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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2003 

για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την 
προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στον τοµέα του πολιτισµού 
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.    /2003/ΕΚ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
της 

 
σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης 

για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού 

 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 151 παράγραφος 5, 
 
την πρόταση της Επιτροπής , 
 
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 
 
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 1, 
 

                                                 
1  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της                       (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου                 
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Η συνθήκη απονέµει στην Κοινότητα την αρµοδιότητα για τη δηµιουργία µιας διαρκώς 

στενότερης ενώσεως των λαών της Ευρώπης και για τη συµβολή στην ανάπτυξη των 

πολιτισµών των κρατών µελών σεβόµενη την εθνική και περιφερειακή τους πολυµορφία και 

προβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά. 

 

(2) Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι µία από τις βασικές προκλήσεις που 

πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πώς να επιτευχθεί η προσέγγιση  

µεταξύ των πολιτών και του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος καθώς και των ευρωπαϊκών θεσµών. 

 

(3) Το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Πολιτισµού συνερχόµενοι στο πλαίσιο του Συµβουλίου 

Υπουργών Πολιτισµού, στο ψήφισµα της 14ης Νοεµβρίου 1991 σχετικά µε τα ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά δίκτυα 1, τόνισαν το σηµαντικό ρόλο των δικτύων πολιτιστικών οργανώσεων στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και συµφώνησαν να ενθαρρύνουν την 

ενεργό συµµετοχή των πολιτιστικών οργανώσεων των χωρών τους στη µη κυβερνητική 

συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

 

(4) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 2 εκφράζει µε ποιο τρόπο µπορεί να 

προσδιορισθεί και να αξιολογηθεί η προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία των πολιτιστικών 

δράσεων.  

 

(5) Η γραµµή Α-3042 του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό 

έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη σε οργανώσεις ευρωπαϊκού 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

                                                 
1 ΕΕ C 314, 5.12.1991, σ. 1. 
2  ΕΕ C 13, 18.1.2003, σ. 5. 
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(6) Σε συνέχεια των ψηφισµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις περιφερειακές 

γλώσσες και πολιτισµούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε µια δράση για την προώθηση και τη 

διαφύλαξη της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ένωση, προκειµένου να διατηρηθούν οι 

γλώσσες ως στοιχείο της ζωντανής πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. 

 

(7) Κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποστήριξε από το 1982 και 

µετά έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό, το Ευρωπαϊκό γραφείο των λιγότερο διαδεδοµένων 

γλωσσών (EBLUL) το οποίο είναι οργανωµένο ως δίκτυο εθνικών επιτροπών που 

δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη, και από το 1987 και µετά το δίκτυο πληροφόρησης και 

τεκµηρίωσης Mercator. Οι οργανισµοί αυτοί επιδιώκουν έναν ευρωπαϊκό στόχο γενικού 

ενδιαφέροντος : το Ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες (EBLUL) 

αντιπροσωπεύει όλες τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλωσσικές κοινότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εξασφαλίζει τη διάδοση ευρωπαϊκών πληροφοριών στις κοινότητες αυτές. Το 

δίκτυο πληροφόρησης και τεκµηρίωσης Mercator συγκεντρώνει και διαδίδει σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο πληροφορίες σχετικά µε τρεις βασικές πτυχές για την προαγωγή των περιφερειακών 

και µειονοτικών γλωσσών : την εκπαίδευση, τη νοµοθεσία και τα µέσα ενηµέρωσης. 

 

(8) Η γραµµή Α-3015 του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό 

έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη στους δύο αυτούς οργανισµούς. 

 

(9) Στις 11 Φεβρουαρίου 1993, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε την 

ευρωπαϊκή και διεθνή διατήρηση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης ως ιστορικών 

µνηµείων 1. 

 

(10) Η γραµµή του προϋπολογισµού Α-3035 του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη για 

τη διατήρηση των χώρων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης ως ιστορικών 

µνηµείων. 

                                                 
1 ΕΕ C 72, 15.3.1993, σ. 118. 
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(11) Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη 

θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, εφεξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός», απαιτεί να θεσπισθεί 

βασική πράξη για την κάλυψη των ανωτέρω υφιστάµενων ενεργειών στήριξης. Η Επιτροπή 

δεσµεύθηκε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του προϋπολογισµού στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης. 

 

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή, κατά την έγκριση του 

δηµοσιονοµικού κανονισµού, δεσµεύθηκαν να επιτύχουν ως στόχο την έναρξη ισχύος της εν 

λόγω βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004. 

 

(13) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δέουσα χρηµατοδοτική σταθερότητα και συνέχεια στο 

πλαίσιο του δηµοσιονοµικού κανονισµού για τους οργανισµούς στους οποίους η Κοινότητα 

χορήγησε χρηµατοοικονοµική στήριξη στη διάρκεια των προηγούµενων ετών. 

 

(14) Θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να αναληφθούν µεταβατικές ρυθµίσεις για το 2004 

προκειµένου να µπορέσουν να παρασχεθούν επιχορηγήσεις στα πλαίσια του µέρους 2 του 

παρόντος κοινοτικού προγράµµατος. ∆εδοµένης της δυσκολίας έγκαιρης οργάνωσης 

προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για το έτος 2004, κρίνεται πρόσφορο να γίνει 

χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 168 παρ. 1 σηµ. (δ) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 

2342/2002 της Επιτροπής 2, που επιτρέπει την παροχή επιχορηγήσεων χωρίς πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων σε οργανώσεις που προσδιορίζονται από µια βασική πράξη ως 

δικαιούχοι επιχορήγησης. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
2  Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για 

τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου, για τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ. L 357, 31/12/2002, σ. 1) 
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(15) Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις που θα προέλθουν από πόρους κρατών θα 

πρέπει να συνάδουν µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης. 

 

(16) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ένα 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 

33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της 

διαδικασίας του προϋπολογισµού1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της 

ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού. 

 

(17) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή.2 

 

(18) Είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί το περιεχόµενο των δράσεων και ειδικότερα η ευρωπαϊκή 

προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν οι επιλέξιµοι για επιχορήγηση 

δικαιούχοι· η αξιολόγηση αυτή µπορεί να διεξάγεται καλύτερα µέσω επιτροπής διαχείρισης. 

 

(19) Οποιαδήποτε ενίσχυση παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συνάδει 

απολύτως µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

 

                                                 
1  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 

αριθ. 2003/429/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, 
σ. 25). 

2  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ : 

 

Άρθρο 1 

Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος 

 

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την στήριξη των 

οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού (στο εξής 

καλούµενο «το πρόγραµµα»). 

 

2. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων των οργανισµών 

αυτών. 

 

Το πρόγραµµα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

 

α) το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικότερου 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί µέρος της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα, 

 

β) µια ειδική δράση στον εν λόγω τοµέα. 

 

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει κυρίως να συµβάλλουν ή να είναι σε θέση να συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον τοµέα 

του πολιτισµού. 

 

3. Το πρόγραµµα θα αρχίσει να εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2004 και θα λήξει στις 31 

∆εκεµβρίου 2006, αλλά το 2004 χαρακτηρίζεται ως µεταβατικό έτος εφόσον µπορούν να 

γίνουνπροσωρινές διευθετήσεις . 
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Άρθρο 2 

Πρόσβαση στο πρόγραµµα 

 

Για να είναι επιλέξιµος για επιχορήγηση, ένας οργανισµός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

Παραρτήµατος Ι και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

α) πρέπει να είναι ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ασκεί 

ιδίως δραστηριότητες στον τοµέα του πολιτισµού και να επιδιώκει στόχους δηµόσιου 

συµφέροντος, 

 

β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά  για περισσότερα από δύο έτη και οι ετήσιοι ισολογισµοί του 

για τα προηγούµενα δύο έτη να έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές, 

 

γ) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της κοινοτικής δράσης στον τοµέα 

του πολιτισµού και να λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο 

Παράρτηµα Ι. 

 

Άρθρο 3 

Επιλογή δικαιούχων 

 

1. Η επιχορήγηση λειτουργίας για το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που 

επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή στόχο ο οποίος 

αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα γίνεται σύµφωνα µε τα 

γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. 

 

2. Η επιχορήγηση για ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραµµα παρέχεται σύµφωνα µε τα 

γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Η επιλογή των ενεργειών γίνεται µέσω 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 
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Άρθρο 4 

Παροχή της επιχορήγησης 

 

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος πρέπει 

να συνάδουν µε τις διατάξεις που καθορίζονται στο αντίστοιχο τµήµα του Παραρτήµατος Ι. 

 

Άρθρο 5 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

 

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για την περίοδο 

που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 καθορίζεται σε 19 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

2. Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των 

δηµοσιονοµικών προοπτικών. 
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Άρθρο 6 

Μέτρα υλοποίησης 

 

1. Τα απαιτούµενα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης µέτρα τα οποία αφορούν τα 

παρακάτω θέµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 7 

παράγραφος 2: 

 

α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων στόχων, προτεραιοτήτων, των 

κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής· 

 

β) την οικονοµική υποστήριξη που πρέπει να παρασχεθεί από την Κοινότητα (ποσά, διάρκεια 

και αποδέκτες) στους τοµείς που καλύπτονται από τις ενέργειες των Μερών 2 και 3 του 

Παραρτήµατος Ι, και τους γενικούς προσανατολισµούς για την υλοποίηση του 

προγράµµατος, 
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γ) τον ετήσιο προϋπολογισµό και την  κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των διαφόρων 

ενεργειών του προγράµµατος, 

 

δ) τις ρυθµίσεις εποπτείας και αξιολόγησης του προγράµµατος και τις ρυθµίσεις διάδοσης και 

µεταφοράς των αποτελεσµάτων. 

 

2. Τα απαιτούµενα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µέτρα τα οποία αφορούν τα 

λοιπά θέµατα λαµβάνονται µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 3. 

 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται µε την απόφαση 508/2000/ΕΚ.12 

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. 

 

Η περίοδος που ορίζεται µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δύο µήνες. 

 

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. 

 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 63, 10.3.2000, σ. 1. 
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Άρθρο 8 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο : 

 

α) το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, έκθεση σχετική µε την υλοποίηση του 

προγράµµατος, επίτευξη των στόχων του και µε ενδεχόµενο µελλοντικό πρόγραµµα προς 

αντικατάσταση του παρόντος προγράµµατος. 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει, εξάλλου, ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

έκθεση σχετική µε την υλοποίηση του προγράµµατος. 

 

β) το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, έκθεση σχετική µε την επίτευξη των στόχων του 

παρόντος προγράµµατος. Η εν λόγω έκθεση θα βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα της 

εξωτερικής αξιολόγησης και θα αποτιµά τα αποτελέσµατα τα οποία επέτυχαν οι δικαιούχοι, 

ιδίως ως προς την αποτελεσµατικότητα, την απόδοση και το περιεχόµενο των ενεργειών τους, 

εκτιµώµενων συνολικά ή ατοµικά, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 1 και στο Παράρτηµα Ι. 
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Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Βρυξέλλες,  

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο γενικός στόχος του άρθρου 1 είναι η ενίσχυση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα του 

πολιτισµού και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας µε την στήριξη των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα. 

 

Η εν λόγω στήριξη λαµβάνει τη µορφή των δύο ακόλουθων ειδών επιχορήγησης : 

 

− είτε είναι επιχορήγηση λειτουργίας που προορίζεται να συγχρηµατοδοτήσει τις δαπάνες 

που συνδέονται µε το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας οργανισµού που επιδιώκει σκοπό 

γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί 

µέρος του πλαισίου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα 

(µέρος 1 και 2), 

 

− είτε είναι επιχορήγηση για τη συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένης δράσης στον τοµέα 

αυτό (µέρος 3). 

 

Οι κύριες δραστηριότητες των οργανισµών αυτών που ενδέχεται να συµβάλλουν στην 

ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής δράσης στον τοµέα του πολιτισµού 

είναι οι ακόλουθες : 

 

− εκπροσώπηση των ενδιαφερόµενων µερών στο κοινοτικό επίπεδο, 

 

− διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση, 
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− δικτύωση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τοµέα, 

 

− εκπροσώπηση και ενηµέρωση των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσικών 

κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

− ανεύρεση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της νοµοθεσίας, της εκπαίδευσης και 

των µέσων ενηµέρωσης, 

 

− εκπλήρωση του ρόλου του πολιτιστικού «πρεσβευτή», προάγοντας τη συνείδηση της 

κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς· 

 

− διατήρηση και αναµνηστήρια επισήµανση των βασικών εγκαταστάσεων και αρχείων 

που έχουν συνδεθεί µε την αναγκαστική µεταφορά και εγκλεισµό στα στρατόπεδα τη 

συµβολιζόµενη από τα µνηµεία που έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις των πρώην 

στρατοπέδων και άλλων τόπων µαζικών µαρτυρίων και εκτελέσεων αµάχων, και 

διαιώνιση της µνήµης των θυµάτων των εν λόγω στρατοπέδων. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Οι επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιούνται από τους οργανισµούς που είναι επιλέξιµοι για κοινοτική χρηµατοδότηση 

βάσει του προγράµµατος και οι οποίες εµπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς : 

 

2.1. Μέρος 1 : Μόνιµες δραστηριότητες των ακόλουθων οργανισµών που επιδιώκουν στόχο 

γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού : 

 

− Ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες, 

 

− κέντρα του δικτύου Mercator. 
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2.2. Μέρος 2 : Μόνιµες δραστηριότητες άλλων οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί τµήµα της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. 

 

Ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας µπορούν να χορηγηθούν για την υποστήριξη της 

διεξαγωγής των µόνιµων προγραµµάτων εργασίας οργανισµών ή δικτύων που προάγουν τον 

ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη συνεργασία στον πολιτιστικό τοµέα και συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής και της διαχείρισης του πολιτισµού. 

 

2.3. Μέρος 3 : ενέργειες για τη διατήρηση και την αναµνηστήρια επισήµανση των βασικών 

εγκαταστάσεων και αρχείων που σχετίζονται µε τη µεταφορά και τον εγκλεισµό στα 

στρατόπεδα τη συµβολιζόµενη από τα µνηµεία που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους των 

πρώην στρατοπέδων και άλλων τόπων µαζικών µαρτυρίων και εκτελέσεων αµάχων, καθώς 

και για τη διαιώνιση της µνήµης εκείνων που χάθηκαν στα στρατόπεδα αυτά. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Μέρος 1 : Οι επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος µέρους του προγράµµατος µπορούν να 

χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες (EBLUL) και 

στα κέντρα του δικτύου Mercator. 

 

Η Επιτροπή µπορεί να παρέχει τις επιχορηγήσεις αυτές κατόπιν παραλαβής ενδεδειγµένου 

προγράµµατος εργασίας και προϋπολογισµού. 
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Μέρος 2 : 

 

1. Για την παροχή των επιχορηγήσεων βάσει του παρόντος µέρους του προγράµµατος, η 

Επιτροπή δηµοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

 

2. Κατά το 2004, εντούτοις, κατά παρέκκλιση προς την παράγραφο 1, µπορεί να 

παρασχεθούν επιχορηγήσεις στις οργανώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύουν όλες οι απαιτήσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 

οι κανόνες εφαρµογής του και η βασική πράξη. 

 

Μέρος 3 : Οι ενέργειες που πρόκειται να υποστηριχθούν δυνάµει του παρόντος µέρους 

επιλέγονται µε βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Οι αιτήσεις για λειτουργικές επιχορηγήσεις αξιολογούνται µε βάση : 

 

− την ανταλλαγή εµπειριών που προωθούν τη µεγαλύτερη πολιτιστική πολυµορφία, 

 

− την κινητικότητα της τέχνης και των καλλιτεχνών, 
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− την ποιότητα των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, 

 

− την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, 

 

− τον βιώσιµο χαρακτήρα των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, 

 

− την προβολή των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, 

 

− την αντιπροσωπευτικότητα των οργανισµών. 

 

Οι επιχορηγήσεις παρέχονται µε βάση το πρόγραµµα εργασίας που εγκρίνεται από την 

Επιτροπή. 

 

Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης που παρέχεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε µέρους του 

παρόντος προγράµµατος υποδεικνύει σε περίοπτη θέση, όπως στην ιστοσελίδα του ή στην 

ετήσια έκθεσή του, ότι έλαβε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

5.1. Στο Μέρος 1, οι επιλέξιµες δαπάνες του Ευρωπαϊκού γραφείου για τις λιγότερο διαδεδοµένες 

γλώσσες και των κέντρων του δικτύου Mercator περιλαµβάνουν τις δαπάνες λειτουργίας και 

τις δαπάνες πραγµατοποίησης των ενεργειών τους. 
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5.2. Η επιχορήγηση που παρέχεται στο Ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες 

γλώσσες και στα κέντρα του δικτύου Mercator δεν χρηµατοδοτεί όλες τις επιλέξιµες δαπάνες 

τους κατά το ηµερολογιακό έτος για το οποίο χορηγείται : τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 

προϋπολογισµών των οργανισµών πρέπει να συγχρηµατοδοτηθεί από µη κοινοτικές πηγές. 

 

5.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού η αρχή της 

βαθµιαίας µείωσης δεν εφαρµόζεται σε επιχορηγήσεις λειτουργίας στο Ευρωπαϊκό γραφείο 

των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών και στα κέντρα του δικτύου Mercator, καθώς πρόκειται 

για οργανισµούς που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

 

5.4. Βάσει του µέρους 2, οι  δαπάνες που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισµό της 

επιχορήγησης λειτουργίας είναι οι αναγκαίες για την κατάλληλη διεξαγωγή των κανονικών 

δραστηριοτήτων του επιλεγµένου οργανισµού. Οι δαπάνες αυτές είναι ιδίως οι δαπάνες 

προσωπικού, οι γενικές δαπάνες (ενοίκια, κοινόχρηστα, εξοπλισµός, αναλώσιµα γραφείου, 

τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές δαπάνες κλπ.) οι δαπάνες εσωτερικών συνεδριάσεων, 

δηµοσιεύσεων, ενηµέρωσης και διάδοσης καθώς και οι δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις 

δραστηριότητες του οργανισµού. 

 

5.5. Η επιχορήγηση λειτουργίας που παρέχεται βάσει του µέρους 2 του παρόντος Παραρτήµατος 

δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του οργανισµού για το 

έτος για το οποίο παρέχεται. Τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού των οργανισµών που 

καλύπτονται από το µέρος αυτό πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από µη κοινοτικές πηγές. Αυτή η 

συγχρηµατοδότηση µπορεί εν µέρει να παρέχεται σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η 

εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος που αιτιολογείται 

από παραστατικά ή το κόστος που είναι γενικά αποδεκτό στην εν λόγω αγορά. 
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5.6. Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι επιχορηγήσεις 

λειτουργίας έχουν, σε περίπτωση ανανέωσης, φθίνοντα χαρακτήρα. Αυτή η µείωση 

εφαρµόζεται από το τρίτο έτος και µετά και ορίζεται στο ποσοστό των 2,5 τοις εκατό 

ετησίως. Για να τηρηθεί ο εν λόγω κανόνας, ο οποίος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του 

προαναφερόµενου κανόνα συγχρηµατοδότησης, το ποσοστό της κοινοτικής 

συγχρηµατοδότησης το αντίστοιχο προς την επιχορήγηση που παρασχέθηκε για δεδοµένο 

οικονοµικό έτος είναι τουλάχιστον 2,5 εκατοστιαίες µονάδες κατώτερο του ποσοστού 

κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που αντιστοιχεί προς την επιχορήγηση που παρασχέθηκε για 

το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

 

5.7 Η επιχορήγηση που παρέχεται δυνάµει του µέρους 3 του παρόντος Παραρτήµατος δεν µπορεί 

να καλύπτει πάνω από το 75% των επιλέξιµων δαπανών της σχετικής ενέργειας. 

 

6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Με βάση την ανάλυση κόστους/απόδοσης, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το 

σύνολο ή τµήµα των καθηκόντων της διαχείρισης του προγράµµατος σε έναν εκτελεστικό 

οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του δηµοσιονοµικού κανονισµού· µπορεί επίσης να 

προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και σε κάθε άλλη δαπάνη για τεχνική και διοικητική βοήθεια, 

µη συνεπαγόµενη την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης µε 

ειδικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να χρηµατοδοτήσει µελέτες και να 

οργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων κατάλληλες για τη διευκόλυνση της εφαρµογής 

του προγράµµατος και να αναλάβει ενέργειες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης που 

συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος. 
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7. ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

7.1. Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας φυλάσσει στη διάθεση της Επιτροπής, για χρονικό 

διάστηµα πέντε ετών από την τελευταία πληρωµή, όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών που 

αφορούν όσες δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος επιχορήγησης, καθώς επίσης και 

την ελεγχθείσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ο δικαιούχος επιχορήγησης φροντίζει ώστε, 

εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών 

να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής. 

 

7.2. Η Επιτροπή δικαιούται να πραγµατοποιήσει, είτε απ’ ευθείας µέσω του προσωπικού της, είτε 

µέσω κάθε άλλου εγκεκριµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, λογιστικό έλεγχο 

του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η επιχορήγηση. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να 

διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και για διάστηµα πέντε ετών που 

υπολογίζονται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου. Τα πορίσµατα των λογιστικών 

ελέγχων µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση 

των καταβληθέντων ποσών. 

 

7.3. Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και το εντεταλµένο από την Επιτροπή εξωτερικό 

προσωπικό πρέπει να έχει τη δέουσα πρόσβαση, και ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, 

καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των καταχωρηµένων σε 

ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω λογιστικών ελέγχων. 

 

7.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) 

έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, και ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση. 
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7.5. Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει ελέγχους και 

επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 1 του Συµβουλίου. Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από 

την Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) οι οποίες διέπονται από τον 

κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2. 

 

 

 

________________________ 

 

 

                                                 
1 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2. 
2 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Οργανώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 3, µέρος 2, παράγραφος 2 

 

 

− η Ορχήστρα Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

− η Ορχήστρα Μπαρόκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBO) 

 

− η Φιλαρµονική των Εθνών 

 

− η Ευρωπαϊκή Χορωδιακή Ακαδηµία 

 

− η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Χορωδιών της Ένωσης 

 

− οι Χορωδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

− η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Χορωδιών Νέων (Europa Cantat) 

 

− το Ευρωπαϊκό Κέντρο Όπερας (Μάντσεστερ) 

 

− η Ορχήστρα Τζαζ των Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Swinging Europe) 

 

− το ∆ιεθνές Ίδρυµα Yehudi Menuhin 

 

− η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα ∆ωµατίου 

 

− η Ευρωπαϊκή Ένωση Ωδείων, Μουσικών Ακαδηµιών και Musikhochschulen (AEC) 

 



 

 
15331/1/03 REV 1  CZV/ch 2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG I   EL 

 

− το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα Yuste 

 

− το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Καλλιτεχνών (ECA) 

 

− το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Τεχνών και Κληρονοµιάς (EFAH) 

 

− η Ανεπίσηµη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Θεάτρου (ΙΕΤΜ) 

 

− η Ευρωπαϊκή Θεατρική Σύµβαση 

 

− η Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης 

 

− το Ευρωπαϊκό Βραβείο Θεάτρου 

 

− το Βραβείο Europa (βραβείο που απονέµεται στα καλύτερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

προγράµµατα) 

 

− το Europa Nostra 

 

− το Συνέδριο Ευρωπαίων Συγγραφέων (EWC) 

 

− το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οργανώσεων Τέχνης για τα παιδιά και τους νέους (EU-NET ART) 

 

− η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία χωριών για καλλιτέχνες (Euro Art) 

 

− το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κέντρων Επιµόρφωσης στον τοµέα της Πολιτιστικής ∆ιοίκησης 

(ENCATC) 

 

− ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Ιδρυµάτων Τέχνης (ELIA) 
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− το ∆ίκτυο Οργανώσεων Ευρωπαϊκών Μουσείων (ΝΕΜΟ) 

 

− το Momentum Europa 

 

− το Πανευρωπαϊκό ∆ηµόσιο Παιδικό ∆ίκτυο 

 

− οι Συναντήσεις: Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιοχών για τον Πολιτισµό 

 

− τα Εuropalia 

 

− το Ευρωµπαλέτο 

 

− η Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνών Φεστιβάλ και Εκδηλώσεων 

 

− το Ίδρυµα Πήγασος 

 

− το Hors-les Murs 

 

− το Huis Doorn (Κάτω Χώρες) 

 

− το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μουσικής 

 

− Συντονισµός των Εκπαιδευτικών ∆οµών στην Ευρώπη (Tuning) 

 

− St Boniface Memorial Foundation 2004 

 

− η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ιστορικών Συντεχνιών Σκοποβολής (Historic Armed Guilds) 

 

 

===================== 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2003

για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την
προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στον τοµέα του πολιτισµού

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 10 Ιουνίου 2003 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση για µία απόφαση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 151 παρ. 5 της

συνθήκης ΕΚ, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την

προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα

του πολιτισµού.

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην δώσει γνώµη.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 6 Νοεµβρίου 2003.

4. Η Επιτροπή θα υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση απόφασης µε βάση τη γνώµη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της συνθήκης ΕΚ.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης είναι να υποστηρίζει οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα

του πολιτισµού, και τις δραστηριότητες τους.  Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το

πρόγραµµα πρέπει να συµβάλλουν, ή να µπορούν να συµβάλουν, στην ανάπτυξη και την

εφαρµογή της πολιτικής συνεργασίας και των δράσεων της Κοινότητας στον τοµέα του

πολιτισµού.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενέκρινε κατ' αρχήν την πρόταση της Επιτροπής, και

έκανε ορισµένες τροποποιήσεις που έκρινε ευκταίες.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1 Τροποποιήσεις που έκανε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.1.1. ∆ιάρκεια (Άρθρο 1 παράγραφος 3)

Το Συµβούλιο θέσπισε τριετή διάρκεια για το πρόγραµµα ώστε να συµπίπτει µε τις

τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές.

2.1.2 Επιλογή των δικαιούχων (Αιτιολογική παράγραφος 14, άρθρα 1 παρ. 3 και 3,

Παράρτηµα Ι, τµήµα 3 και Παράρτηµα ΙΙ)

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αλλαγή σε σύντοµο

χρονικό διάστηµα του συστήµατος επιλογής των δικαιούχων του προγράµµατος, και

θεωρεί ότι είναι αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις στην αρχή του προγράµµατος. Στο

τέλος της µεταβατικής περιόδου, θα γίνει χρήση του συνήθους συστήµατος

υποβολής προτάσεων για την επιλογή των δικαιούχων.

2.1.3. Προϋπολογισµός (Άρθρο 5 παρ. 1)

Ο προϋπολογισµός ορίσθηκε σε 19 εκατοµµύρια ευρώ από τη δηµοσιονοµική αρχή,

λαµβάνοντας επίσης υπόψη την τριετή διάρκεια του προγράµµατος.

2.1.4. Μέτρα εφαρµογής και διαδικασίες επιτροπής

(Αιτιολογικές παράγραφοι 17 και 18, Άρθρα 6 και 7)

Εισήχθηκε ένα τυποποιηµένο άρθρο που διευκρινίζει τον ρόλο της Επιτροπής στην

εφαρµογή του προγράµµατος.

Προστέθηκε στο άρθρο 8 σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής στο

Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο.
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2.1.5.Παρακολούθηση και αξιολόγηση (Άρθρο 8)

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε για λόγους απλοποίησης και συνοχής, και προκειµένου

να ληφθεί υπόψη η µικρότερη διάρκεια του προγράµµατος.

2.1.6.Άλλα ζητήµατα

Το Συµβούλιο εισήγαγε τροποποιήσεις ή επεξηγήσεις, όπου ήταν κατάλληλο :

− Αναφορά στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τον

τρόπο που µπορεί να προσδιορισθεί η προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία των

πολιτιστικών δράσεων (αιτιολογική παράγραφος 4)

− Αναφορά στην απαίτηση να υποβάλλεται πρόγραµµα εργασίας και προϋπολογισµός

στην Επιτροπή (Παράρτηµα Ι, τµήµα 3).

− Η απαίτηση συγχρηµατοδότησης αυξήθηκε σε 20% στο µέρος 1 ( Παράρτηµα 1,

τµήµα 5.2).

2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1.Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε πλήρως, εν µέρει ή κατ' ουσία 7 από τις 16 τροποποιήσεις που

ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

2.2.2.Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε πλήρως, εν µέρει ή κατ' ουσία 5 από τις τροπολογίες που

ενέκρινε το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια η Επιτροπή. Πρόκειται για τις τροπολογίες

2, 16, 8, 9 και 12.
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2.2.3.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε τις τροπολογίες που απέρριψε η Επιτροπή. Επιπλέον, το

Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις ακόλουθες δύο τροπολογίες για τους εξής λόγους :

− Τροπολογία 18

Επιλογές των δικαιούχων (άρθρο 3)

Το Συµβούλιο εισήγαγε αλλαγές στα άρθρα 1 παρ. 3 και 3, καθώς και στο

Παράρτηµα Ι, τµήµα 3, και πρόσθετο παράρτηµα ΙΙ, για την επιλογή των

δικαιούχων. Καθώς οι τροπολογίες του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου δεν ήταν πλήρως συµβατές, δεν έγινε αποδεκτή η τροπολογία που

εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

− Τροπολογία 17

Προϋπολογισµός (Άρθρο 5 παρ. 1).

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτήν την τροπολογία, επειδή θεώρησε το γενικό

προϋπολογισµό των 19 εκατοµµυρίων κατάλληλο για το πρόγραµµα.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση είναι ένα ισορροπηµένο κείµενο, το οποίο θα

παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα

του πολιτισµού κατά την συγκεκριµένη αυτή περίοδο, και θα συµβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο

στη µελέτη της µελλοντικής δράσης της Κοινότητας στον τοµέα αυτό.

___________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισµών
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 19 ∆εκεµβρίου 2003

1. Το Συµβούλιο, στη σύνοδό του της 24ης Νοεµβρίου του 2003, ενέκρινε κατά την ουσία της

την κοινή θέση για την Απόφαση «σχετικά µε τη θέσπιση Προγράµµατος κοινοτικής δράσης

για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον

τοµέα του πολιτισµού».

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί από την Οµάδα των

Γλωσσοµαθών Νοµικών, περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15331/03 CULT 67 CODEC 1682

OC 840. Σχετικό Σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15331/03 ADD 1.
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3. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί

στο Συµβούλιο :

� να εγκρίνει οµόφωνα την κοινή θέση για την Απόφαση «σχετικά µε τη θέσπιση

Προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισµών που

δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού» και το σχετικό

Σκεπτικό του Συµβουλίου, ως έχουν στα έγγραφα 15331/03 και 15331/03 ADD 1,

αντιστοίχως,

και

� να αποφασίσει την κοινοποίηση της κοινής θέσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης,

µεταξύ των σηµείων «Α» προσεχούς συνόδου.

________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.1.2004
COM(2004) 3 τελικό

2003/0115 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος

κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού
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2003/0115 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος

κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2003) 275 τελικό – 2003/0115 (COD)): 5 Ιουνίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών αποχή.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

6 Νοεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο (οµόφωνα) 24 Νοεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22 ∆εκεµβρίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με βάση το άρθρο 151 της συνθήκης ΕΚ, η παρούσα απόφαση αποσκοπεί, σε συνέχεια της
εφαρµογής του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη θέσπιση βασικής πράξης για τη χορήγηση επιδοτήσεων µε
σκοπό την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα του πολιτισµού.

Το πρόγραµµα αυτό θα κάλυπτε ορισµένες παλαιές γραµµές του µέρους A, κεφάλαιο 30 του
προϋπολογισµού, ιδίως τις γραµµές που αποσκοπούν στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
γραφείου για τις λιγότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες και των κέντρων του δικτύου
Mercator, στην προστασία των στρατοπέδων συγκέντρωσης των ναζί ως ιστορικών
µνηµείων, καθώς και τις επιδοτήσεις σε οργανισµούς ευρωπαϊκού πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Το κείµενο της κοινής θέσης είναι αποδεκτό σε µεγάλο βαθµό από την Επιτροπή, η οποία, µε
σκοπό την επίτευξη συµβιβαστικής λύσης, δέχτηκε τη µείωση της διάρκειας του
προγράµµατος σύµφωνα µε την επιθυµία του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η Επιτροπή
είναι επίσης σε θέση να επιβεβαιώσει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνεδρίαση
συνδιαλλαγής της 24ης Νοεµβρίου 2003 για τη «δέσµευση των πιστώσεων», τη βαθµιαία
µείωση και τις ρήτρες παρέκκλισης από το δηµοσιονοµικό κανονισµό.

Η Επιτροπή προσδίδει ωστόσο σηµασία στη συνεκτική εφαρµογή των κριτηρίων του
άρθρου 2 της απόφασης του Συµβουλίου για την επιτροπολογία (1999/468/ΕΚ), των οποίων
οι συνέπειες υπογραµµίστηκαν στην απόφαση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο στις
21 Ιανουαρίου 2003. Λαµβάνοντας υπόψη το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που προβλέπεται στην
πρόταση, τα κριτήρια του εν λόγω άρθρου δεν ικανοποιούνται. Χωρίς να διατηρήσει
επιφύλαξη, η Επιτροπή προέβη εποµένως σε µονοµερή δήλωση επί του θέµατος (βλέπε
παράρτηµα).

3.2. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν πλήρως στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και
στην κοινή θέση: 2, 8, 9, 12, 16.

– Η τροπολογία 2 εισάγει στην αιτιολογική σκέψη 11 την υπενθύµιση ότι ο
δηµοσιονοµικός κανονισµός αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης·

– η τροπολογία 8 προβλέπει την υποβολή ετήσιας έκθεσης ενηµέρωσης σχετικά µε την
εφαρµογή του προγράµµατος από την Επιτροπή·

– η τροπολογία 9 προσθέτει στον κατάλογο των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων το
ρόλο του «πολιτιστικού πρέσβη» για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής
κληρονοµιάς·

– η τροπολογία 12 προσθέτει δύο κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για τη
χορήγηση επιδοτήσεων (ανταλλαγή εµπειριών που προωθούν την πολιτιστική
πολυµορφία και κινητικότητα της τέχνης και των καλλιτεχνών) και προβλέπει τη
δηµοσιοποίηση των επιδοτήσεων·

– η τροπολογία 16 προβλέπει στο άρθρο 1 παράγραφος 3 ότι το µελλοντικό
πρόγραµµα θα έχει διάρκεια τριών ετών (2004-2006) και όχι πλέον 5 ετών.

Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και όχι στην
κοινή θέση: 17, 18.

– Η τροπολογία 17 προέβλεπε στο άρθρο 5 παράγραφος 1 την τροποποίηση του
προϋπολογισµού για τριετή περίοδο (2004-2006) σε 22,764 εκατ. ευρώ·

– η τροπολογία 18 προσδιόριζε δύο δυνατότητες επιλογής των δικαιούχων στο µέρος 2
(πρόσκληση υποβολής προτάσεων και «δέσµευση των πιστώσεων»).



4  

Υπάρχει εποµένως υψηλός βαθµός σύγκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής και της κοινής θέσης όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ως προς τις τροπολογίες τις οποίες δεν ενέκρινε το Συµβούλιο, η τροπολογία 17 αφορούσε το
ύψος του προϋπολογισµού του προγράµµατος, το οποίο αποτέλεσε έκτοτε αντικείµενο
συνδιαλλαγής (βλέπε σηµείο 3.3 παρακάτω). Η τροπολογία 18 σχετικά µε τον τρόπο επιλογής
των δικαιούχων του µέρους 2 ήταν σχετικά όµοια µε την αρχική πρόταση. Ωστόσο, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε σε επίπεδο του Συµβουλίου είναι
αποδεκτός.

3.3. Κύρια σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής
και της κοινής θέσης

Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του προγράµµατος για την περίοδο 2004-2006, κατά τη
συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 24ης Νοεµβρίου 2003, το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή κατέληξαν σε συµφωνία για ποσό ύψους 19 εκατ. ευρώ. Εποµένως, στην κοινή
θέση εµφαίνεται το ποσό αυτό, που είναι ήδη αποδεκτό από την Επιτροπή.

Όσον αφορά το µέρος 2 του προγράµµατος, η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει ένα
σύστηµα κατονοµαζοµένων δικαιούχων στο παράρτηµα για το έτος 2004, και στη συνέχεια
τη θέσπιση ενός συστήµατος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα έτη 2005 και 2006.
Η συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισµό προβλέπει την
επέκταση του συστήµατος των κατονοµαζοµένων δικαιούχων έως το 2005. Η Επιτροπή
επιβεβαιώνει τη συµφωνία της µε τη θέση αυτή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί καλή βάση για απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Εντούτοις, η κοινή θέση θα έπρεπε να
αντανακλά τη συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ των συν-νοµοθετών στις 24 Νοεµβρίου
2003, και συγκεκριµένα:

– την επέκταση του συστήµατος των κατονοµαζοµένων δικαιούχων έως το 2005·

– λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση δεν θα εκδοθεί παρά µόνο κατά τη διάρκεια του
έτους 2004, την ενσωµάτωση δύο παρεκκλίσεων από το δηµοσιονοµικό κανονισµό,
που διατυπώνονται ως εξής:

«Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των
δαπανών µπορεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω
δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
χορήγησης επιδότησης ούτε από την έναρξη του οικονοµικού έτους του δικαιούχου.

Παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης, το 2004, από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η
συµφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων µηνών από την έναρξη του
οικονοµικού έτους του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 του
κανονισµού 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για τους δικαιούχους των οποίων το οικονοµικό έτος αρχίζει πριν από
την 1 Μαρτίου. Σε αυτήν την περίπτωση οι συµφωνίες επιδότησης πρέπει να έχουν
υπογραφεί το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004. »
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∆ήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση του Συµβουλίου να εισαγάγει στο άρθρο 6 την
προσφυγή στην επιτροπή διαχείρισης του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 όσον αφορά
διάφορα µέτρα εκτέλεσης του προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση των
οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού. Η
Επιτροπή θα ήθελε ωστόσο να υπενθυµίσει τη σηµασία, κατά την άποψή της, της συνεκτικής
εφαρµογής των κριτηρίων του άρθρου 2 της απόφασης του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ (των
οποίων οι συνέπειες υπογραµµίστηκαν από την απόφαση του ∆ικαστηρίου µε ηµεροµηνία
την 21η Ιανουαρίου 2003). Λαµβάνοντας υπόψη το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που προβλέπεται
στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Επιτροπή φρονεί ότι τα κριτήρια του άρθρου 2 δεν
ικανοποιούνται.


	_EL.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25


