgjøre 50%.

Artikkel 4
1. Kommisjonen er ansvarlig for å gjennomføre programmet.

Den skal bistås av en komité av rådgivende art, sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale
seg om utkastet innen en frist som formannen kan fastsette
etter hvor mye saken haster, om nødvendig ved avstemning.

3. Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlems-
stat ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

4. Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
komiteens uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen
om på hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 5
1. Uten hensyn til artikkel 4 får fremgangsmåtene beskrevet

i nr. 2 og 3 nedenfor anvendelse på utarbeidelsen av det
årlige arbeidsprogram for gjennomføring av handlings-
linjene nevnt i vedlegg I, på fordelingen av budsjett-
kostnader, på iverksettingen av en mer fleksibel finansier-
ingsordning enn ordningen med innbydelse til forslag, på
vurderingen, i særlige tilfeller, av forslag til prosjekter
utenom ordningen med innbydelse til forslag, på støtte til
prosjekter under handlingslinje 3 i vedlegg I og på
strategiske informasjonsinitiativer som medfører et
økonomisk bidrag fra Fellesskapet på over 500 000 ECU.

2. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale
seg om utkastet innen en frist som formannen kan fastsette
etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det
flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 paragraf 2
for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra
Kommisjonen. Ved avstemning i komitéen skal stemmer
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta tiltakene og iverksette dem
umiddelbart. Dersom disse tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dette. I dette tilfelle skal
Kommisjonen utsette gjennomføringen av tiltakene i inntil
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Utferdiget i Brussel, 12. desember 1991.

For Rådet

J.G.M. ALDERS

Formann

Artikkel 7
1. Kommisjonen gis fullmakt til å forhandle med tredjestater

som deltar i utviklingen av markedet for informasjons-
tjenester, om inngåelse av avtaler, slik at disse statene helt
eller delvis knyttes til programmet. Disse avtalene skal
baseres på kriteriet om gjensidighet.

2. Kommisjonen skal før den innleder forhandlingene nevnt i
nr. 1, underrette Rådet om at den har til hensikt å innlede
forhandlinger, og om de generelle vilkår for disse forhandl-
ingene. Kommisjonen skal ta hensyn til Rådets holdning.

Artikkel 8
Denne beslutning trer i kraft den dag den vedtas.

tre måneder, regnet fra den dag underretning blir gitt.
Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall, kan treffe
en annen beslutning innen fristen nevnt i forrige ledd.

Artikkel 6
Midtveis i og ved avslutningen av programmet skal Kommisjonen
etter behandling i komiteen nevnt i artikkel 4 fremlegge en rap-
port for Europaparlamentet og Rådet, utarbeidet av uavhengige
sakkyndige, som gir en vurdering av resultatene oppnådd i
forbindelse med gjennomføringen av handlingslinjene nevnt i
artikkel 2, og på grunnlag av disse resultatene eventuelt foreslå
justeringer i programmets innhold. Årsberetningen til Det
europeiske overvåkningsorgan for informasjonsmarkedet (IMO)
og de regelmessige rapportene fra Den juridiske rådgivende
gruppe skal også fremlegges for Europaparlamentet, Rådet og
Den økonomiske og sosiale komité.
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VEDLEGG I

HANDLINGSLINJER UNDER IMPACT 2

Handlingslinje 1: Bedre kjennskapet til informasjonsmarkedet

1.1. Det europeiske overvåkningsorgan for informasjonsmarkedet (IMO) vil videreføre samt utvide
omfanget av sin virksomhet med sikte på å fastsette sterke og svake sider ved Fellesskapets
konkurranseevne innenfor sektoren, for å holde Fellesskapets institusjoner og medlemsstatene
informert når de utarbeider sin politikk. I den innledende fasen av IMPACT konsentrerte IMO
sine undersøkelser om tilbudet av databasetjenester. I fremtiden vil IMO utvide omfanget av
undersøkelsene til også å omfatte tilgrensende forlagsmarkeder, med særlig vekt på
fagpressemarkedet og vitenskapelig, teknisk og medisinsk forlagsvirksomhet. IMO vil i sterkere
grad konsentrere seg om brukerundersøkelser for å få bedre kunnskap om de midler brukere benytter
for å få tilgang til de faglige opplysningene de trenger, og for å identifisere mangler som krever
initiativ fra Fellesskapets side.

1.2. IMO vil til stadighet føre en liste over tilgjengelige kilder til opplysninger om markedet. Det vil
hovedsakelig benytte seg av disse kildene for å kjøpe de data det trenger til sine undersøkelser. Det
vil sette i gang eller oppfordre til at det settes i gang tilleggsundersøkelser dersom dataene som er
nødvendige ikke er tilgjengelige, er ufullstendige eller upålitelige. Det vil også gjennomføre sektor-
undersøkelser for å identifisere de sektorer i informasjonsmarkedet som ikke betjenes på en
tilfredsstillende måte eller som utvikler seg langsomt, selv om de er av strategisk betydning for
Fellesskapet. Som en oppfølging av det innledende metodikkseminar, som ble avholdt i 1989 i
samarbeid med Eurostat, vil IMO støtte de langsiktige metodikkanstrengelser som er nødvendige
for å utarbeide de begrepsmessige rammer som skal gjøre det mulig å innarbeide
informasjonstjenestesektoren i offisielle statistikker. I tillegg vil IMO oppmuntre til ytterligere
arbeid på områdene informasjonsvitenskap og informasjonsøkonomi, for å stimulere utviklingen
av de modeller og redskaper som er nødvendige for utarbeide prognoser over utviklingstrekk i
informasjonsmarkedet, samt vurdere disse trekkenes virkning på resten av økonomien.

1.3. IMO har til hensikt å supplere anstrengelsene til medlemsstatene, selskaper og andre organisasjoner
som er interessert i utviklingen på informasjonsmarkedet. IMOs virksomhet vil derfor bli
gjennomført i tilknytning til, og ikke komme i stedet for, anstrengelsene til medlemsstatene, selskaper
i den private sektor og andre organisasjoner. IMO vil styrke sitt nett av nasjonale kontaktpersoner
og utvide kontakten med eksisterende europeiske og nasjonale sammenslutninger på informasjons-
markedet. Det vil i samarbeid med disse sammenslutningene og med aktuelle forsknings-
organisasjoner gjennomføre prosjekter på grunnlag av kostnadsdeling. For å bedre sin dokumenta-
sjon om verdensmarkedet for informasjonstjenester, vil IMO etterstrebe å utveksle informasjon
med egnede organisasjoner utenfor Fellesskapet, som f.eks. Japan Database Promotion Center og
American Information Industry Association.

1.4. Resultatene av IMOs analyse vil bli spredt til et stort antall brukere og til industrien gjennom
distribusjonsavtaler med representative sammenslutninger og spesialforlag. Hvert år vil IMO legge
frem en rapport for Europaparlamentet og Rådet om de viktigste endringer som har funnet sted på
informasjonsmarkedet.
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Handlingslinje 2: Fjerne juridiske og administrative hindringer

2.1. Handlingene som vil bli gjennomført innenfor rammen av IMPACT 2, vil bidra til å styrke synergien
av det arbeid som utføres med hensyn til juridiske problemer av generell art (f.eks. personvern,
ansvar, intellektuell eiendomsrett, elektroniske underskrifters gyldighet) og til å foreslå initiativer
på fellesskapsplan som særlig gjelder visse deler av markedet for informasjonstjenester.

2.2. I den første kategorien skal arbeidet bidra til å forbedre samordningen av sektorvise initiativer
med hensyn til juridiske problemer av generell art som gjennomføres innenfor rammen av
forskjellige programmer. På bakgrunn av dette vil Kommisjonen styrke den sakkunnskap og den
dokumentasjon den ved hjelp av Den juridiske rådgivende gruppe har tilegnet seg for å gi
medlemsstater og fellesskapsinstitusjoner lettere adgang til referansedokumenter og til opplysninger
om det arbeid som gjøres på området. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å sette i gang
utviklingen av en spesialisert database for dette formål. Den vil benytte seg av Den juridiske
rådgivende gruppes sakkunnskap når den skal forberede rettsakter i forbindelse med nye teknologier.
Parallelt med dette vil Kommisjonen videreføre og styrke sitt samarbeid med Europarådet og
OECD på områder av felles interesse.

2.3. I den andre kategorien vil arbeidet bli konsentrert om å forberede initiativer som særlig gjelder
visse deler av informasjonsmarkedet. Kommisjonen vil undersøke de juridiske problemer forbundet
med gjennomføringen av de retningslinjer som er utarbeidet med sikte på å styrke synergien mellom
offentlig og privat sektor på informasjonsmarkedet. Den vil utarbeide forslag om å harmonisere
reglene for markedsføring av dataregistre som eies av offentlige og halvoffentlige organer. Den vil
oppmuntre til utarbeidelse av europeiske regler for god adferd og overvåke anvendelsen av
prinsippene for personvern i forbindelse med markedsføring av visse databasetjenester, som f.eks.
adresselister eller databaser vedrørende kreditt og solvens. Den vil utarbeide retningslinjer for
Fellesskapet med sikte på å harmonisere vilkårene for at offentligheten skal få adgang til elektroniske
informasjonstjenester, og med sikte på fastsettelse av rammer for kontraktsmessige avtaler mellom
forskjellige markedsdeltakere f.eks. vedrørende utgivers juridiske ansvar, kvalitetskontroll av
tjenester, fortrolighet, bruk av databaser og særlig utgiverens rettigheter.

2.4. Kommisjonen vil endre sammensetningen av Den juridiske rådgivende gruppe for å gjøre det
enklere for offentlige myndigheter og aktuelle markedsdeltakere å delta i gruppens arbeid, slik at
de kan supplere de uavhengige juridisk sakkyndige, som er trukket inn som spesialister på de
områder som undersøkes.

2.5. Kommisjonen vil i samarbeid med spesialforlag føre en aktiv politikk med hensyn til å spre
resultatene av Den juridiske rådgivende gruppes arbeid, for å informere aktører om deres rettigheter
og forpliktelser på en bedre måte.

Handlingslinje 3: Bedre brukervennligheten og øke forståelsen for informasjonstjenester

3.1. Som et tilskudd til de anstrengelser som gjøres med hensyn til sammenkobling av åpne systemer
(OSI), vil Kommisjonen fremme utviklingen av standarder for åpen  informasjonsutveksling i
samarbeid med eksisterende standardiseringsorganer, f.eks. EWOS, ETSI og CEN/Cenelec. Det
vil bli gitt støtte til demonstrasjon og effektiv bruk av informasjonsstandarder og industrinormer
for koding og strukturering av informasjon. De berørte parter vil bli oppfordret til å fullføre og
utvide eksisterende informasjonsstandarder. Kommisjonen vil støtte demonstrasjonsprosjekter med
det formål å fremme anvendelsen av informasjonsstandarder og demonstrere fordelene forbundet
med anvendelsen av dem. Dette vil særlig omfatte standarder som SGML (Standardized General
Markup Language) og ODA (Open Document Architecture). Bruken av informasjonsstandarder i
informasjonsprodukter i offentlig sektor vil bli fremmet.
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3.2. Det vil bli oppmuntret til utviklingen av felles grensesnitt, som gir fleksible og økonomiske løsninger
på problemene i forbindelse med tilgang til et stort spektrum av informasjonstjenester. Det er
snakk om multimedia og tilgang på europeisk plan. Det vil også bli gitt støtte til integreringen av
flerspråklige hjelpemidler, eller av ikoner og grafikk i informasjonstjenester, og til utviklingen av
begrenset vokabular og gjenfinningsmetoder for naturlig språk, for å forenkle tilgangen for uøvde
brukere. For å styrke samhørigheten i Fellesskapet vil det bli oppfordret til å utvide eksisterende
grensesnitt for naturlig språk til også å omfatte andre språk innen Fellesskapet. Det vil bli gjort
anstrengelser for å oppmuntre til at det i informasjonstjenester blir benyttet forskningsresultater på
områder som f.eks. ekspertsystemer, grensesnitt mellom menneske og datamaskin og behandling
av naturlig språk. Det vil bli iverksatt et overordnet prosjekt for å teste levedyktigheten til europeiske
kommersielle systemer av typen KIOSK, slik at det er enkelt for mellomstore bedrifter å få tilgang
til audiotex og teledata med faglig innhold og til ASCII-informasjonstjenester. Integrert bruk av
forskjellige typer informasjon som benytter lyd, grafikk, tekst og bilder vil bli stimulert.

3.3. For å fremme forståelsen for informasjonstjenester blant fagfolk vil Kommisjonen hovedsakelig
benytte seg av multiplikatorer innenfor markedet for informasjonstjenester og visse grupper av
sluttbrukere. Disse multipikatorene omfatter utdanningsinstitusjoner, profesjonsoragner, nasjonale
kunnskapssentra, nettverksoperatører og fagpressen.

Handlinger med sikte på å støtte multiplikatorene, de sakkyndige og sluttbrukerne vil omfatte
følgende: utvikle egnede redskaper, som dokumentasjon, multimediashow og video på alle Felles-
skapets språk; avholde konferanser,  seminarer, arbeidsseminarer, informasjonsdager, presse-
konferanser; delta på utstillinger, vedlikeholde eksisterende kataloger og utvide med nye
informasjonsprodukter; utgi et regelmessig nyhetsbrev som gir opplysninger om fellesskaps-
initiativer på området; delta i nettverk med det formål å distribuere opplysninger om database-
fortegnelser osv.; etablere en sentral brukerstøttefunksjon for brukere av informasjonstjenester,
herunder gratis spørretjeneste på telefon; drive den flerspråklige vertstjenesten ECHO (European
Commission Host Organization) som fortsatt først og fremst vil støtte nye brukere av elektroniske
informasjonstjenester og opptre som formidler i forbindelse med overføring av knowhow til
markedet i samsvar med retningslinjene for forbedring av synergien mellom den offentlige og
private sektor på informasjonsmarkedet.

3.4. Handlinger med hensyn til opplæring vil rette seg mot alle typer operatører i informasjonskjeden,
som omfatter: oppbygging av databaser, drift av vertstjenester, spredning av informasjon ved
hjelp av multimedia og bruk av informasjon. Det vil bli gitt støtte til opplæring av formidlere og
fagfolk i bruken av elektronisk informasjon både on-line og off-line, samtidig som det vil bli tatt
særlig hensyn til mindre gunstig stilte regioner. Handlingene vil også omfatte opplæring av
fremtidige lærere i forskjellige regioner, økonomiske sektorer og selskaper. Det vil bli lagt vekt på
et nært samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter og andre programmer (f.eks. STAR,
DELTA).

Handlingslinje 4: Støtte til strategiske initiativer på informasjonsområdet

4.1. Tilbudet av elektroniske informasjonstjenester innen vitenskap og teknikk (STI), som er av
grunnleggende betydning for forskning på europeisk plan og for industrielle fremskritt, vil bli
stimulert og styrket. Kommisjonen vil ta utgangspunkt i de seneste initiativer på området
bioteknologisk informasjon og datasystemer for materialer ved å opprette et europeisk, felles nettverk
for bioteknologisk informasjon samt bidra til en videre utvikling av datatjenester i forbindelse
med materialer. Initiativene tar sikte på å bedre tilgjengeligheten av, kvaliteten på og tilgangen til
europeiske STI-tjenester, ved utviklingen av egnede redskaper og strukturer som vil fremme
integreringen av eksisterende systemer og tjenester og fordele ressursene mer effektivt.
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4.2. Utvikling av informasjonstjenester i strategisk viktige markedssektorer vil bli stimulert og det vil
bli stilt hjelpemidler til rådighet for samarbeid. Der det er nødvendig vil det bli gitt støtte til
oppretting av nyskapende strukturer. Særlig vil informasjonstjenester som er relevante for
Fellesskapets politikk med hensyn til det indre markeds virkemåte bli stimulert. Det vil bli gjort
anstrengelser med hensyn til harmonisering i nye sektorer hvor det finner sted spontan, men
ukoordinert utvikling, for å stimulere til samarbeid og bruk av nettverk. Områdene informasjon
om patenter, standarder, turisme og transport, kultur, helse- og miljø samt standardisert fremstilling
av digitale geografiske kart er utpekt som mål for Fellesskapets innsats.

4.3. De strategiske informasjonsprosjektene kan utvides og/eller tas opp til ny overveielse ved
gjennomføringen av programmet på grunnlag av krav fremmet fra IMO, av resultater oppnådd ved
gjennomgang av programmet midt i perioden, og etter inngående høring hos informasjonsindustrien
og programmets rådgivningsorgan. De prioriterte områder som ble utpekt til pilot-/
demonstrasjonsprosjekter under det forrige IMPACT-programmet, men som ennå ikke er utviklet,
vil bli gjennomgått på nytt og igangsatt dersom behovet i markedet viser seg å være tilstede.

4.4. Kommersielle foretak til utvikling av informasjonsprodukter og -tjenester på grunnlag av europeisk
samarbeid, f.eks. av europeiske økonomiske interessegrupper (EØIG), vil bli stimulert ved at den
økonomiske byrde i forbindelse med internasjonalt samarbeid reduseres. Dette vil i særlig grad få
anvendelse på små og mellomstore bedrifter (SMB). Det vil bli utarbeidet en oversikt over
mulighetene for støtte til forberedelse av internasjonale prosjekter, til opprettelse av fellesforetak
med deltakelse fra forskjellige medlemsstater og til overføring av knowhow fra gunstig stilte til
mindre gunstig stilte regioner i Fellesskapet. Det vil bli gitt støtte til nærmere samarbeid mellom
europeiske og nasjonale bransjeorganisasjoner, og til å trekke inn nasjonale kunnskapssentre for å
fremme strategiske prosjekter og opprettelsen av et indre marked for informasjon.

4.5. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å knytte aktuelle organisasjoner i medlemsstatene
sammen til et nettverk som består av medielaboratorier med det formål å bygge opp europeisk
fagkunnskap innen utvikling av prototyper på informasjonsprodukter for informasjonstjenester
basert på multimedia, fremme utveksling av erfaring og overføring av knowhow og oppnå synergi
mellom forlag og systemleverandører.

4.6. Utbredelsen av informasjonsmarkedet til mindre gunstig stilte regioner, avhenger av at det iverksettes
strategiske informasjonsprosjekter med igangsettende virkning. Det vil bli oppmuntret til egnede
initiativer på nasjonalt/regionalt plan gjennom støtte fra Fellesskapet til prosjekter som har
multipliserende virkning og som inneholder elementer som kan benyttes i andre geografiske
områder.

4.7. Prosjekter med kostnadsdeling vil være ett av Kommisjonens viktigste instrumenter for å øke
antallet strategiske informasjonsinitiativer. I noen markedssektorer vil det være nødvendig med
pilot- og demonstrasjonsprosjekter for å demonstrere den seneste utvikling i tilstrekkelig stor skala
og for å virke som katalysatorer for utviklingen av europeiske informasjonstjenester, som ellers
ville være utilstrekkelige med hensyn til størrelse, dekning og omfang. Disse prosjektene vil bli
definert i samarbeid med brukerne og/eller industrien.
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET

1. Kommisjonen vil gjennomføre programmet i samsvar med det tekniske innhold angitt i vedlegg I.

2. Antallet prosjekter av generell art med kostnadsdeling, særlig med hensyn til arbeid utført av
IMO, vil økes. Fremgangsmåtene for gjennomføringen av spesielle tiltak vil bli forenklet slik at
det i større grad tas hensyn til de forskjellige markedsdeltakeres behov og interesser, og at det blir
lettere for dem å delta i programmet.

3. Med henvisning til artikkel 7 i beslutningen, presiserer Kommisjonen at fysiske eller juridiske
personer fra stater som har inngått avtaler om samarbeid innenfor rammene av programmet, kan
delta i prosjekter som faller inn under programmets ramme på grunnlag av kriteriet om gjensidighet.
De skal imidlertid ikke motta økonomisk støtte fra Fellesskapet og må bidra til å dekke generelle
administrasjonskostnader.

4. Utvelgelsen av pilot- og demonstrasjonsprosjekter vil normalt baseres på den vanlige
fremgangsmåten i forbindelse med innbydelser til forslag som kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. Målene vil bli definert i arbeidsplaner som settes opp i nært samarbeid med
deltakerne på informasjonstjenestemarkedet og med komiteen nevnt i artikkel 4 i beslutningen.

Hovedkriteriet for å oppnå støtte til prosjekter som blir valgt ut i forbindelse med innbydelser til
forslag, vil være prosjektenens mulighet til å innvirke på utviklingen av informasjonsmarkedet
uten å skape vridninger i markedet. Det vil bli etablert særlige tilleggsbelønningsordninger for å
oppmuntre små og mellomstore bedrifter og ugunstig stilte regioner til å delta samt oppmuntre til
overføring av knowhow.

5. Kommisjonen kan også gjennomføre en mer fleksibel finansieringsordning enn ordningen med
innbydelse til forslag for å oppmuntre til dannelse av ansvarlige selskaper, særlig som omfatter
små og mellomstore bedrifter og organisasjoner i ugunstig stilte regioner, eller andre undersøkende
virksomheter i forskjellige deler av informasjonstjenestemarkedet. Denne ordningen vil kunne
benyttes på permanent basis.

6. Kommisjonen vil legge til rette for at det i særskilte tilfeller blir foretatt en vurdering av
prosjektforslag som er mottatt utenom ordningen med innbydelse til forslag, når forslagene er
særlig lovende og betydningsfulle for utvikling på informasjonsmarkedet, er særlig nyskapende
eller har en fremragende teknologi eller metodikk, og som ikke har kunnet leveres inn i forbindelse
med de vanlige innbydelser til forslag. Målet om å unngå konkurransevridninger vil bli fastholdt.

7. De nærmere retningslinjer for de to sistnevnte fremgangsmåter vil bli gjennomført i henhold til
fremgangsmåten til ledelsesorganet (type IIb) og i samsvar med Kommisjonens finansreglement.
De vil bli kunngjort hvert år i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

8. Prosjekter som i sin helhet finansieres av Kommisjonen som et ledd i studie- og servicekontrakter,
vil bli gjennomført ved anbudsinnbydelser i samsvar med Kommisjonens finansreglement.
Transparens vil bli sikret ved at arbeidsprogrammet offentliggjøres og ved at det regelmessig
sirkuleres til yrkessammenslutninger og andre organer.

9. For å gjennomføre programmet, vil Kommisjonen også iverksette virksomheter med sikte på å
oppfylle programmets overordnede mål og hver enkelt handlingslinjes særskilte mål. Slik virksomhet
vil omfatte arbeidsseminarer, seminarer, konferanser, analyser, opplysningskampanjer,
opplæringskurs, støtteordninger for fellesforetak, hjelp til nasjonale kunnskapssentre og særskilt
støtte til utvikling av informasjonsmarkedet i ugunstig stilte regioner.


