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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. .../.../ES

ze dne ...,

kterým se zavádí program Kultura (2007-2013)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 151 odst. 5 první 

odrážku této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů1,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2,

  

1 Úř. věst. C 164, 5.7.2005, s. 65.
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 
postoj Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je nezbytné podporovat spolupráci a kulturní výměny za účelem uznání a podpory kulturní 

a jazykové rozmanitosti v Evropě, zlepšovat u evropských občanů znalosti jiných 

evropských kultur, než jsou jejich vlastní, a současně zvyšovat jejich povědomí o 

společném evropském kulturním dědictví, které sdílejí. Podpora kulturní a jazykové 

spolupráce a rozmanitosti tak přímým zapojením evropských občanů do procesu integrace 

přispívá k tomu, že se evropské občanství stává hmatatelnou skutečností.

(2) Aktivní kulturní politika zaměřená na zachování kulturní rozmanitosti Evropy a podporu 

jejích společných kulturních prvků a kulturního dědictví může přispět k většímu vnějšímu 

zviditelnění Evropské unie. 

(3) K tomu, aby občané vyjádřili svou plnou podporu evropské integraci a plně se jí účastnili, 

je zapotřebí klást větší důraz na jejich společné kulturní hodnoty a kořeny jakožto klíčový 

prvek jejich identity a jejich příslušnosti ke společnosti založené na svobodě, 

spravedlnosti, demokracii, respektování lidské důstojnosti a nedotknutelnosti lidské 

osobnosti, toleranci a solidaritě, při plném respektování Listiny základních práv Evropské 

unie.

(4) Je nezbytné, aby odvětví kultury přispívalo k širšímu evropskému politickému vývoji a aby 

v něm plnilo určitou úlohu. Odvětví kultury jako takové je významným zaměstnavatelem a 

kromě toho existuje jasná souvislost mezi investicemi do kultury a hospodářským 

rozvojem, z čehož vyplývá, že je důležité posílit kulturní politiku na regionální, celostátní a 

evropské úrovni. Proto by mělo být v rámci činností prováděných v souvislosti s 

lisabonskou strategií posíleno postavení jednotlivých odvětví kulturního průmyslu, neboť 

odvětví kulturního průmyslu stále více přispívají k evropskému hospodářství.
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(5) Rovněž je nutné podporovat aktivní občanství a posílit boj proti všem formám vyloučení, 

včetně rasismu a xenofobie. Prostředkem k boji proti sociálnímu vyloučení může být 

zlepšení přístupu co největšího počtu lidí ke kultuře.

(6) Článek 3 Smlouvy stanoví, že při všech činnostech uvedených ve zmíněném článku usiluje 

Společenství o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy.

(7) Kulturní programy Kaleidoscope, Ariane, Raphael a Kultura 2000, stanovené v 

rozhodnutích č. 719/96/ES1, č. 2085/97/ES2, č. 2228/97/ES3 a č. 508/2000/ES4, 

představovaly významné etapy při provádění činnosti Společenství v oblasti kultury. 

Zejména díky hodnocení uvedených kulturních programů byly získány značné zkušenosti. 

V současné době je vhodné činnost Společenství v oblasti kultury zefektivnit a posílit na 

základě výsledků těchto hodnocení, výsledků konzultace se všemi partnery a výsledků 

činnosti evropských orgánů z poslední doby. K tomuto účelu je proto vhodné přijmout 

odpovídající program.

  

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 719/96/ES ze dne 29. března 1996 o zavedení 
programu pro podporu umělecké a kulturní činnosti evropského rozměru (Úř. věst. L 99, 
20.4.1996, s. 20). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 477/1999/ES (Úř. věst. L 57, 5.3.1999, 
s. 2).

2 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2085/97/ES ze dne 6. října 1997 o podpůrném 
programu pro oblast knih a četby včetně překladů (Úř. věst. L 291, 24.10.1997, s. 26). 
Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 476/1999/ES (Úř. věst. L 57, 5.3.1999, s. 1).

3 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2228/97/ES ze dne 13. října 1997 o akčním 
programu Společenství v oblasti kulturního dědictví (Úř. věst. L 305, 8.11.1997, s. 31). 
Rozhodnutí zrušeno rozhodnutím č. 508/2000/ES (Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1).

4 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 508/2000/ES ze dne 14. února 2000 o 
programu Kultura 2000 (Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1). Rozhodnutí naposledy pozměněné 
nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).
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(8) Evropské orgány se při různých příležitostech vyjádřily k otázkám, které se vztahují k 

činnosti Společenství v oblasti kultury a k výzvám týkajícím se kulturní spolupráce; 

zejména Rada v usneseních ze dne 25. června 2002 o novém pracovním plánu evropské 

spolupráce v oblasti kultury1 a ze dne 19. prosince 2002 o provádění pracovního plánu 

evropské spolupráce v oblasti kultury2, Evropský parlament v usneseních ze dne 5. září 

2001 o kulturní spolupráci v Evropské unii3, ze dne 28. února 2002 o provádění programu 

Kultura 20004, ze dne 22. října 2002 o významu a dynamice divadla a divadelních umění 

v rozšířené Evropě5 a ze dne 4. září 2003 o odvětvích kulturního průmyslu6 a dále Výbor 

regionů ve stanovisku ze dne 9. října 2003 k prodloužení programu Kultura 2000.

(9) Rada ve výše uvedených usneseních zdůraznila, že na úrovni Společenství je nutné 

přijmout ke kultuře soudržnější přístup a že zásadním a určujícím pojmem v rámci 

evropské kulturní spolupráce, jakož i obecnou podmínkou opatření Společenství v oblasti 

kultury, je evropská přidaná hodnota. 

(10) Aby se tento společný kulturní prostor stal pro obyvatele Evropy skutečností, je důležité 

posílit nadnárodní mobilitu kulturních činitelů a nadnárodní pohyb uměleckých a 

kulturních děl a produktů, jakož i podpořit dialog a kulturní výměny.

  

1 Úř. věst. C 162, 6.7.2002, s. 5.
2 Úř. věst. C 13, 18.1.2003, s. 5.
3 Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
4 Úř. věst. C 293 E, 28.11.2002, s. 105.
5 Úř. věst. C 300 E, 11.12.2003, s. 156.
6 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
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(11) Rada ve svých závěrech ze dne 16. listopadu 2004 týkajících se pracovního plánu v oblasti 

kultury (2005-2006), Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. září 2003 o 

odvětvích kulturního průmyslu a Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém

stanovisku ze dne 28. ledna 2004 k odvětvím kulturního průmyslu v Evropě vyjádřily svůj 

pohled na nutnost více zohledňovat zvláštní hospodářské a sociální rysy jiných než 

audiovizuálních odvětví kulturního průmyslu. Kromě toho by měly být v novém programu

zohledněny přípravné činnosti související se spoluprací v kulturních otázkách podporované 

v letech 2002-2004.

(12) V této souvislosti je třeba se zasadit o širší spolupráci mezi kulturními činiteli tím, že 

budou nabádáni k vytváření projektů víceleté spolupráce, a tím jim umožnit rozvíjet 

společné činnosti a podporovat specificky zaměřená opatření se skutečnou evropskou 

přidanou hodnotou, kulturní události symbolického významu, organizace evropské kulturní 

spolupráce a analýzy vybraných témat evropského zájmu, jakož i shromažďování a šíření 

informací a činnosti zaměřené na maximalizaci účinků projektů v oblasti evropské kulturní 

spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky.

(13) Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES ze dne 25. května 1999

o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro 

roky 2005 až 20191 je třeba tento projekt značně finančně podpořit, neboť je Evropanům 

dobře znám a pomáhá posilovat pocit sounáležitosti ke společnému kulturnímu prostoru. 

V rámci tohoto projektu by měl být kladen důraz na celoevropskou kulturní spolupráci.

  

1 Úř. věst. L 1666, 1.7.1999, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 649/2005/ES (Úř. věst. L 
117, 4.5.2005, s. 20).
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(14) Měla by být podporována činnost organizací, které pracují ve prospěch evropské kulturní 

spolupráce a které tak plní úlohu „vyslanců“ evropské kultury, přičemž by se Evropská 

unie měla opřít o zkušenosti, které získala v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 792/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na 

podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské úrovni1.

(15) Je nezbytné, aby program v souladu se zásadou svobody projevu přispíval k úsilí Evropské 

unie podporovat udržitelný rozvoj a bojovat proti všem formám diskriminace.

(16) Země kandidující na přistoupení k Evropské unii a země ESVO, které jsou stranami

Dohody o EHP, by měly mít možnost účastnit se programů Společenství v souladu 

s dohodami uzavřenými s těmito zeměmi.

(17) Evropská rada přijala na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 „Agendu 

pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“, která stanoví, že programy 

Společenství by měly být otevřeny zemím, které jsou v procesu stabilizace a přidružení, a 

to na základě rámcových dohod, které mají být podepsány mezi těmito zeměmi 

a Společenstvím. Pokud si to tyto země přejí, měly by mít možnost se v závislosti na 

rozpočtových úvahách nebo politických prioritách zúčastnit daného programu nebo 

využívat formu omezenější spolupráce na základě dodatečných rozpočtových položek a 

zvláštních postupů, na nichž se dotyčné strany dohodnou.

(18) Program by měl být rovněž otevřen spolupráci s jinými třetími zeměmi, které se 

Společenstvím podepsaly dohody obsahující ustanovení týkající se kultury, v souladu s 

postupy, jež je třeba stanovit.

  

1 Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 40.
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(19) Má-li se zvýšit přidaná hodnota činnosti Společenství, je nutné zajistit součinnost 

a doplňkovost akcí prováděných v rámci tohoto rozhodnutí a ostatních příslušných politik, 

akcí a nástrojů Společenství podle čl. 151 odst. 4 Smlouvy. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat styčným bodům opatření Společenství v oblasti kultury a v oblasti vzdělávání a

akcím, jež podporují výměny osvědčených postupů a užší spolupráci na evropské úrovni.

(20) Pokud jde o provádění podpory Společenství, měla by se brát v úvahu zvláštní povaha 

odvětví kultury v Evropě, a zejména by se mělo dbát na to, aby se co nejvíce zjednodušily 

správní a finanční postupy a přizpůsobily se sledovaným cílům, jakož i zkušenostem a vývoji 

v odvětví kultury.

(21) Komise, členské státy a kulturní kontaktní místa by měly podporovat účast menších 

subjektů na projektech víceleté spolupráce a organizování činností zaměřených na 

sdružování možných partnerů projektů.

(22) Program by měl spojovat specifické schopnosti a odborné znalosti kulturních subjektů z 

celé Evropy. V případě potřeby by měla Komise a členské státy přijmout opatření s cílem 

řešit nízkou účast kulturních subjektů v jednotlivých členských státech nebo zúčastněných 

zemích.

(23) V rámci spolupráce mezi Komisí a členskými státy je žádoucí zajistit stálé sledování 

a hodnocení programu, aby se mohly provádět úpravy, zejména úpravy v rámci priorit při 

provádění opatření. Hodnocení by mělo zahrnovat vnější hodnocení prováděné

nezávislými a nestrannými subjekty.
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(24) Postupy pro sledování a hodnocení programu by měly využívat cíle a ukazatele, které jsou

konkrétní, měřitelné, dosažitelné, důležité a termínované.

(25) Měla by být provedena vhodná opatření, aby se předešlo nesrovnalostem a podvodům a 

aby byly ztracené, neoprávněně vyplacené nebo použité finanční prostředky získány zpět.

(26) Je vhodné zavést jednotný nástroj pro financování a programování kulturní spolupráce 

nazvaný „program Kultura“ na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

(27) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které je pro 

rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu 

bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1.

(28) Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s 

rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí svěřených Komisi2.

(29) Opatření nezbytná k finančnímu provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu 

s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25 června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3 (dále jen „finanční 

nařízení“), a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o 

prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20024.

  

1 Úř. věst. C
2 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 Úř. věst. L 357, 16.9.2002,s. 1.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1261/2005 

(Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 3).
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(30) Akce Společenství doplňuje celostátní nebo regionální opatření prováděná v oblasti 

kulturní spolupráce. Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž podpory evropského kulturního 

prostoru založeného na společném kulturním dědictví (nadnárodní mobilita kulturních 

činitelů v Evropě, nadnárodní pohyb uměleckých děl a kulturních a uměleckých produktů a

dialog mezi kulturami), nemůže být z důvodu jejich nadnárodní povahy uspokojivě 

dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu nebo účinků 

činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v 

souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, 

co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(31) Měla by se přijmout přechodná ustanovení s cílem zajistit hladký přechod mezi programy 

stanovenými rozhodnutími č. 508/2000/ES a č. 792/2004/ES na jedné straně a programem 

stanoveným tímto rozhodnutím na straně druhé,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení a doba trvání

1. Tímto rozhodnutím se zavádí program Kultura, jednotný víceletý program opatření 

Společenství v oblasti kultury otevřený všem kulturním odvětvím a všem kategoriím 

kulturních subjektů (dále jen „program“).

2. Program se provádí v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
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Článek 2

Rozpočet

1. Finanční krytí na provádění programu v období uvedeném v článku 1 se stanoví na 354 

miliony EUR*.

2. Roční rozpočtové položky schválí rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 3

Cíle

1. Obecným cílem programu je posílit kulturní prostor sdílený Evropany a založený na 

společném kulturním dědictví prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, 

kulturními činiteli a kulturními institucemi zemí účastnících se programu s cílem podpořit 

utváření evropského občanství. Program umožňuje účast jiných než audiovizuálních 

odvětví kulturního průmyslu, zejména malých kulturních podniků, pokud tato odvětví 

vyvíjejí nevýdělečnou kulturní činnost.

2. Zvláštní cíle programu jsou

a) posilovat nadnárodní mobilitu kulturních činitelů;

b) podporovat nadnárodní pohyb kulturních a uměleckých děl a produktů;

c) podporovat dialog mezi kulturami.

  

* Tato částka je založena na údajích z roku 2004 a podléhá technickému přezkumu pro 
zohlednění inflace.
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Článek 4

Oblasti činnosti

1. Cílů programu se dosahuje prováděním následujících opatření popsaných v příloze:

a) podpora pro kulturní akce, a to:

– projekty víceleté spolupráce,

– opatření týkající se spolupráce,

– zvláštní akce;

b) podpora pro subjekty působící v oblasti kultury na evropské úrovni;

c) podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených 

na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje 

evropské kulturní politiky.

2. Tato opatření se provádějí v souladu s přílohou.
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Článek 5

Ustanovení týkající se třetích zemí

1. Program je otevřený účasti těchto zemí:

a) zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s ustanoveními Dohody o EHP;

b) kandidátských zemí, které využívají předvstupní strategie pro přistoupení k Unii

v souladu s obecnými zásadami, podmínkami a postupy pro účast těchto zemí na 

programech Společenství, stanovenými v rámcových dohodách;

c) zemí západního Balkánu v souladu s postupy stanovenými s těmito zeměmi v 

návaznosti na rámcové dohody o jejich účasti na programech Společenství.

Země uvedené v tomto odstavci se plně účastní programu, jsou-li splněny požadované 

podmínky a zaplaceny dodatečné rozpočtové položky.

2. Na základě dodatečných rozpočtových položek a zvláštních postupů, které se stanoví, je 

program rovněž otevřený spolupráci s jinými třetími zeměmi, jež uzavřely se 

Společenstvím dohody o přidružení nebo o spolupráci obsahující ustanovení o kultuře.
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Země západního Balkánu uvedené v odst. 1 písm. c), které si nepřejí využít výhod plné 

účasti na programu, mohou získat prospěch ze spolupráce na programu za podmínek 

stanovených v tomto odstavci.

Článek 6

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Program umožňuje společnou činnost s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti kultury, 

jako jsou UNESCO nebo Rada Evropy, na základě společných příspěvků a v souladu s pravidly 

platnými v jednotlivých institucích nebo organizacích pro provádění opatření uvedených v článku 4.

Článek 7

Doplňkovost s jinými nástroji Společenství

Komise zajistí propojení mezi programem a jinými nástroji Společenství, zejména opatřeními 

přijatými v rámci strukturálních fondů a opatřeními v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, 

výzkumu, informační společnosti, občanství, mládeže, sportu, jazyků, sociálního začlenění, vnějších 

vztahů EU a boje proti všem formám diskriminace.

Článek 8

Provedení

1. Komise provádí akce Společenství, která jsou předmětem tohoto programu, v souladu s 

přílohou.
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2. Postupem podle čl. 9 odst. 2 se přijímají tato opatření:

a) roční pracovní plán včetně priorit, kritérií výběru a postupů;

b) roční rozpočet a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu;

c) postupy pro sledování a hodnocení programu;

d) finanční podpora, která má být poskytnuta Společenstvím pro jakékoli opatření 

navržené podle čl. 4 odst. 1, kde celková výše příspěvku Společenství přesahuje 

200 000 EUR: částky, doba trvání, rozdělení a příjemci.

3. Veškerá ostatní opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí se přijímají postupem 

podle čl. 9 odst. 3.

Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 

ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.
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3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 

s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Kulturní kontaktní místa

1. Kulturní kontaktní místa ve smyslu oddílu I bodu 3.1 přílohy působí jako prováděcí 

subjekty pro šíření informací o programu na vnitrostátní úrovni, s ohledem na čl. 54 odst. 2 

písm. c) a odst. 3 finančního nařízení.

2. Kulturní kontaktní místa musí splňovat tato kritéria:

a) disponovat dostatečným počtem pracovníků s odbornými a jazykovými schopnostmi, 

které jsou nutné pro práci v prostředí mezinárodní spolupráce,

b) disponovat vhodnou infrastrukturou, zejména pokud se týká informačních a 

komunikačních technologií,

c) působit ve správním rámci, který jim umožňuje úspěšné plnění úkolů a vylučuje 

jakýkoliv střet zájmů.
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Článek 11

Finanční ustanovení

1. Finanční podpora má formu grantů přidělovaných právnickým osobám. Podle čl. 114 odst. 

1 finančního nařízení mohou být v některých případech granty přiděleny fyzickým 

osobám. Komise může rovněž fyzickým nebo právnickým osobám udělit ceny za akce 

nebo projekty provedené v rámci programu. V závislosti na povaze akce může být 

povoleno paušální financování nebo uplatnění sazeb jednotkových nákladů.

2. Komise může podle charakteristiky příjemců a povahy akcí rozhodnout, zda je lze 

osvobodit od ověřování odborné způsobilosti a kvalifikace, které jsou vyžadovány k 

uskutečnění navrhované akce nebo pracovního programu.

3. Granty nebo ceny mohou být uděleny na konkrétní činnosti v rámci projektu evropských 

hlavních měst kultury jmenovaných v souladu s rozhodnutím č. 1419/1999/ES.

Článek 12

Příspěvek k jiným cílům Společenství

Program přispívá k posílení průřezových cílů Evropského společenství zejména tím, že

a) prosazuje základní zásadu svobody projevu;
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b) podporuje lepší povědomí významu přispívání k trvalému rozvoji;

c) usiluje o prosazování vzájemného porozumění a tolerance v rámci Evropské unie;

d) přispívá k odstranění veškeré diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém 

původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo 

sexuální orientaci.

Zvláštní pozornost je věnována soudržnosti a doplňkovosti programu s politikami Společenství 

v oblasti kulturní spolupráce se třetími zeměmi.

Článek 13

Sledování a hodnocení

1. Komise zajišťuje pravidelné sledování programu ve vztahu k jeho cílům. Výsledky procesu 

sledování a hodnocení se berou v úvahu při provádění programu.

Sledování zahrnuje zejména vypracování zpráv uvedených v odst. 3 písm. a) a c).

Zvláštní cíle programu mohou být na základě výsledků zpráv o sledování přezkoumány 

postupem podle článku 251 Smlouvy.

2. Komise zajistí pravidelné vnější a nezávislé hodnocení programu.
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3. Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a) do 31. prosince 2010 prozatímní hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o 

kvalitativních a kvantitativních hlediscích provádění programu;

b) do 31. prosince 2011 sdělení o pokračování programu;

c) do 31. prosince 2015 následnou hodnotící zprávu.

Článek 14

Přechodná ustanovení

Akce zahájené před 31. prosincem 2006 na základě rozhodnutí č. 508/2000/ES nebo č. 792/2004/ES 

se nadále až do svého ukončení řídí uvedenými rozhodnutími.

Výbor zřízený článkem 5 rozhodnutí č. 508/2000/ES se nahrazuje výborem uvedeným v článku 9 

tohoto rozhodnutí.
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Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA

I. POPIS ČINNOSTÍ A AKCÍ

1. První oblast: podpora pro kulturní akce

1.1. Projekty víceleté spolupráce

Program podporuje dlouhodobé a strukturované projekty kulturní spolupráce s cílem 

spojovat konkrétní schopnosti a odborné znalosti kulturních subjektů z celé Evropy. 

Účelem této podpory je pomoci těmto projektům spolupráce v počátcích jejich činnosti a 

ve fázi vytváření vlastní struktury nebo ve fázi jejich zeměpisného rozšíření. Záměrem je 

vést tyto projekty k tomu, aby si vytvořily trvalé základy a aby dosáhly finanční 

nezávislosti.

Na každém projektu spolupráce se musí podílet nejméně šest subjektů ze šesti různých 

zemí účastnících se programu. Jeho účelem je sdružovat různé subjekty z jednoho nebo 

více odvětví pro různé víceleté činnosti, které se mohou týkat jednoho odvětví nebo být 

průřezové povahy, avšak musí sledovat společný cíl.

Úkolem každého projektu spolupráce je uskutečňovat řadu strukturovaných víceletých 

kulturních činností. Tyto činnosti musejí probíhat po celou dobu financování ze strany 

Společenství. Musí sledovat alespoň dva ze tří zvláštních cílů uvedených v čl. 3 odst. 2. 

Přednost budou mít ty projekty spolupráce, které chtějí rozvíjet činnosti splňující všechny 

tři zvláštní cíle uvedené v daném článku.
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Projekty spolupráce se vybírají na základě výzev k předkládání návrhů podle finančního 

nařízení. V této souvislosti se výběr provádí mimo jiné na základě uznaných odborných 

znalostí spoluorganizátorů v jejich oboru činnosti a jejich schopnosti zabezpečit finančně a 

provozně navrhované činnosti, na základě kvality těchto činností a na základě toho, do jaké 

míry jsou v souladu s obecným cílem a zvláštními cíli programu uvedenými v článku 3.

Projekty spolupráce musí být založeny na dohodě o spolupráci, tj. na společném 

dokumentu, který má právní formu v některé ze zúčastněných zemí a který je podepsán 

všemi spoluorganizátory.

Podpora Společenství nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu projektu a je postupně snižována. 

Nesmí být vyšší než 500 000 EUR ročně na všechny činnosti projektů spolupráce. Tato 

podpora se poskytuje na dobu tří až pěti let.

Na tento druh podpory se pro ilustraci věnuje přibližně 32 % celkového rozpočtu 

přiděleného programu.

1.2. Opatření týkající se spolupráce

Program podporuje akce kulturní spolupráce odvětvové nebo průřezové povahy mezi 

evropskými subjekty. Upřednostňuje se tvořivost a inovace. Zvláště jsou podporovány 

akce, které se soustřeďují na hledání způsobů spolupráce s cílem jejich dlouhodobého 

rozvoje.

Každá akce musí navržena a uskutečňována v rámci partnerství s nejméně třemi kulturními 

subjekty ze tří různých zúčastněných zemí, ať už se jedná o subjekty z jednoho nebo více 

odvětví či nikoliv.
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Akce se vybírají na základě výzev k předkládání návrhů podle finančního nařízení. V této 

souvislosti se výběr provádí mimo jiné na základě uznaných odborných znalostí 

spoluorganizátorů a jejich schopnosti zabezpečit finančně a provozně navrhované činnosti, 

na základě kvality těchto činností a na základě toho, do jaké míry jsou v souladu 

s obecným cílem a zvláštními cíli programu uvedenými v článku 3.

Podpora Společenství nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu projektu. Nesmí být nižší než 

50 000 EUR a vyšší než 200 000 EUR. Tato podpora se poskytuje nejvýše po dobu 24 

měsíců.

Podmínky stanovené pro tuto akci týkající se minimálního počtu subjektů nutného k 

předložení projektů i minimální a maximální částky podpory Společenství mohou být 

upraveny za účelem zohlednění zvláštních podmínek literárního překladu. 

Na tento druh podpory se pro ilustraci věnuje přibližně 29 % celkového rozpočtu 

přiděleného programu.

1.3. Zvláštní akce

Program podporuje rovněž zvláštní akce. Tyto akce jsou zvláštní v tom, že by měly být 

značného rozměru a rozsahu, měly by směřovat k významným zájmům obyvatel Evropy a 

měla by pomoci zvýšit jejich vnímání přináležitosti ke stejnému společenství a jejich 

povědomí o kulturní rozmanitosti členských států a měly by přispět k dialogu mezi 

kulturami a mezi národy Musejí se vztahovat alespoň na dva ze tří zvláštních cílů 

uvedených v článku 3.
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Tyto zvláštní akce rovněž přispívají ke zviditelnění činnosti Společenství v oblasti kultury, jak 

uvnitř Evropské unie, tak mimo ni. Zároveň přispívají k lepšímu poznání bohatství a 

rozmanitosti evropské kultury.

Významná podpora bude poskytnuta projektu „Evropská hlavní města kultury“ s cílem 

napomoci provádění opatření zaměřených na zviditelnění Evropy a celoevropské kulturní 

spolupráce.

Zvláštní akce mohou mimo jiné zahrnovat udílení cen, které zviditelňují umělce, díla nebo 

kulturní či umělecké počiny, uvádí je ve známost za státními hranicemi a podporují tak 

mobilitu a výměny.

V této souvislosti lze rovněž poskytnout podporu spolupráci se třetími zeměmi a 

mezinárodními organizacemi, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.

Výše uvedené příklady nepředstavují vyčerpávající seznam opatření, kterým by podpora 

v rámci této podoblasti programu mohla být poskytnuta.

Pravidla výběrového řízení pro zvláštní akce závisí na dotyčné akci. Financování se poskytuje

na základě výzev k předkládání návrhů a nabídkových řízení, s výjimkou případů uvedených 

v článcích 54 a 168 finančního nařízení. Přihlíží se rovněž k tomu, jak každá akce 

naplňuje obecný cíl a zvláštní cíle programu uvedené v článku 3 tohoto rozhodnutí.

Podpora Společenství nesmí přesáhnout 60 % rozpočtu projektu.

Na tento druh podpory se pro ilustraci věnuje přibližně 16 % celkového rozpočtu přiděleného 

programu.
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2. Druhá oblast: Podpora pro subjekty působící v oblasti kultury na evropské úrovni

Tento druh podpory má formu grantu na provozní náklady určeného ke spolufinancování 

výdajů spojených se stálým pracovním programem subjektu, jenž sleduje cíl obecného 

evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl stanovený v politice Unie v této oblasti.

Přijmou se opatření k tomu, aby tyto granty byly poskytovány na základě každoročních 

výzev k předkládání návrhů.

Na tuto oblast se pro ilustraci věnuje přibližně 10 % celkového rozpočtu přiděleného na 

daný program.

Podporu lze poskytnout subjektům podílejícím se na kulturní spolupráci jedním nebo více 

z těchto způsobů: 

– zajišťováním zastoupení na úrovni Společenství,

– shromažďováním nebo šířením informací pro usnadnění kulturní spolupráce v rámci 

celého Evropského společenství,

– vytvářením sítí na evropské úrovni pro subjekty působící v oblasti kultury,

– účastí na projektech kulturní spolupráce nebo působením jakožto vyslanců evropské 

kultury.

Tyto subjekty musí mít skutečný evropský rozměr. V tomto ohledu musí své činnosti 

vykonávat na evropské úrovni, samy nebo ve formě různých koordinovaných sdružení, a 

jejich struktura (zapsaní členové) a činnosti musí mít potenciální vliv na úrovni Evropské 

unie nebo pokrývat alespoň sedm evropských zemí.
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Příjemci těchto grantů na provozní náklady jsou vybíráni na základě výzvy k předkládání 

návrhů. Vychází se přitom z porovnání pracovního programu subjektů s zvláštními cíli 

uvedenými v článku 3.

Výše grantu na provozní náklady poskytnutého v rámci této oblasti nesmí přesáhnout 80 % 

přípustných výdajů subjektu na rok, pro který je grant poskytnut.

3. Třetí oblast: Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a maximalizace 

účinku projektů v oblasti kulturní spolupráce

Na tuto oblast se pro ilustraci věnuje přibližně 5 % celkového rozpočtu z přiděleného na 

daný program.

3.1. Podpora kulturních kontaktních míst

Za účelem cíleného a účinného šíření praktických informací o programu přímo na místě se 

stanoví podpora pro kulturní kontaktní místa. Tyto subjekty, působící na vnitrostátní 

úrovni, jsou zřizovány na základě dobrovolnosti v souladu s článkem 39 nařízení (ES, 

Euratom) č. 2342/2002.

Kulturní kontaktní místa mají za úkol

– propagovat program;

– usnadňovat přístup k programu a podporovat k účasti na jeho činnostech co nejvíce 

odborníků a subjektů z oblasti kultury prostřednictvím účinného šíření informací a 

rozvoje vhodných iniciativ vedoucích k vytváření vlastních kontaktních sítí;
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– zajišťovat účinné propojení s různými institucemi podporujícími odvětví kultury 

v členských státech, a tím přispívat k doplňkovosti mezi opatřeními přijatými v rámci 

programu a vnitrostátními podpůrnými opatřeními;

– případně poskytovat informace o dalších programech Společenství, které jsou 

otevřeny pro kulturní projekty.

3.2. Podpora analytických prací v oblasti kulturní spolupráce

Program podporuje provádění studií a analytických prací v oblasti evropské kulturní 

spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky. Cílem této podpory je zvýšit objem a 

kvalitu informací a údajů za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní 

spolupráci na evropské úrovni, zejména s ohledem na mobilitu tvůrců a kulturních činitelů, 

pohyb uměleckých děl a uměleckých a kulturních produktů a dialog mezi kulturami.

V rámci této oblasti lze podpořit studie a analytické práce, které přispívají k obohacení 

poznatků o jevu celoevropské kulturní spolupráce a k vytváření příznivého prostředí pro 

její rozvoj. Podporovány jsou zejména projekty zaměřené na shromažďování a analýzu 

statistických údajů.

3.3. Podpora shromažďování a šíření informací a maximalizace účinku projektů v oblasti 

kulturní spolupráce
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Program podporuje shromažďování a šíření informací a činnosti zaměřené na maximalizaci 

účinku projektů prostřednictvím rozvoje internetového nástroje zaměřeného na potřeby 

kulturních pracovníků v oblasti celoevropské kulturní spolupráce.

Tento nástroj by měl umožnit výměnu zkušeností a osvědčených postupů a šíření informací 

týkajících se programu, jakož i celoevropské kulturní spolupráce v širším slova smyslu.

II. ŘÍZENÍ PROGRAMU

Finanční příděl programu může rovněž pokrývat výdaje týkající se přípravných, 

sledovacích, kontrolních, auditních a hodnotících činností, které jsou bezprostředně 

důležité pro řízení programu a plnění jeho cílů, zejména studií, jednání, informačních a 

publikačních akcí, výdajů souvisejících s informačními sítěmi zaměřenými na výměnu 

informací, jakož i všech ostatních výdajů na technickou a správní pomoc, kterou Komise 

případně využije k řízení programu.

III. KONTROLY A AUDITY

Pro projekty vybrané postupem podle čl. 11 odst. 2 bude vytvořen systém namátkových 

kontrol.
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Příjemce grantu uchovává pro potřebu Komise veškeré doklady o uskutečněných výdajích 

po dobu pěti let ode dne poslední platby. Zajistí, aby byly Komisi v případě potřeby 

poskytnuty doklady, které uchovávají jeho partneři nebo členové.

Komise může nechat provést audit využití grantu, který provedou buď přímo její 

zaměstnanci, nebo jiný kvalifikovaný vnější subjekt podle jejího výběru. Tyto audity lze

provádět po celou dobu trvání smlouvy a po dobu pěti let ode dne vyplacení zůstatku z 

grantu. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k tomu, že bude požadovat vrácení 

vyplacených částek.

Zaměstnanci Komise a vnější osoby pověřené Komisí mají zaručen odpovídající přístup do 

kanceláří příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě, jež jsou 

potřeba k provádění auditů.

Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva jako 

Komise, zejména právo na přístup.

Za účelem ochrany finančních zájmů Společenství proti podvodům a jiným

nesrovnalostem je Komise oprávněna v rámci tohoto programu provádět kontroly a 

inspekce na místě v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/961. V případě 

potřeby provede šetření OLAF na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/19992.

  

1 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
2 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
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IV. INFORMACE, KOMUNIKACE A ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA MAXIMALIZACI

ÚČINKU PROJEKTŮ

1. Komise

Komise může organizovat semináře, konference nebo setkání s cílem usnadnit provádění 

programu a může vykonávat informační, publikační, propagační a jiné činnosti zaměřené

na maximalizaci účinku projektů, jakož i sledování a hodnocení programu. Takové činnosti 

mohou být financovány pomocí grantů nebo prostřednictvím zadávání veřejných zakázek,

nebo mohou být organizovány a financovány přímo Komisí.

2. Kontaktní místa

Komise a členské státy dobrovolně organizují a zlepšují vzájemnou výměnu informací 

užitečných pro provádění programu prostřednictvím kulturních kontaktních míst

působících na vnitrostátní úrovni jako prováděcí subjekty podle čl. 54 odst. 2 písm. c) 

a odst. 3 finančního nařízení.

3. Členské státy

Aniž je dotčen článek 87 Smlouvy, mohou členské státy v případě potřeby zavést plány na 

podporu individuální mobility kulturních činitelů, aby se tak vyřešila jejich nízká účast na 

programu. Tato podpora se může uskutečnit formou cestovních grantů pro kulturní

subjekty, které by usnadnily přípravnou fázi nadnárodních kulturních projektů.
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V. ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO ROZPOČTU

Rozdělení ročního rozpočtu programu

Procento rozpočtu

Oblast 1 (podpora pro kulturní 

akce)

Přibližně 77 %

– projekty víceleté spolupráce Přibližně 32 %

– opatření týkající se spolupráce Přibližně 29 %

– zvláštní akce Přibližně 16 %

Oblast 2 (podpora pro subjekty

působící v oblasti kultury na 

evropské úrovni)

Přibližně 10 %

Oblast 3 (podpora analytických 

prací, shromažďování a šíření 

informací )

Přibližně 5 %

Provozní výdaje celkem Přibližně 92 %

Řízení programu Přibližně 8 %
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Uvedené procentní hodnoty jsou pouze orientační a mohou být změněny výborem uvedeným v 

článku 9 postupem podle čl. 9 odst. 2.
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I. ÚVOD 

  

1. Dne 15. července 2004 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě 

článku 151 Smlouvy o ES návrh rozhodnutí, kterým se zavádí program Kultura 2007 

(2007-2013). 

 

2. Výbor regionů předložil své stanovisko dne 23. února 2005. 

 

3. Evropský parlament předložil své stanovisko při prvním čtení dne 25. října 2005. 

 

4. Dne 18. července 2006 přijala Rada společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy 

o ES. 

 

II. CÍL 

 

Návrh si klade za cíl nahradit současný program Kultura 2000 a rozhodnutí týkající se 

podpory kulturních subjektů činných na evropské úrovni a jeho hlavními cíli jsou: 

- posílení nadnárodní mobility osob pracujících v odvětví kultury; 

- podpora nadnárodního oběhu kulturních a uměleckých děl a produktů; 

- podpora dialogu mezi kulturami. 

 

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

1. Obecné poznámky 

 

Společný postoj Rady zůstává z velké části v souladu s původním návrhem Komise. 

Rada zachovala tři hlavní cíle programu a zdůraznila, že program by měl být otevřený 

všem kulturním odvětvím a kategoriím kulturních subjektů. V některých částech znění 

zdůraznila význam kulturního dědictví, avšak věnovala pozornost zachování otevřeného 

a odvětvově nespecifického charakteru programu.  
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Rozpočet, který činí 354 milionů EUR (v cenách roku 2004, tj. 400 milionů EUR 

v současných cenách), byl třemi orgány schválen v rámci interinstitucionální dohody 

o finančním rámci na období let 2007-2013. 

 

2. Nové prvky obsažené ve společném postoji ve srovnání s návrhem Komise 

 

Rada, po dohodě s Komisí a Evropským parlamentem, převedla podporu pro akce 

zaměřené na zachování památníků do navrhovaného programu „Občané pro Evropu“.  

 

Rada usilovala o dosažení správné rovnováhy mezi malými a velkými projekty 

a o usnadnění přístupu malých subjektů k programu. Za tím účelem a v souladu 

s přístupem Evropského parlamentu snížila minimální podporu Společenství z 60 000 

EUR na 50 000 EUR a snížila minimální počet subjektů pro opatření týkající se 

spolupráce ze čtyř na tři. 

 

Se stejným cílem otevřít program malým kulturním subjektům věnuje orientační 

rozdělení rozpočtu ve společném postoji Rady více zdrojů na opatření týkající se 

spolupráce (menší projekty) ve srovnání s projekty víceleté spolupráce (velké projekty). 

Dosažené procentní hodnoty, tj. 32 % pro projekty víceleté spolupráce a 29 % pro 

opatření týkající se spolupráce, představují střední cestu mezi původním návrhem Komise 

a stanoviskem Parlamentu. 

 

V souladu se stanoviskem Evropského parlamentu zavedla Rada větší pružnost, pokud 

jde o dobu trvání projektů víceleté spolupráce (3 až 5 let) a opatření týkajících se 

spolupráce (1 až 2 roky). 
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Rada zavedla postup řídicího výboru pro projekty, u nichž celkový příspěvek 

Společenství přesahuje 200 000 EUR. 

 

3. Změny přijaté Evropským parlamentem 

 

3.1. Změny přijaté v celém rozsahu, částečně nebo v zásadě 

 

Radě se podařilo přijmout velký počet změn Evropského parlamentu v plném rozsahu 

nebo částečně. 

 

Změny 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 a 52 byly zapracovány 

v plném rozsahu. Změny 14, 19, 26 (které byly vloženy do článku 7), 34, 53, 55, 56 a 59 

byly přeformulovány. 

  

Rada částečně zapracovala změny 8, 10, 16 (s výjimkou odkazu na konkrétní projekty), 

24 (bez odkazu na konkrétní oblasti činností), 62 a 49 (s výjimkou uvedení konkrétních 

subjektů), 38 a 42 (část obou změn týkající se doby trvání projektů byla přijata). 

 

3.2. Nezapracované změny 

 

I když Rada nemohla souhlasit s rozdělením orientačního rozpočtu mezi různé oblasti 

navrhovaným Parlamentem ve změnách 39, 44, 47, 48, 54 a 60, usilovala o sblížení 

stanovisek s Evropským parlamentem ve srovnání s původním návrhem Komise, jak je 

uvedeno výše. Pokud jde o oblast 2, podpora pro subjekty, Rada se domnívá, že by bylo 

nepřiměřené věnovat na tuto oblast 14 % rozpočtu, zejména z toho důvodu, že jedna 

akce v rámci oblasti 2 (památníky) byla převedena do jiného programu. Změna 21 

týkající se souhrnného rozpočtu byla odmítnuta s ohledem na výše uvedenou 

interinstitucionální dohodu o finančním rámci. 
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Snížení minimálního rozpočtu pro opatření týkající se spolupráce na 30 000 EUR, jak je 

navrženo ve změně 42, bylo považováno za nepřiměřené, neboť prahová hodnota již 

byla v současném programu stanovena na 50 000 EUR. Rada se však do určité míry 

přiblížila stanovisku Parlamentu snížením prahové hodnoty z 60 000 EUR na 50 000 

EUR. 

 

Rada odmítla změnu 36 snižující minimální počet subjektů z různých zemí zapojených 

do projektů víceleté spolupráce z 6 na 4 s cílem zachovat mnohostranný charakter 

projektů. Naopak u menších opatření týkajících se spolupráce souhlasila se změnou 41 

snižující počet subjektů.  

 

Všechny změny, které zavádějí odvětvové priority, doplňují odvětvové cíle nebo 

zdůrazňují podporu konkrétním odvětvím nebo subjektům (změny 61, 5, 9, 12, 64, 65 

a související změny 37 a 45, 25, 40 a 46) byly odmítnuty s cílem zachovat soulad s cíli 

programu a neměnit otevřený charakter programu upřednostněním různých oblastí 

kulturních činností.  Stejný důvod se uplatnil u změn 16, 24 a 49, které byly přijaty 

částečně. 

 

Zvýšení podílu podpory Společenství z 50 % na 70 %, jak stanoví první část změn 38 

a 42, bylo považováno za nepřiměřené. 

 

I když Rada souhlasí s duchem změn 29, 31 a 32 (týkajících se příspěvku na jiné cíle 

Společenství), domnívá se, že se na ně vztahují již body odůvodnění nebo jiná 

ustanovení právního znění. Obdobně se Rada domnívá, že změna 18 (týkající se 

odpovídajících zdrojů) nemá místo v právním textu a změna 17 (týkající se Úmluvy 

Unesco o kulturní rozmanitosti) spadá mimo oblast působnosti tohoto rozhodnutí. 
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Rada byla toho názoru, že není třeba zapracovat změny 28 a 50 o opatřeních týkajících 

se transparentnosti a změny týkající se víceletého partnerství, neboť na tato ustanovení 

se vztahuje finanční nařízení, a 29. bod odůvodnění již stanoví, že v souladu s 

finančním nařízením mají být přijata prováděcí rozhodnutí. Změna 35 týkající se 

hodnocení byla považována za nadbytečnou, protože vlastní hodnocení musí být vnější 

a nezávislé. Změna 72 týkající se účasti zemí, na něž se vztahuje evropská politika 

sousedství, nemohla být přijata a změna 57 týkající se prostor kulturních kontaktních 

míst (CCP) byla považována za obtížně proveditelnou, neboť kulturní kontaktní místa 

(CCP) jsou obvykle součástí vnitrostátních struktur. 

 

 

IV. ZÁVĚR   

 

Rada se domnívá, že její společný postoj představuje vyvážený text, který je dobrým 

základem pro vytvoření tohoto nástroje, a tím v celé Evropě usnadní spolupráci v odvětví 

kultury. Na základě výše uvedeného Rada očekává, že v brzké době dospěje k dohodě 

s Parlamentem za účelem včasného přijetí rozhodnutí. 

 
 

__________________ 
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PROHLÁŠENÍ RADY 

 

Rada souhlasí s převodem oblasti 2.2 týkající se podpory činností zaměřených na zachování 

památníků z Komisí předloženého návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zavádí program Kultura 2007 (2007-2013), do návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se na období 2007-2013 zavádí program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního 

evropského občanství. 

 

 

 

Toto financování se zaměří na podporu činností, jejichž účelem je: 
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• zachování hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalých 

koncentračních táborů a jiných dějišť nacistického masového mučení a vyhlazování, jakož i 

archivů dokumentujících tyto události, a připomínání památky obětí i těch, kteří v extrémních 

podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem; 

 

• připomínání památky obětí masového vyhlazování a masových deportací spojených se 

stalinismem, jakož i zachování památníků a archivů dokumentujících tyto události. 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ KOMISE K ČLÁNKU 8 
 

 

Komise vyjadřuje politování nad tím, že Rada si přeje zavést do rozhodnutí o programu 

Kultura 2007 postup projednávání ve výborech pro rozhodování o výběru jednotlivých činností, a to 

vedle postupu projednávání ve výborech, s nímž se  v původním návrhu Komise počítalo pro 

výběrové řízení jako takové. Komise konstatuje, že by se tím doba, po kterou žadatelé musí čekat 

na rozhodnutí o svých návrzích, prodloužila o dva až tři měsíce ve srovnání s původním návrhem, 

což je v protikladu k zásadě zjednodušení a vstřícnosti vůči uživateli, kterou Komise, Rada a 

Evropský parlament přijaly na začátku legislativního postupu. Komise rovněž poznamenává, že 

Evropský parlament byl ve svém stanovisku při prvním čtení proti uplatnění postupu projednávání 

ve výborech na rozhodování o výběru jednotlivých možností. 

 

Komise se zavazuje neprodleně při provádění programu Kultura informovat Radu a Evropský 

parlament o všech rozhodnutích o výběru činností, která jsou přijímána bez použití postupu 

projednání ve výborech.  
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Komise se dále zavazuje pokračovat v hledání způsobů, jak zkrátit časový harmonogram 

výběrového řízení prostřednictvím zefektivnění administrativního postupu, zejména s využitím 

nové výkonné agentury pro provádění programu. Konstatuje však, že tyto časové úspory budou 

podstatně menší než dva až tři měsíce, o něž se bude jednat v případě uplatnění postupu projednání 

ve výborech na jednotlivá rozhodnutí o výběru. 

 

PROHLÁŠENÍ KOMISE K OBLASTI 2.2 
 

Komise souhlasí s tím, že podpora činností zaměřených na zachování památníků, jež je nyní 

součástí oblasti 2.2 Komisí předloženého návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se zavádí program Kultura 2007 (2007-2013), by měla být začleněna do návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2007-2013 zavádí program „Občané pro 

Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství.  

 

Toto financování by se mělo zaměřit na podporu akcí, jejichž účelem je: 
 
 
*  zachování hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalých 

koncentračních táborů a jiných dějišť nacistického masového mučení a vyhlazování, jakož i archivů 

dokumentujících tyto události, a připomínání památky obětí i těch, kteří v extrémních podmínkách 

zachraňovali lidi před holocaustem; 

 

*  připomínání památky obětí masového vyhlazování a masových deportací spojených se 

stalinismem, jakož i zachování památníků a archivů dokumentujících tyto události. 
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PROHLÁŠENÍ MAĎARSKÉ DELEGACE 

 

Maďarsko vykládá obsah čl. 12 písm. d) takto: 

 

V souladu s 3. a 15. bodem odůvodnění preambule nesmí být při provádění rozhodnutí v žádném 

případě vyloučeny formy diskriminace, které nejsou výslovně uvedeny v čl. 12 písm. d), ale jsou 

definovány v jiných právních předpisech Evropské unie.  

 

 

________________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 1.9.2006 
KOM(2006) 476 v konečném znění 

2004/0150 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí, kterým se zavádí program Kultura 2007 
(2007–2013) 
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2004/0150 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí, kterým se zavádí program Kultura 2007 
(2007–2013) 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 
(dokument KOM(2004) 469 v konečném znění – 2004/0150(COD)): 

14. července 2004 

Datum vydání stanoviska Výboru regionů: 23. února 2005 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 25. října 2005 

Datum politické dohody: 18. května 2006 

Datum přijetí společného postoje: 18. července 2006 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem návrhu Komise je zavést program, který bude moci přispět k rozkvětu společných 
evropských kulturních hodnot pomocí kulturní spolupráce mezi umělci, kulturními subjekty a 
kulturními institucemi. Program by měl podporovat mnohostrannou spolupráci v rámci 
Evropy a pomáhat rozvíjet evropskou identitu zdola nahoru, prostřednictvím interakce mezi 
občany. 

Oproti předchozím programům jde navrhovaný program v otázce posílení kulturní spolupráce 
více do hloubky a zaměřuje činnost EU na tři hlavní cíle, které byly vybrány jako cíle s 
velkou evropskou přidanou hodnotou: nadnárodní mobilita pracovníků v oblasti kultury, 
nadnárodní pohyb uměleckých děl a uměleckých a kulturních produktů a dialog mezi 
kulturami.  

Program se skládá ze tří oblastí: i) přímá podpora projektů kulturní spolupráce, ii) podpora 
pro subjekty působící v oblasti kulturní spolupráce na evropské úrovni a iii) podpora studií a 
shromažďování a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce. 

3. PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

Společný postoj byl jednomyslně přijat dne 18. července 2006. Komise se domnívá, že se 
jedná o kompromis, který splňuje většinu cílů pozměněného návrhu Komise, jenž na oplátku 
zohledňuje velkou část pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Veškeré 
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pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které mohla Komise v plném rozsahu, částečně 
nebo v zásadě přijmout, byly začleněny do společného postoje Rady, přičemž v některých 
případech bylo znění upraveno, tj. pozměňovací návrhy 1, 4, 7, 11, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 
51, 52, 10, 14, 53, 55, 56, 59, 6, 8, 16, 26, 19, 24, 38, 42 a 62. Kromě toho jsou ve společném 
postoji rovněž zahrnuty pozměňovací návrhy 2, 3 a 13 (k nimž měla Komise výhrady) a 
pozměňovací návrhy 34, 47 a 49. 

Komise však společný postoj nemůže podpořit ve dvou otázkách: rozdělení rozpočtu a 
rozšíření postupu projednávání ve výborech na jednotlivá rozhodnutí o výběru. 

Rada se rozhodla změnit orientační rozdělení rozpočtu Komise tak, aby 32 % rozpočtu 
programu mohlo být vyčleněno na víceleté projekty (oblast programu 1.1), místo 36 % 
uvedených v návrhu Komise, a aby 29 % rozpočtu programu bylo vyčleněno na opatření 
týkající se spolupráce (oblast programu 1.2), místo 24 % uvedených v návrhu Komise. 
Komise se domnívá, že její původní návrh umožňoval skutečnou strukturovanou spolupráci 
po celé Evropě, čímž více zviditelňoval udržitelné dlouhodobé projekty, a tím také celý 
program. Původní důraz na víceleté projekty by neměl být chápán jako důraz na velké 
subjekty oproti malým subjektům; cílem bylo podnítit všechny subjekty, bez ohledu na jejich 
velikost, k účasti na ambiciózních projektech spolupráce. Komise rovněž považuje za nutné 
vyčlenit 17 % rozpočtu (oproti 16 % uvedeným ve společném postoji) na zvláštní akce (oblast 
programu 1.3), neboť tato oblast má posílit souznění mezi národy Evropy a zvýšit jejich pocit 
sounáležitosti ke stejnému společenství, což má veliký význam pro rozvoj evropského 
občanství.  

Rada se rozhodla rozšířit postup projednávání ve výborech na rozhodnutí o výběru projektů, 
pokud grant přesahuje 200 000 EUR (nový čl. 8 odst. 2 písm. d)). Toto rozšíření by 
znamenalo delší interní rozhodovací postupy při provádění programu, aniž by přineslo nějaké 
výhody. 

Komise rovněž poukazuje na skutečnost, že finančnímu příspěvku ve výši 354 milionů EUR 
v cenách z roku 2004, uvedenému ve společném postoji Rady (článek 2), odpovídá 
v současných cenách částka 400 milionů EUR. 

4. ZÁVĚR 

Komise se domnívá, že společný postoj přijatý jednomyslně dne 18. července 2006 
představuje do značné míry výrazný krok kupředu k vyjasnění daného rozhodnutí a ke 
zlepšení jeho ustanovení v souladu s cíli, jichž má být dosaženo, stanovenými v návrhu 
Komise. Avšak Komise odmítá dva prvky ohledně rozdělení rozpočtu a postupu projednávání 
ve výborech (viz přiložené prohlášení), a nemůže proto společný postoj přijmout. 
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PŘÍLOHA  

Prohlášení Komise k článku 8 

Komise vyjadřuje politování nad tím, že si Rada přeje zavést do rozhodnutí o programu 
„Kultura 2007“ postup projednávání ve výborech pro rozhodnutí o výběru jednotlivých 
činností, a to vedle postupu projednávání ve výborech, s nímž se v původním návrhu Komise 
počítalo pro výběrové řízení jako takové. Komise konstatuje, že by se tím doba, po kterou 
žadatelé musí čekat na rozhodnutí o svých návrzích, prodloužila ve srovnání s původním 
návrhem o dva až tři měsíce, což odporuje zásadě zjednodušení a vstřícnosti vůči uživateli, 
kterou Komise, Rada a Evropský parlament přijaly na začátku legislativního postupu. Komise 
rovněž připomíná, že Evropský parlament nebyl ve svém stanovisku při prvním čtení pro 
uplatnění postupu projednávání ve výborech na rozhodnutí o výběru jednotlivých možností. 

Komise se zavazuje, že při provádění programu Kultura neprodleně informuje Radu a 
Evropský parlament o všech rozhodnutích o výběru činností, která jsou přijímána bez použití 
postupu projednávání ve výborech.  

Komise se dále zavazuje pokračovat v hledání způsobů, jak zkrátit časový harmonogram 
výběrového řízení prostřednictvím zefektivnění administrativního postupu, zejména s 
využitím nové výkonné agentury pro provádění programu. Konstatuje však, že tyto časové 
úspory budou podstatně menší než dva až tři měsíce, o něž se bude jednat v případě uplatnění 
postupu projednávání ve výborech na jednotlivá rozhodnutí o výběru. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Culture et Langues 
 

TITLE OF ACTION: CULTURE PROGRAMME 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) HEADING 3B 

15 04 44 - Culture 2007 

15 01 04 44 – Culture 2007 – Expenditure on administrative management 

15 01 04 31 –Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture – Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action : € 400,000 million  

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000 

Payments 16,750 35,574 41,605 46,729 49,343 52,531 125,468 368,000 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,750 5,109 5,345 32,000

Payments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,105 5,344 32,000

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
Subtotal a + b 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 47,800 48,793 55,683 58,164  61,514  63,345  64,701 400,00 

Payments 20,958 39,563 45,676 51,257 54,093 57,636 130,812 400,00 

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
  

2007 
 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

Commitments
/ payments 2,239 2,239 2,239 2,240 2,240 2,240 2,241 15,678 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total 

Commitments 50,039 51,032 57,922 60,404 63,754 65,585 66,942 415,678 

Payments 23,197 41,802 47,915 53,497 56,333 59,876 133,053 415,678 

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial framework 

[X] Proposal is compatible with Annex I of the Interinstitutional Agreement on 
budgetary discipline and sound financial management on the financial 
framework 2007-2013 (JO C139 of 14 June 2006) and document V of the 
Commission on financial programming 2007-2013 (SEC(2006) 625 of May 
2006) 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

framework 

Non-comp Diff NO YES YES 3b 
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4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Article 151  

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

See initial proposal. 

6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Strand 1 –
Support for 
projects 

36,422 37,499 43,197 44,891 47,509 48,741 49,741 308,000

-Multi-annual 
cooperation 
projects 

16,824 17,532 20,196 20,988 22,212 22,788 23,460 144,000

-Cooperation 
measures 

11,472 11,688 13,464 13,992 14,808 15,192 15,384 96,000

-Special 
Actions 

8,126 8,279 9,537 9,911 10,489 10,761 10,897 68,000

Strand 2 – 
Support to 
European 
Bodies active 
in the field of 
Culture 

4,780 4,870 5,610 5,830 6,170 6,330 6,410 40,000

Strand 3 – 
Analysis and 
Information 

2,390 2,435 2,805 2,915 3,085 3,165 3,205 20,000

TOTAL 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 

3,692 3,484 3,556 4,001 4,213 4,560 4,785 28,288 

b) Other TAA: 

- intra muros: 
0,171 0,167 0,171 0,175 0,178 0,182 0,186 1,231 

- extra muros: 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,031 0,031 0,209 

Symmetry         

Audits         

Other informatics 
assistance 

        

Experts – project 
evaluations 

        

Subtotal 1 3,892 3,680 3,756 4,206 4,421 4,773 5,002 29,726 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,104 0,106 0,108 0,110 0,113 0,115 0,118 0,774 

b) Meetings of 
experts 

0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 0,067 0,068 0,450 

c) Information and 
publications 

0,151 0,142 0,145 0,148 0,151 0,154 0,157 1,048 

d) Other         

Subtotal 2 0,316 0,309 0,315 0,322 0,329 0,336 0,342 2,271 

TOTAL 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,109 5,344
 

32,000 

Ces dépenses incluent la contribution du programme aux frais de fonctionnement de l'agence 
exécutive Education et culture, notamment les frais de personnel qui seront exposés par cette 
agence au titre de ce programme. Ces dépenses de personnel correspondent à une 
augmentation des effectifs au cours de la période résultant de l'augmentation des volumes 
d'activité qui seront confiés à l'agence, du fait de la croissance des budgets alloués aux volets 
dont la gestion lui sera déléguée.  
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average 
unit cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

Strand 1- Support for 
projects 

   308,000 

Multiannual cooperation projects 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

79 1,826 144,000 
 

Cooperation measures 
 

Subsidy /Grant 
to projects 

857 0,112 96,000 

Special Actions 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

393 0,173 68,000 

Strand 2-Support to 
European Bodies active in 
the field of culture 
 

Subsidy for the 
functioning 
costs of 
Organisations 

268 0,149 40,000 

Strand 3 – Analysis and 
Information 

 
 
 
 
 
Subsidy/Grant 
to projects 
 
 
 
 
 
Market 
contracts: 
 
- Studies, 
collection, 
diffusion, 
exploitation of 
information and 
results 
 
 
 
 
Cultural Contact 
Points 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,044  

20,000 
 
 
 
 
 

8,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 



 

CS 10   CS 

Management of the 
programme 
 
 
 
 

Technical and 
administrative 
assistance 
(ATA)and 
support 
expenditure 
(DDA) 

   
 
 
 

32,000 

 
TOTAL COST 
 
 

    
400,00 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

L'estimation des dépenses relevant de ce point 7 est une estimation moyenne sur la période 
2007-2013. Il est envisagé d’augmenter les ressources humaines actuellement affectées à la 
gestion du programme Culture 2000 afin de prendre en compte l’évolution des crédits 
opérationnels affectés au programme; ces ressources humaines passeraient de 16 hommes/ans 
en 2007 à 20 hommes/ans en 2013 (pour 2013, les chiffres figurent entre parenthèses dans le 
tableau ci-dessous)  

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

 4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

Implementation of programme 

Other human resources 

DNE/AUX 

  1 

2 

Support Staff 

National Experts (END) 

Total 13 (17)  16 (20)  
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7.2. Overall financial impact of human resources – 2004 prices 

Type of human resources Amount (€ million) 
2007(2013) Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.404.000 

(1.836.000) 

13* 108.000 

17* 108.000 

Other human resources 

(specify budget line) 

108.000 

90.000 

1* 108.000 Support Staff 

2* 45.000 National Experts (END) 

Total 
1.602.000 

(2.034.000) 

 

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action – 2004 prices 

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 41.250 5 pers.*10 missions* € 825 (average) 

A07030 – Meetings 116.000 2 meet.*50 pers.* (€ 860 + 2*(€ 150) 

A07031 – Compulsory committees 1 64.500 3 meet.*25 pers. *€ 860+2* (€ 150) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000  

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 421.750  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 2.239.750 

7 years 

€ 15.678.250 

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.  

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 
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9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal. 


