
DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Mødedokument

C5-0616/2000

27/11/2000

***II
FÆLLES HOLDNING

Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 23. november 2000 med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram
for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri
(MEDIA - Uddannelse) (2001-2005)
(COD 1999/0275)













10939/2/00 REV 2 BB/fh
DG J   DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 24 november 2000
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
1999/0275 (COD)

10939/2/00
REV 2

LIMITE

AUDIO 44
CODEC 613

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 23. november 2000 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram
for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri
(MEDIA - Uddannelse) (2001-2005)



10939/2/00 REV 2 BB/cs 1
DG J   DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af

om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for
den europæiske audiovisuelle programindustri

(MEDIA - Uddannelse) (2001-2005)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 150, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 150 af 30.5.2000, s. 59.
2 EFT C 168 af 16.6.2000, s. 8.
3 EFT C ...
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af                (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Kommissionen afholdt den 6.-8. april 1998 i samarbejde med det fungerende formandskab en

europæisk audiovisuel konference "Den digitale tidsalders udfordringer og muligheder" i

Birmingham. Denne høring viste, at det er nødvendigt, at der inden for den audiovisuelle

sektor er et bedre uddannelsesprogram, som fokuserer på alle de nye aspekter ved den digitale

tidsalder. Rådet noterede sig på mødet den 28. maj 1998 de endelige konklusioner fra nævnte

konference og udtrykte ønske om, at der udvikles nye former til fremme af en stærk og kon-

kurrencedygtig programindustri.

(2) I rapporten af 26. oktober 1998 fra refleksionsgruppen på højt plan vedrørende den audiovisu-

elle politik hedder det i konklusionen med titlen "The Digital Age: European Audiovisual Po-

licy", at man i dette miljø bør styrke såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse

inden for den audiovisuelle sektor.

(3) Udfordringerne i forbindelse med produktion og distribution af samt adgang til audiovisuelt

europæisk indhold var hovedtemaet for det audiovisuelle forum "European content for the di-

gital millennium", som det fungerende formandskab arrangerede den 10. og 11. septem-

ber 1999 i Helsingfors i samarbejde med Kommissionen.

(4) I konklusionerne fra seminaret "Uddannelse for det nye årtusind", som det fungerende for-

mandskab afholdt den 10.-11. april 2000 i Porto i samarbejde med Kommissionen, blev det

understreget, at en indsats på uddannelsesområdet er nødvendig for at fremme den ønskede

vækst og internationalisering af den europæiske audiovisuelle industri.
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(5) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Den audiovisu-

elle politik: Den videre udvikling" erkender Kommissionen, at den digitale tidsalder vil få

betydelig indvirkning på beskæftigelsen inden for den audiovisuelle industri.

(6) I grønbogen om "Konvergensen mellem telekommunikationssektoren, mediesektoren og in-

formationsteknologisektoren og de lovgivningsmæssige implikationer heraf" erkendes det, at

fremkomsten af nye tjenesteydelser vil give anledning til, at der skabes nye job. Tilpasningen

til de nye markeder kræver medarbejdere, der er uddannet i at bruge de nye teknologier. Den

offentlige høring om grønbogen, som Kommissionen gennemførte, bekræftede, at der er efter-

spørgsel efter en specialiseret erhvervsuddannelse, som er tilpasset markedets behov.

(7) I sine konklusioner af 27. september 1999 om resultaterne af den offentlige høring om grøn-

bogen1 opfordrede Rådet Kommissionen til at tage hensyn til disse resultater ved udarbejdelse

af forslag med henblik på foranstaltninger til styrkelse af den europæiske audiovisuelle indu-

stri, herunder multimedieindustrien.

(8) Det Europæiske Råd erkendte på sit møde den 20. og 21. november 1997 i Luxembourg, at

efter- og videreuddannelse samt erhvervsuddannelse kan yde et vigtigt bidrag til medlemssta-

ternes beskæftigelsespolitik ved at øge beskæftigelsesegnethed, tilpasningsevne og iværksæt-

terånd og fremme lige muligheder.

(9) Betydningen af en hensigtsmæssig uddannelse blev ligeledes understreget i konklusionerne

fra Det Europæiske Råds møde den 24. marts 2000 i Lissabon, navnlig med hensyn til infor-

mationssamfundets nye teknologier.

                                                
1 EFT C 283 af 6.10.1999, s. 1.
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(10) I sin rapport til Det Europæiske Råd om jobmuligheder i informationssamfundet konstaterede

Kommissionen, at der ligger et stærkt jobskabelsespotentiale i de nye audiovisuelle tjenester.

(11) Investeringer i den europæiske audiovisuelle industri bør derfor fremmes og medlemstaterne

bør opfordres til på forskellige måder at tilskynde til oprettelse af nye arbejdspladser.

(12) Kommissionen har iværksat et "Handlingsprogram til fremme af udviklingen af den europæi-

ske audiovisuelle industri (MEDIA) (1991-1995)", som blev vedtaget ved Rådets afgørelse

90/685/EØF1, og som blandt andet omfatter en støtte til uddannelsesaktiviteter for at forbedre

den faglige kompetence hos de personer, der arbejder inden for den audiovisuelle programin-

dustri.

(13) Fællesskabets strategi for udvikling og styrkelse af den europæiske audiovisuelle industri blev

bekræftet med MEDIA II-programmet, som blev vedtaget ved Rådets afgørelse 95/563/EF2

og ved Rådets afgørelse 95/564/EF3. I betragtning af, hvad der er opnået ved dette program,

bør det forlænges under hensyntagen til de opnåede resultater.

                                                
1 EFT L 380 af 31.12.1990, s. 37.
2 EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25.
3 EFT L 321 af 30.12.1995, s. 33.
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(14) I sin rapport om resultaterne af MEDIA II-programmet (1996-2000) fra 1. januar 1996 til

30. juni 1998 giver Kommissionen udtryk for, at programmet respekterer subsidiaritetsprin-

cippet for forholdet mellem fællesskabsmidler og nationale midler, idet de nationale meka-

nismer traditionelt spiller en dominerende rolle, og foranstaltningerne under MEDIA II-

programmet supplerer og udbygger denne.

(15) Kommissionen har i sin meddelelse om Fællesskabspolitikkerne og beskæftigelsen erkendt

den positive virkning, MEDIA II-programmet har på beskæftigelsen inden for det audiovisu-

elle område.

(16) Det er nødvendigt at tage hensyn til den audiovisuelle sektors kulturelle aspekter som anført i

traktatens artikel 151, stk. 4. Der bør derfor sørges for, at deltagelsen i det foreliggende pro-

gram afspejler den kulturelle mangfoldighed i Europa.

(17) Kommissionen vil til fremme af europæiske audiovisuelle projekter undersøge muligheden

for supplerende finansiering via andre fællesskabsinstrumenter, især "e-Europa" og f.eks. Den

Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Investeringsfond (EIF) samt femte

rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk ud-

vikling og demonstration, som blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.

182/1999/EF1. Branchefolk i den audiovisuelle sektor bør have oplysning om de forskellige

former for støtte, der er til rådighed for dem inden for Fællesskabet.

                                                
1 EFT L 26 af 1.2.1999, s. 1.
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(18) Det europæiske audiovisuelle marked, der er ved at opstå, kræver faglige kvalifikationer, som

er tilpasset markedets nye dimension, særlig med hensyn til økonomisk, finansiel og forret-

ningsmæssig virksomhedsledelse og i forbindelse med anvendelse af ny teknologi i både initi-

ativfasen, udviklings-, produktions-, distributions-, markedsførings- og transmissionsfasen.

(19) Branchefolk bør have faglige kvalifikationer, der sætter dem i stand til bedst muligt at udnytte

programmarkedets europæiske og internationale dimension, og de bør tilskyndes til at udar-

bejde projekter, som svarer til markedskravene.

(20) Det er vigtigt navnlig at støtte aktioner med henblik på faglig uddannelse i intellektuel ejen-

domsret, herunder fællesskabsbestemmelserne på området, samt i markedsføring af audiovi-

suelle produkter, med særlig vægt på de nye teknologiers muligheder inden for distribution og

markedsføring.

(21) Lige muligheder er et grundlæggende princip i Fællesskabets politikker, og der skal tages

hensyn hertil ved gennemførelsen af dette program.

(22) Branchefolks uddannelse bør indeholde de væsentligste økonomiske, juridiske, teknologiske

og erhvervsmæssige elementer; de hurtige ændringer på dette område gør det nødvendigt at

iværksætte livslange uddannelser.

(23) For at sikre, at branchefolkene behersker de nye teknologier, bør der lægges vægt på at vide-

reuddanne dem i disse teknologier og således øge konkurrenceevnen for virksomhederne i den

audiovisuelle sektor.
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(24) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør erhvervsuddannelsescentrene indgå i

netværk, således at det bliver lettere at udveksle knowhow og den bedste praksis i internatio-

nal sammenhæng.

(25) I forbindelse med støtten til erhvervsuddannelse bør der tages hensyn til strukturelle mål som

udvikling af skabelses-, produktions-, markedsførings- og distributionspotentialet i lande eller

regioner med ringe audiovisuel produktionskapacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geo-

grafisk område, og/eller udvikling af en uafhængig europæisk produktions- og distributions-

sektor, navnlig af små og mellemstore virksomheder.

(26) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5, og eftersom målene for

den påtænkte handling, iværksættelse af en erhvervsuddannelsespolitik, ikke kan gennemføres

af medlemsstaterne, navnlig fordi der skal etableres tværnationale partnerskaber mellem ud-

dannelsescentrene, bør Fællesskabet iværksætte de aktioner, der er nødvendige for gennemfø-

relsen. Denne afgørelse går i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet ikke videre

end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27) Foranstaltningerne i henhold til dette program tilsigter alle et tværnationalt samarbejde, som

giver de foranstaltninger, der iværksættes i medlemsstaterne, en værditilvækst i overensstem-

melse med subsidiaritetsprincippet.
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(28) De associerede lande i Central- og Østeuropa, de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen,

samt Cypern, Malta og Tyrkiet er anerkendt som potentielle deltagere i fællesskabsprogram-

mer på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal aftales med disse

lande. De europæiske lande, der har undertegnet Europarådets konvention om grænseover-

skridende fjernsyn, tilhører det europæiske audiovisuelle område og kan derfor, såfremt de

ønsker det og under hensyntagen til budgetmæssige overvejelser eller andre prioriteter i deres

audiovisuelle industrier, deltage i programmet eller nyde godt af en begrænset samarbejds-

ordning på grundlag af supplerende bevillinger efter de procedurer, der fastlægges i aftaler

mellem de berørte parter.

(29) Europæiske tredjelandes deltagelse i programmet bør være betinget af en undersøgelse af, om

deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med gældende fællesskabsret, særlig Rådets

direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative be-

stemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed1.

(30) Samarbejdet på erhvervsuddannelsesområdet mellem de europæiske organer og institutioner i

tredjelande på grundlag af fælles interesser kan skabe en værditilvækst for den europæiske

audiovisuelle industri. I øvrigt vil åbningen over for tredjelande øge bevidstheden om Europas

kulturelle mangfoldighed og gøre det muligt at sprede fælles demokratiske værdier. Samar-

bejdet udvikles på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal fastlægges

i aftaler mellem de berørte parter.

(31) Med henblik på at styrke værditilvæksten som følge af Fællesskabets indsats er det nødven-

digt på alle niveauer at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem de aktioner, der

iværksættes inden for rammerne af denne afgørelse og andre fællesskabsforanstaltninger. Det

er ønskeligt at samordne aktiviteter i henhold til programmet med aktiviteter, der udfoldes af

internationale organisationer som Europarådet.

                                                
1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
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(32) I henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon, skal Rådet og Kom-

missionen inden udgangen af 2000 aflægge rapport om revisionen af de finansielle instru-

menter under EIB og EIF med henblik på at omdirigere midlerne, så der ydes støtte til iværk-

sættere, højteknologivirksomheder og mikrovirksomheder samt til andre initiativer med risi-

kovillig kapital eller garantifaciliteter, der foreslås af EIB og EIF. I denne sammenhæng bør

der tages særligt hensyn til den audiovisuelle sektor, herunder uddannelsesprogrammerne.

(33) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme,

der udgør det primære referencegrundlag som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle

aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisci-

plin og forbedring af budgetproceduren1.

(34) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Programmets udarbejdelse

Der indføres et erhvervsuddannelsesprogram, MEDIA-uddannelse, i det følgende benævnt "pro-

grammet", for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2005.

Programmet har til formål hovedsagelig gennem efter- og videreuddannelse at give den europæiske

audiovisuelle industris branchefolk de nødvendige kvalifikationer til at drage størst mulig fordel af

markedets europæiske og internationale dimension og af anvendelsen af de nye teknologier.

Artikel 2

Programmets formål

1. Programmet har følgende mål:

a) At opfylde industriens behov og styrke dens konkurrenceevne ved at forbedre efter- og vide-

reuddannelse af den audiovisuelle sektors branchefolk for at give dem de nødvendige kvalifi-

kationer med henblik på at skabe konkurrencedygtige produkter på det europæiske marked og

de øvrige markeder, især på følgende områder:

– anvendelse af ny teknologi, især digital, til produktion og spredning af audiovisuelle

programmer med høj kommerciel og kunstnerisk værditilvækst
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– økonomisk, finansiel og forretningsmæssig virksomhedsledelse, herunder de retlige

regler og teknikker til finansiering af produktion og distribution af audiovisuelle pro-

grammer

– teknikker til affattelse af drejebøger og fortællekunst, herunder teknikker til udvikling af

nye typer audiovisuelle programmer.

Der lægges særlig vægt på de muligheder for fjernundervisning og pædagogisk fornyelse, som

ligger i udvikling af onlineteknologier.

I forbindelse med disse uddannelsesaktioner fremmes samarbejdet mellem de forskellige ak-

tører i den audiovisuelle industri, såsom drejebogsforfattere, instruktører og producenter.

Visse initiativer inden for erhvervsmæssig grunduddannelse, som industrien er direkte invol-

veret i, såsom "master's degrees", kan undtagelsesvis også støttes, såfremt der ikke er anden

fællesskabsstøtte til rådighed, og på områder, hvor der ikke er støtteforanstaltninger på natio-

nalt plan.

b) At fremme samarbejde og udveksling af knowhow samt den bedste praksis gennem oprettelse

af netværk mellem de parter, som er ansvarlige for uddannelsen, såsom uddannelsesinstitutio-

ner, branchen og virksomheder, samt gennem fremme af uddannelsen af lærere.

Det skal navnlig ske ved at fremme gradvis oprettelse af netværk inden for uddannelse på det

audiovisuelle område samt videreuddannelse af undervisere.



10939/2/00 REV 2 BB/hm 12
DG J   DA

2. Med henblik på gennemførelsen af de i stk. 1, litra a), første afsnit, og litra b), opstillede mål

skal der tages særligt hensyn til de specifikke behov i lande eller regioner med ringe produktionska-

pacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geografisk område, samt til udviklingen af en selvstæn-

dig europæisk produktions- og distributionssektor og navnlig af små og mellemstore virksomheder.

3. Realiseringen af de i stk. 1 anførte mål sker i overensstemmelse med de i bilaget fastlagte ret-

ningslinjer.

Artikel 3

Koordination

For at opnå den højeste grad af koordination sørger Kommissionen for, at der etableres et samarbej-

de mellem de uddannelsesaktiviteter, der er omfattet af programmet, og de udviklingsprojekter, som

modtager støtte inden for rammerne af MEDIA Plus-programmet, der er udarbejdet i medfør af Rå-

dets afgørelse 2000/   /EF1.

Artikel 4

Finansielle bestemmelser og finansieringsbetingelser

1. De modtagere af fællesskabsstøtte, som deltager i gennemførelsen af de aktioner, der er be-

skrevet i bilaget, skal selv sørge for en væsentlig del af finansieringen. Fællesskabets finansiering

overstiger ikke 50% af omkostningerne ved aktiviteterne. I de tilfælde, der er udtrykkeligt anført i

bilaget, kan finansieringen dog komme op på 60% af omkostningerne ved aktiviteterne.

                                                
1 Rådets afgørelse 2000/   /EF af   om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, di-

stribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus - Udvik-
ling, distribution og markedsføring) (2001-2005).
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2. Modtagere af fællesskabsstøtte skal sikre, at flertallet af deltagerne i en uddannelsesaktion,

som er statsborgere i de stater, der deltager i programmet, i princippet kommer fra et andet land end

modtagerens. Med henblik herpå kan der i Fællesskabets finansiering af uddannelsesaktionen kunne

indgå en støtte, der skal gøre det lettere for branchefolk fra bestemte sprogområder at deltage.

3. Kommissionen sikrer sig, at en passende del af de årlige disponible midler, der fastlægges i

overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2, så vidt muligt forbeholdes nye aktiviteter.

4. Fællesskabets finansiering fastlægges i forhold til omkostningerne ved og arten af hvert af de

påtænkte projekter.

5. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for den i artikel 1 nævnte perio-

de fastsat til [50] mio. EUR.

6. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle

overslag.

Artikel 5

Programmets gennemførelse

1. Kommissionen er ansvarlig for programmets gennemførelse.
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2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt an-

går de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 6, stk. 2:

a) de generelle retningslinjer for alle de aktioner, der er beskrevet i bilaget

b) indholdet af indkaldelserne af forslag, fastlæggelsen af kriterier og procedurer for projekter-

nes udvælgelse

c) fastlæggelsen af den procentdel af de disponible midler, der hvert år skal forbeholdes nye ak-

tiviteter

d) de nærmere bestemmelser for overvågning og evaluering af aktionerne

e) alle forslag om tildeling af fællesskabsmidler på over 200 000 EUR pr. modtager og om året.

Denne tærskel kan revideres i lyset af erfaringerne.

3. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse for så vidt angår alle an-

dre emneområder vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 3. Denne procedure anven-

des også ved det endelige valg af kontorerne for faglig bistand.

4. Den faglige bistand fastlægges i de bestemmelser, der vedtages i forbindelse med finansfor-

ordningen.
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5. Kommissionen underretter regelmæssigt og i god tid Europa-Parlamentet og Rådet om, hvor

langt man er kommet med gennemførelsen af programmet, især for så vidt angår anvendelsen af de

disponible midler.

Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. afgørel-

sens artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. afgørel-

sens artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Sammenhæng og komplementaritet

Når Kommissionen gennemfører programmet, sikrer den i nært samarbejde med medlemsstaterne

den generelle sammenhæng og komplementaritet med de relevante fællesskabspolitikker,

-programmer og -aktioner, der har indvirkning på uddannelse og det audiovisuelle område.
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Kommissionen sikrer især koordination mellem programmet og de øvrige fællesskabsprogrammer

på området for grund- og videreuddannelse samt med interventionerne fra Den Europæiske Social-

fond i overensstemmelse med forordningen om denne fond.

Kommissionen sikrer en effektiv forbindelse mellem dette program og de programmer og aktioner

på uddannelsesområdet og det audiovisuelle område, der gennemføres som led i Fællesskabets sam-

arbejde med tredjelande og kompetente internationale organisationer.

Artikel 8

Programmets åbning over for tredjelande

1. Dette program er åbent for deltagelse af de associerede lande i Central- og Østeuropa i over-

ensstemmelse med betingelserne i associeringsaftalerne eller tillægsprotokoller hertil vedrørende

deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er indgået eller skal indgås med disse lande.

2. Cypern, Malta, Tyrkiet og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, kan deltage i dette

program på grundlag af supplerende bevillinger efter procedurer, der skal aftales med disse lande.

3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte lande kan de lande, der har tiltrådt Europarådets konvention

om grænseoverskridende fjernsyn, deltage i dette program på grundlag af supplerende bevillinger

på de betingelser, der fastlægges i aftalerne mellem de berørte parter.
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4. Åbningen af programmet for de i stk. 1, 2 og 3 nævnte europæiske tredjelande er betinget af

en forudgående undersøgelse af, om deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med gælden-

de fællesskabsret, herunder med artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 89/552/EØF.

5. Dette program er ligeledes åbent for samarbejde med andre tredjelande på grundlag af supple-

rende bevillinger og med en medfinansiering i henhold til fremgangsmåder, der skal fastlægges i

aftaler mellem de berørte parter. De i stk. 3 nævnte europæiske tredjelande, der ikke måtte ønske

fuld deltagelse i programmet, kan indgå i et samarbejde på de i nærværende stykke fastsatte betin-

gelser.

Artikel 9

Overvågning og evaluering

1. Kommissionen påser, at der for de i denne afgørelse omhandlede aktioner foretages en forud-

gående vurdering, en overvågning og en efterfølgende evaluering, og den sørger for, at program-

merne er tilgængelige, og at iværksættelsen er gennemsigtig.

2. De udvalgte modtagere foretager årligt indberetning til Kommissionen.
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3. Efter afslutning af projekterne evaluerer Kommissionen, hvorledes de er udført, og hvilke

virkninger deres gennemførelse har haft, for at fastslå, om de oprindeligt fastsatte mål er nået.

4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg

og Regionsudvalget en evalueringsrapport om programmets virkninger og effektivitet på grundlag

af resultaterne efter to års gennemførelse. Denne rapport skal indeholde resultatindikatorer som

f.eks. virkningen på beskæftigelsen.

Denne rapport ledsages i givet fald af forslag til tilpasninger.

5. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg

og Regionsudvalget en udførlig beretning om gennemførelsen og resultaterne af programmet efter

dets afslutning.

I denne beretning redegør Kommissionen navnlig for den værditilvækst, der er opstået gennem

Fællesskabets finansielle støtte, de eventuelle beskæftigelsesmæssige virkninger og de i artikel 3 og

7 nævnte koordinationsforanstaltninger.
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Artikel 10

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2001.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

1. PLANLAGTE AKTIONER

Dette program har til mål som støtte og supplement til medlemsstaternes aktioner at gøre det

muligt for branchefolk at tilpasse sig det audiovisuelle markeds dimension, især det europæi-

ske markeds dimension, ved at fremme erhvervsuddannelsen på følgende områder:

− ny teknologi (herunder bevarelse og bedre udnyttelse af den europæiske filmiske og

audiovisuelle kulturarv)

− økonomisk, finansiel og forretningsmæssig virksomhedsledelse, herunder de juridiske

aspekter, distribution, marketing

− teknikker til affattelse af drejebøger og udvikling af nye typer programmer.

Uddannelsesaktionerne tager hensyn til de retlige rammer for intellektuel ejendomsret, især

fællesskabsbestemmelserne på området.

De støttede uddannelsesaktioner er tilgængelige for branchefolk i de berørte sektorer af den

audiovisuelle industri og radioindustrien.

Programmet tilskynder til samarbejde inden for de foreslåede aktioner mellem den audiovisu-

elle industris forskellige aktører såsom drejebogsforfattere, instruktører og producenter med

henblik på at forbedre projekternes kvalitet og kommercielle potentiale ved et tættere samar-

bejde mellem de forskellige faggrupper.
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1.1. Uddannelse i ny teknologi

Uddannelsen har til mål at udvikle branchefolks evne til at anvende avancerede kreative tek-

nikker og spredningsteknikker, navnlig på områderne animation, computergrafik, multimedier

og interaktivitet, herunder postproduktionsteknikker, der kan lette den grænseoverskridende

udbredelse af europæiske produktioner.

De foreslåede aktioner skal omfatte følgende:

− fremme af udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesmoduler vedrørende ny audiovi-

suel teknologi som supplement til medlemsstaternes aktioner

− integrering af uddannelsesaktionerne i netværk og lette udvekslingen af lærere og bran-

chefolk ved tildeling af stipendier og tilrettelæggelse af praktikophold i virksomheder i

andre medlemsstater ved at bidrage til uddannelse af lærerne og til fjernundervisning,

idet udvekslinger og partnerskaber mellem lande og regioner med ringe audiovisuel

produktionskapacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geografisk område især skal

fremmes.
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1.2. Uddannelse i økonomisk, finansiel og forretningsmæssig virksomhedsledelse

Uddannelsen har til mål at udvikle branchefolks evne til at forstå og drage fordel af den euro-

pæiske dimension i sektorerne vedrørende udvikling, produktion, marketing og distributi-

on/udsendelse af audiovisuelle programmer.

De foreslåede aktioner skal omfatte følgende:

− fremme af udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesmoduler i virksomhedsledelse

som supplement til medlemsstaternes aktioner og med fremhævelse af den europæiske

dimension

− integrering af uddannelsesaktionerne i netværk, lette udvekslinger af branchefolk ved

tildeling af stipendier og tilrettelæggelse af praktikophold i virksomheder i andre med-

lemsstater ved at bidrage til uddannelse af lærerne og til fjernundervisning, idet udveks-

linger og partnerskaber mellem lande og regioner med ringe audiovisuel produktionska-

pacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geografisk område især skal fremmes.
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1.3. Teknikker til affattelse af drejebøger

Denne uddannelse henvender sig til erfarne drejebogsforfattere og instruktører med henblik på

at forbedre deres evne til at udvikle teknikker, der er baseret på både traditionelle og interak-

tive skrive- og fortællemetoder i alle typer audiovisuelle programmer.

De foreslåede aktioner skal omfatte følgende:

− fremme af udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesmoduler inden for identificering

af målgrupper, redigering og udformning af drejebøger til et internationalt publikum

med henblik på kvalitetsproduktion, relationerne mellem drejebogsforfatter, instruktør,

producent og distributør

− integrering af uddannelsesaktionerne i netværk, lette udvekslinger af branchefolk ved

tildeling af stipendier og tilrettelæggelse af praktikophold i virksomheder i andre med-

lemsstater ved at bidrage til uddannelse af lærerne og til fjernundervisning, idet udveks-

linger og partnerskaber mellem lande og regioner med ringe audiovisuel produktionska-

pacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geografisk område især skal fremmes.

1.4. Uddannelsesnetværk

Målet er at tilskynde modtagerne af støtte under programmet til at styrke samordningen af de-

res aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet med henblik på at oprette europæiske

netværk.
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1.5. Grunduddannelsesaktiviteter

Inden for den grundlæggende erhvervsuddannelse, hvor der hverken sker finansiering fra

Fællesskabets eller fra national side, kan der undtagelsesvis ydes støtte til aktiviteter. Der kan

navnlig være tale om "master's degrees", hvor der er en forbindelse med industrien i form af

partnerskab og/eller praktikophold.

2. GENNEMFØRELSE AF PROGRAMMET

2.1. Fremgangsmåde

Ved gennemførelsen af programmet arbejder Kommissionen bistået af det i afgørelsens arti-

kel 6 omhandlede udvalg snævert sammen med medlemsstaterne. Den hører også de involve-

rede parter. Den sikrer, at der i forbindelse med udvælgelsen af deltagere tages passende hen-

syn til den kulturelle mangfoldighed i Europa.

Den tilskynder modulkonstruktørerne til at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, bran-

chen og virksomhederne om udarbejdelsen af modulerne og opfølgningen af dem.
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Kommissionen sørger for, at konstruktørerne af uddannelsesmoduler gør, hvad der er muligt

for at overholde princippet i afgørelsens artikel 4, stk. 2, og hvis dette princip af særlige årsa-

ger må fraviges, sørger den for, at de ekstra fordele ved en fællesskabsindsats på dette uddan-

nelsesområde sikres.

Den påser, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder sproglige faciliteter, især når det drejer sig

om teknikker til affattelse af drejebøger.

Den letter deltagelsen af praktikanter navnlig fra lande og regioner med ringe produktionska-

pacitet og/eller et begrænset sprogligt eller geografisk område.

2.2. Fællesskabsstøtte

Fællesskabets samfinansiering af de samlede uddannelsesomkostninger ligger inden for ram-

merne af en finansiering, som er fælles med offentlige og/eller private parter, som regel mak-

simalt 50%. Denne procentsats kan forhøjes til 60% til uddannelsesaktioner i lande eller regi-

oner med begrænset audiovisuel produktionskapacitet og/eller et begrænset sprogligt eller ge-

ografisk område.

Som hovedregel kan den finansielle fællesskabsstøtte, der ydes til projekter inden for pro-

grammet, dække en periode på højst tre år, idet der foretages jævnlige vurderinger af de opnå-

ede resultater.

Proceduren i artikel 6, stk. 2, anvendes ved fastlæggelsen af finansieringens anvendelse for

hver type aktion, der er opført i nr. 1.
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I overensstemmelse med Fællesskabets finansieringsregler og under anvendelse af proceduren

i afgørelsens artikel 6, stk. 2, fastlægger Kommissionen et finansieringsregelsæt med henblik

på at fastsætte et tilskudsloft for hver efter- og videreuddannelsesaktivitet og pr. uddannet

person.

Modulkonstruktørerne og uddannelsescentrene udvælges efter indkaldelse af forslag.

Kommissionen sikrer så vidt muligt, at en passende procentdel af de disponible midler hvert

år tildeles nye aktiviteter.

2.3. Gennemførelse

2.3.1.Kommissionen gennemfører programmet efter proceduren i afgørelsens artikel 6. Den indgår

et samarbejde med konsulenter og kontorer for faglig bistand, der udvælges efter en ud-

budsprocedure på grundlag af deres branchemæssige sagkundskab, erfaringer fra Media II-

programmet eller andre erfaringer på området. Den faglige bistand finansieres over program-

mets budget. Kommissionen kan ligeledes efter proceduren i afgørelsens artikel 6, stk. 2, ind-

gå partnerskaber om aktiviteter med specialiserede foretagender, herunder sådanne, som er

blevet oprettet i medfør af andre europæiske initiativer, f.eks. den audiovisuelle del af Eureka-

programmet, Eurimages og Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Områ-

de, med henblik på at gennemføre fælles aktioner, der opfylder programmets mål på uddan-

nelsesområdet. Kommissionen foretager den endelige udvælgelse af modtagere af støtte fra

programmet og træffer beslutning om den økonomiske støtte, der skal bevilges i henhold til

afgørelsens artikel 5.
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Den begrunder sine afgørelser over for ansøgerne om fællesskabsstøtte og sørger for gennem-

sigtighed i programmets iværksættelse.

Støttemodtagerne sørger for, at offentligheden orienteres om fællesskabsstøtten.

Ved udvælgelsen af de foranstaltninger, der skal støttes, tager Kommissionen ud over de prio-

riteringer, der er nævnt i afgørelsens artikel 2, stk. 2, navnlig hensyn til følgende kriterier:

– partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, branchen og virksomheder

– foranstaltningens nyskabende karakter

– foranstaltningens multiplikatorvirkning (navnlig foreliggende brugbare resultater, f.eks.

håndbøger)

– foranstaltningens omkostningseffektivitet

– eventuelt andre foreliggende nationale eller fællesskabsstøtteforanstaltninger.

Med henblik på gennemførelsen af programmet, herunder navnlig evalueringen af de projek-

ter, der modtager finansiel støtte fra programmet, og aktionerne til fremme af netværkssamar-

bejde bistås Kommissionen af anerkendte eksperter fra den audiovisuelle sektor på områderne

uddannelse, udvikling, produktion, distribution og markedsføring samt bestemmelserne om

forvaltning af rettigheder, navnlig i det nye digitale miljø.
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For at sikre, at de rådgivere og sagkyndige, som Kommissionen har inddraget, er uafhængige,

fastsætter Kommissionen bestemmelser om uforenelighed vedrørende disse persongruppers

deltagelse i de indkaldelser af forslag, der er fastsat i programmet.

2.3.2.Gennem relevante aktioner informerer Kommissionen om mulighederne under programmet

og sikrer, at det fremmes. Desuden skal Kommissionen via Internettet give alle oplysninger

om de former for støtte, der findes i forbindelse med Fællesskabets politik vedrørende den

audiovisuelle sektor.

Kommissionen og medlemsstaterne træffer navnlig de nødvendige foranstaltninger for at fort-

sætte aktiviteterne i netværket af MEDIA-kontorer og styrke disses faglige kvalifikationer for:

− at orientere branchefolk i den audiovisuelle sektor om de forskellige muligheder for at

modtage støtte i forbindelse med Fællesskabets politik

− at sikre information om og fremme af programmet

− at tilskynde til den størst mulige deltagelse fra branchens side i aktionerne under pro-

grammet

− at bistå branchefolk i udformningen af de projekter, de ønsker at indsende i forbindelse

med indkaldelse af forslag
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− at fremme grænseoverskridende samarbejde mellem branchefolk

− at sikre forbindelse med medlemsstaternes forskellige støtteinstitutioner, således at akti-

onerne under dette program og de nationale støtteforanstaltninger supplerer hinanden.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 31. januar 2000 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag

til afgørelse på grundlag af artikel 150, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæ-

iske Fællesskab om iværksættelse af et erhvervsuddannelsesprogram for branchefolk

inden for den audiovisuelle industri.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 27. april 2000.

3. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 15. juni 2000.

4. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 6. juli 2000.

5. I lyset af Europa-Parlamentets udtalelse fremsendte Kommissionen et ændret forslag til

afgørelse den ...1

6. Den 23. november 2000 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens arti-

kel 251.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

Formålet med forslaget er at forbedre den faglige efter- og videreuddannelse for branchefolk i

den audiovisuelle sektor med henblik på at give dem den knowhow og de kvalifikationer, de

har behov for at skabe konkurrencedygtige produkter til det europæiske og andre markeder.

1. Generelle bemærkninger

Rådet har i sin fælles holdning i alt væsentligt godkendt Kommissionens forslag, men

har foretaget visse ændringer, som det har fundet ønskelige.

                                                
1 Er under vedtagelse.
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2. Særlige bemærkninger

2.1. Ændringer, som Rådet har foretaget i Kommissionens forslag

2.1.1 Udvalgsprocedurer (artikel 5 og 6)

Rådet har valgt en udvalgsprocedure, ifølge hvilken udvalgets kompetence udøves

i henhold til enten forvaltningsudvalgsproceduren eller under proceduren med et

rådgivende udvalg alt efter emne. Desuden har Rådet indsat et artikel 5, stk. 4, om

regelmæssig underretning i god tid om, hvor langt man er kommet med gennem-

førelsen af programmet.

2.1.2 Sammenhæng og komplementaritet (artikel 7)

Rådet har tilføjet denne artikel for at sikre konsekvens og komplementaritet med

andre fællesskabspolitikken, -programmer og -aktioner.

2.1.3 Nationaliteten af deltagerne i en uddannelsesaktion (artikel 4, stk. 2, og bilag,

punkt 2.1)

Rådet støtter den overordnede målsætning om, at flertallet af deltagerne i en ud-

dannelsesforanstaltning skal komme fra andre deltagende lande, men har samtidig

noteret sig, at et lavere tal vil være acceptabelt i ekstraordinære tilfælde. Det har

fundet det hensigtsmæssigt at tilføje ordene "i princippet" i artikel 4, stk. 2. Den

oprindelige ordlyd var "kommer fra et andet land end det, hvor uddannelsen finder

sted", men i den fælles holdning er dette blevet ændret til "kommer fra et andet

land end modtagerens". Muligheden for at støtte "sproglige faciliteter" for en

uddannelsesforanstaltning er blevet tilføjet.

I bilaget, punkt 2.1., forklares det, hvornår det er muligt at fravige flertalsprincip-

pet for deltagerne i en uddannelsesaktion.
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2.1.4 Gennemsigtighed (bilaget, punkt 2.3.1)

For at forbedre den nuværende situation har Rådet i teksten indsat for det første

kravet om, at Kommissionens beslutningsprocedure skal være gennemsigtig for

ansøgerne om fællesskabsstøtte, og for det andet kravet om gennemsigtighed i

forbindelse med iværksættelsen af hele programmet.

2.1.5 Andre spørgsmål

– Samarbejde mellem industriens forskellige aktører (bilaget, punkt 1)

Rådet har ønsket også gennem uddannelsesforanstaltningerne at tilskynde til

samarbejde mellem de forskellige aktører i den kreative proces.

– Opfølgning af uddannelsesaktioner (bilaget, punkt 2.1.)

Rådet har tilføjet muligheden for at medtage opfølgningsaktioner som en del

af uddannelsesaktionerne.

– Flerårige programmer (bilaget, punkt 2.2)

Denne tilføjelse giver mulighed for flerårig finansiering af uddannelsesfor-

anstaltninger.

– Evaluering af konsulenter og kontorer for faglig bistand (bilaget,

punkt 2.3.1)

Rådet har ønsket at klarlægge kravene vedrørende konsulenter og kontorer

for faglig bistand.

– Samarbejde med specialiserede foretagender (bilaget, punkt 2.3.1)

Rådet har gjort teksten vedrørende de mulige samarbejdspartnere klarere,

idet det navnlig nævner de aktiviteter, der er iværksat under andre europæ-

iske initiativer.
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– skridt, der har ført frem til dette program (betragtning 4 og 5)

Rådet har tilføjet disse to betragtninger for at understrege det forberedende

arbejde, der har ført frem til dette program.

2.2. Europa-Parlamentets ændringer

2.2.1 Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret

Kommissionen accepterede 32 af de 38 ændringer, som Europa-Parlamentet

havde foretaget, helt, delvis eller mht. substansen.

2.2.2 Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Rådet har accepteret

Rådet accepterede alle 32 ændringer, som Europa-Parlamentet havde foreslået og

Kommissionen vedtaget, helt, delvis eller mht. substansen. Rådet accepterede

endvidere med den fornødne enstemmighed delvis eller mht. substansen 5 af de

6 ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået, men som Kommissionen har

afvist. Den eneste ændring, som Rådet afviste, var ændring 24.

2.2.3 Ændringer fra Europa-Parlamentet, som Rådet ikke har accepteret

Rådet accepterede ikke ændring 24 vedrørende finansieringen af programmet, ef-

tersom Rådet mente, at den fastlagte finansiering ville gøre det muligt at nå pro-

grammets mål.
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III. KONKLUSIONER

Rådet finder, at den fælles holdning er en afbalanceret tekst, der afspejler uddannelsesbeho-

vene i den europæiske audiovisuelle sektor.

Programmet bygger på de gode erfaringer, som er blevet indhøstet under tidligere fælles-

skabsprogrammer på dette område, idet der dog lægges mere vægt på uddannelse inden for ny

teknologi end de tidligere programmer.

________________________
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BILAG

UDKAST TIL ERKLÆRING TIL OPTAGELSE I RÅDETS MØDEPROTOKOL

Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen fastslår, at det hverken er i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser til at

gennemføre budgettet, som fastlagt i traktatens artikel 274, eller med dens beføjelser som ordre-

givende myndighed, som fastlagt i finansforordningen, at lade et udvalg henhørende under Rådets

afgørelse 99/468/EF gribe ind i valget af de konsulenter og kontorer for faglig bistand, der er nævnt

i punkt 2.3.1. i bilaget. Ved udvælgelsen af disse konsulenter og kontorer for faglig bistand vil

Kommissionen i øvrigt omhyggeligt sørge for, at de relevante bestemmelser i direktiv 92/50/EØF

om offentlige aftaler om tjenesteydelser og i finansforordningen er overholdt".

________________________
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RÅDETS FÆLLES HOLDNING VEDRØRENDE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG
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1. SAGSFORLØB

– Kommissionens vedtagelse af forslaget: 14. december 19991

– Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet: 28. januar 2000

– Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 27. april 20002

– Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 6. juli 20003

– Udtalelse fra Regionsudvalget: 14. juni 20004

– Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 22. september 20005

– Dato for vedtagelsen af den fælles holdning: 23. November 20006

2. FORMÅL MED K OMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionen vedtog den 14. december 1999 sit forslag til afgørelse om en
forlængelse af programmet Media - Uddannelse (2001-2005).

Denne meddelelse har til formål at orientere Europa-Parlamentet om, hvad der videre
er sket med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet
Media - Uddannelse efter Parlamentets førstebehandling den 6. juli 2000.

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Kommissionen hilser velkommen, at den fælles holdning i det store og hele afspejler
indholdet og ånden i Kommissionens forslag. Den konstaterer, at Rådet er enig i
forslagets hovedmål, som er at styrke av-branchens konkurrenceevne ved at forbedre
kvaliteten af efter- og videreuddannelsen af den audiovisuelle sektors branchefolk.

3.2. Hensyntagen til Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

Rådets fælles holdning bygger på det ændrede forslag, som Kommissionen vedtog
efter Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen. Kommissionen
konstaterer med tilfredshed, at den fælles holdning i det store og hele tager hensyn til
de ændringsforslag, som Parlamentet har fremsat, og som Kommissionen har
bibeholdt. Det gælder bl.a.:

1 KOM (1999) 658 endelig udg. – 99/0275 (COD) af 14. december1999.
2 CES/2000/470 af 27. april 2000.
3 A5/2000/186.
4 CDR/2000/19 af 14. juni 2000.
5 KOM(2000) 579 endelig af 21. september 2000.
6 ……
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– nedsættelse af et blandet udvalg (forvaltningsudvalg/rådgivende udvalg) til at
gennemføre programmet

– konsolidering af bestemmelserne vedrørende overvågningen og evalueringen
af programmet

– inddragelse af foranstaltninger, der skal sikre gennemskuelighed i
gennemførelsen af programmet

– specifik bemærkning om uddannelse om intellektuel ejendomsret

– relevante tilføjelser om erhvervsuddannelsescentrenes netværksarbejde og
gensidige udveksling af god praksis

– større hensyntagen til de nye teknologiers betydning, bl.a. ved at udvide
anvendelsesområdet til at omfatte spredning af audiovisuelle programmer

– specifik henvisning til uddannelse vedrørende udvikling af nye typer af
audiovisuelle programmer.

3.3. Punkter, hvor der er overensstemmelse mellem den fælles holdning og
Kommissionens forslag

Kommissionen tager til efterretning, at Rådet har indført en række ændringer, der på
konstruktiv vis har en tydeliggørende eller præciserende karakter, bl.a. med hensyn
til:

– bestemmelserne om sammenhæng og koordinering mellem programmet og
andre fællesskabspolitikker

– den overordnede målsætning om et øget samarbejde mellem branchens
forskellige aktører

– muligheden for at yde en flerårig finansiering af visse uddannelsesaktioner

– muligheden for opfølgning af de støttede uddannelsesaktioner

– udvidelsen af programmets anvendelsesområde til at omfatte det, der følger
efter produktionsfasen

– ajourføring af henvisninger for så vidt angår begrundelserne for programmet
(betragtninger vedrørende forummet i Helsingfors og seminaret i Porto)

– muligheden for ifølge bestemmelserne at medfinansiere sproglig bistand, så at
flere branchefolk kan deltage i de støttede uddannelsesaktioner.
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3.4. Punkter, hvor der ikke er overensstemmelse mellem den fælles holdning og
Kommissionens forslag

Der resterer fortsat en række væsentlige punkter, hvor Kommissionens ændrede
forslag afviger fra den fælles holdning. Kommissionen har med ildhu argumenteret
for sin holdning til disse punkter, som der gøres rede for i en kommissionserklæring,
der vedlægges Rådets mødeprotokol.

– Hvad angår udvælgelse af de kontorer for faglig bistand, der skal bistå
Kommissionen i gennemførelsen af programmet, har Rådet vedtaget en
bestemmelse, ifølge hvilken udvalget efter rådgivningsproceduren skal
inddrages i den endelige udvælgelse af kontoret/kontorene, samt en
bestemmelse om, at der som udvælgelseskriterium skal indføjes, at den/de
pågældende kontorer skal have erfaring fra Media II-programmet eller anden
erfaring på området. Kommissionen kan ikke acceptere disse bestemmelser,
der hverken er i overensstemmelse med de beføjelser, Kommissionen ifølge
traktatens artikel 274 har til at gennemføre budgettet, eller med den funktion
som ordregivende myndighed, som Kommissionen har ifølge
finansforordningen. Kommissionen vil i den forbindelse fremsætte en
erklæring, der vedlægges Rådets mødeprotokol, og hvori det hedder, at
Kommissionen ved udvælgelsen af konsulenter og kontorer for teknisk bistand
nøje vil overholde de relevante bestemmelser i direktiv 92/50/EØF om
offentlige tjenesteydelsesaftaler og i finansforordningen.

– Hvad angår kravet om, hvor mange af deltagerne i en uddannelsesaktion der
skal komme fra et andet land end det, hvor uddannelsen finder sted, har Rådet
ændret princippet om, at flertallet skal komme fra et andet land end det, hvor
uddannelsen finder sted, ved at tilføje "principielt" (i artikel 4, stk. 2) og ved at
indføje en mulighed for at fravige gennemførelsesbestemmelserne (jf. bilag
2.1., tredje afsnit). Efter Kommissionens opfattelse er det af afgørende
betydning for fællesskabsdimensionen og programmets målsætning om et øget
tværnationalt samarbejde, at det gøres til et uomgængeligt krav, at flertallet af
deltagerne i en uddannelsesaktion kommer fra et andet land end det, hvor
uddannelsen finder sted.

4. KONKLUSION

Med udgangspunkt i denne fælles holdning kan lovgivningsproceduren nu fortsætte
med Europa-Parlamentets andenbehandling. Med de forbehold, der er omhandlet i
punk 3.4, taler alt efter Kommissionens opfattelse for, at der kan træffes en endelig
afgørelse i tide, således at programmet Media - Uddannelse kan iværksættes
den 1. januar 2001.
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5. KOMMISSIONENS ERKLÆRINGER TIL MØDEPROTOKOLLEN

Med henvisning til Rådets ændringer af artikel 5, stk. 2, og af bilagets punkt 2.3.1
om bestemmelserne om valg af kontor/kontorer for faglig bistand har Kommissionen
anmodet om at få optaget følgende erklæring i mødeprotokollen i forbindelse med
vedtagelsen af den fælles holdning:

"Kommissionen erklærer, at man ved at inddrage et udvalg, der er nedsat i medfør af
Rådets afgørelse 1999/468/EF, griber ind i valg af konsulenter og kontorer for
teknisk bistand, jf. bilagets punkt 2.3.1, hverken er i overensstemmelse med den
beføjelse, Kommissionen i medfør af traktatens artikel 274 har til at gennemføre
budgettet, eller med den funktion som ordregivende myndighed, som Kommissionen
har ifølge finansforordningen.

Kommissionen vil ved udvælgelsen af konsulenter og kontorer for teknisk bistand
nøje overholde de relevante bestemmelser i direktiv 92/50/EØF om offentlige
tjenesteydelsesaftaler og i finansforordningen."


