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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/…/EY,

tehty…..,

Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan 5 kohdan 

ensimmäisen luetelmakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon1,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2,

  

1 EUVL C 164, 5.7.2005, s. 65.
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) On olennaisen tärkeää kannustaa kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurivaihtoa Euroopan 

kulttuurien ja kielten monimuotoisuuden kunnioittamiseksi ja edistämiseksi sekä parantaa 

Euroopan kansalaisten tietoisuutta Euroopan muista kulttuureista ja samanaikaisesti lisätä 

tietoisuutta heidän yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstään. Kulttuureja ja kieliä 

koskevan yhteistyön ja monimuotoisuuden edistäminen auttaakin osaltaan tekemään 

Euroopan kansalaisuudesta konkreettista todellisuutta kannustamalla Euroopan kansalaisia 

osallistumaan suoraan yhdentymisprosessiin.

2) Aktiivisella kulttuuripolitiikalla, jolla pyritään säilyttämään Euroopan kulttuurien 

monimuotoisuus ja edistämään sen yhteisiä kulttuurisia osatekijöitä ja yhteistä 

kulttuuriperintöä, voidaan parantaa Euroopan unionin näkyvyyttä sen ulkopuolella.

3) Kansalaisten täysi tuki Euroopan yhdentymiselle ja heidän täysipainoinen osallistumisensa 

siihen edellyttää, että kansalaisten yhteisiä kulttuuriarvoja ja kulttuurisia juuria korostetaan 

entistä enemmän olennaisena osana heidän identiteettiään ja kuulumistaan yhteiskuntaan, 

joka perustuu vapauteen, oikeudenmukaisuuteen, demokratiaan, ihmisarvon ja 

koskemattomuuden kunnioittamiseen, suvaitsevaisuuteen ja solidaarisuuteen, Euroopan 

unionin perusoikeuskirjaa täysin noudattaen.

4) On olennaisen tärkeää, että kulttuuriala edistää osaltaan Euroopan laajempaa poliittista 

kehitystä ja osallistuu siihen aktiivisesti. Kulttuuriala on itsessään tärkeä työllistäjä, ja 

lisäksi on olemassa selvä yhteys kulttuuri-investointien ja talouskehityksen välillä, mistä 

syystä on tärkeää vahvistaa kulttuuripolitiikkaa alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan 

tasolla. Tämän vuoksi olisi lujitettava kulttuuriteollisuuden asemaa osana Lissabonin 

strategian mukaista kehitystä, sillä tällä teollisuudenalalla on yhä suurempi vaikutus 

Euroopan talouteen.
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5) On myös tarpeen edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa kaikenlaisen syrjinnän 

torjumista, rasismi ja muukalaisviha mukaan luettuina. Kulttuurin saavutettavuuden 

parantaminen voi toimia keinona torjua sosiaalista syrjäytymistä.

6) Perustamissopimuksen 3 artiklassa määrätään, että toteuttaessaan kyseisessä artiklassa 

tarkoitettua toimintaa yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 

sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.

7) Kulttuuriohjelmat Kaleidoskooppi, Ariane, Rafael ja Kulttuuri 2000, jotka perustettiin 

päätöksillä N:o 719/96/EY1, N:o 2085/97/EY2, N:o 2228/97/EY3 ja N:o 508/2000/EY4, 

ovat olleet myönteisiä vaiheita kulttuuria tukevien yhteisön toimien täytäntöönpanossa. 

Näin on saatu huomattavaa kokemusta, erityisesti näiden kulttuuriohjelmien arvioinnin 

avulla. Yhteisön kulttuuritoimintaa olisi järkeistettävä ja vahvistettava näiden arviointien 

tulosten, kaikkien asianomaisten osapuolten kuulemisen ja unionin toimielinten 

viimeaikaisen työn pohjalta. On siis syytä perustaa ohjelma tätä tarkoitusta varten.

  

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 719/96/EY, tehty 29 päivänä maaliskuuta 
1996, taide- ja kulttuuritoimintaa koskevasta Euroopan laajuisesta tukiohjelmasta (EYVL 
L 99, 20.4.1996, s. 20), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 
477/1999/EY (EYVL L 57, 5.3.1999, s. 2).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2085/97/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 
1997, kirjan ja lukemisen alaa koskevasta kääntämisen kattavasta tukiohjelmasta (EYVL 
L 291, 24.10.1997, s. 26), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 
476/1999/EY (EYVL L 57, 5.3.1999, s. 1)

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2228/97/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 
1997, kulttuuriperintöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 305, 8.11.1997, 
s. 31), päätös on kumottu päätöksellä N:o 508/2000/EY (EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 
2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta (EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1), päätös 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL 
L 168, 1.5.2004, s. 1).
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8) Unionin toimielimet ovat monissa yhteyksissä ilmaisseet kantansa aiheista, jotka liittyvät 

yhteisön kulttuuritoimintaan sekä kulttuuriyhteistyön haasteisiin: erityisesti neuvosto 

25 päivänä kesäkuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa kulttuurialan eurooppalaista 

yhteistyötä koskevasta uudesta työsuunnitelmasta1 ja 19 päivänä joulukuuta 

2002 antamassaan päätöslauselmassa kulttuurialan eurooppalaista yhteistyötä koskevan 

työsuunnitelman täytäntöönpanosta2, Euroopan parlamentti 5 päivänä syyskuuta 

2001 antamassaan päätöslauselmassa kulttuuriyhteistyöstä Euroopan unionissa3, 

28 päivänä helmikuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa Kulttuuri 2000 -ohjelman 

toteuttamisesta4, 22 päivänä lokakuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa teatterin ja 

esittävien taiteiden merkityksestä ja dynamiikasta laajentuneessa Euroopan unionissa5 ja 

4 päivänä syyskuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa kulttuuriteollisuudesta6 sekä 

alueiden komitea 9 päivänä lokakuuta 2003 antamassaan lausunnossa, joka koski Kulttuuri 

2000 -ohjelman jatkamista.

9) Neuvosto on painottanut edellä mainituissa päätöslauselmissaan, että yhteisössä on 

omaksuttava johdonmukaisempi lähestymistapa kulttuuriin ja että eurooppalainen lisäarvo 

on eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön määrittävä tekijä ja yhteisön kulttuuritoiminnan

yleinen edellytys.

10) Jotta Euroopan kansojen yhteisestä kulttuurialueesta tulisi todellisuutta, on tärkeää edistää 

kulttuurialan toimijoiden sekä taideteosten, kulttuuriesineiden ja taide- ja 

kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää liikkuvuutta ja kannustaa vuoropuhelua ja 

kulttuurivaihtoa.

  

1 EYVL C 162, 6.7.2002, s. 5.
2 EYVL C 13, 18.1.2003, s. 5.
3 EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
4 EYVL C 293 E, 28.11.2002, s. 105.
5 EUVL C 300 E, 11.12.2003, s. 156.
6 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 459.



6235/3/06 REV 3 JEB/aj 5
DG I FI

11) Neuvosto kulttuurialan työsuunnitelmasta (2005–2006) 16 päivänä marraskuuta 2004 

antamissaan päätelmissä, Euroopan parlamentti kulttuuriteollisuudesta 4 päivänä syyskuuta

2003 antamassaan päätöslauselmassa sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan 

kulttuuriteollisuudesta 28 päivänä tammikuuta 2004 antamassaan lausunnossa ovat 

todenneet, että muun kuin audiovisuaalisen kulttuuriteollisuuden taloudellinen ja 

sosiaalinen erityislaatu on otettava aiempaa paremmin huomioon. Uudessa ohjelmassa olisi 

lisäksi otettava huomioon vuosina 2002–2004 tehdyt kulttuurialan yhteistyötä koskevat 

valmistelutoimet.

12) Tässä yhteydessä on syytä edistää yhteistyön lisäämistä kulttuurialan toimijoiden välillä 

kannustamalla näitä muodostamaan monivuotisia yhteistyöhankkeita, joiden avulla 

voidaan kehittää yhteisiä toimia, antaa tukea todellista eurooppalaista lisäarvoa tuottaville 

kohdennetuille toimille, tukea kulttuuritapahtumia, joilla on symbolinen merkitys, tukea 

eurooppalaisia kulttuuriyhteistyötä tekeviä organisaatioita, kannustaa tutkimusta, joka 

koskee Euroopan tasolla kiinnostavia aiheita, sekä kannustaa tiedon keruuta ja levitystä ja 

toimia, joiden tarkoituksena on maksimoida hankkeiden vaikutus eurooppalaisen 

kulttuuriyhteistyön ja eurooppalaisen kulttuuripolitiikan kehittämisen alalla.

13) Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 

2005–2019 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen 1419/1999/EY1 soveltamiseksi olisi myönnettävä merkittävästi rahoitusta tälle 

eurooppalaisten keskuudessa hyvin näkyvälle tapahtumalle, joka osaltaan vahvistaa 

tunnetta kuulumisesta yhteiseen eurooppalaiseen kulttuurialueeseen. Tässä tapahtumassa 

päähuomio on kiinnitettävä rajatylittävään eurooppalaiseen kulttuuriyhteistyöhön.

  

1 EYVL L 166, 1.7.1999, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
N:o 649/2005/EY (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 20).
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14) Olisi annettava tukea sellaisten organisaatioiden toimintaan, jotka toimivat 

kulttuuriyhteistyön alalla Euroopan laajuisesti ja ovat siten eurooppalaisen kulttuurin 

lähettiläitä. Tätä tukea olisi annettava niiden kokemusten pohjalta, jotka Euroopan unioni 

on saanut yhteisön toimintaohjelmasta kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien 

organisaatioiden tukemiseksi 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksen N:o 792/2004/EY1 soveltamisesta.

15) Ohjelman on sananvapauden periaatetta noudattaen edistettävä Euroopan unionin 

pyrkimyksiä kestävän kehityksen edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi.

16) Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioiden ja ETA-sopimuksen tehneiden EFTA-maiden 

olisi voitava osallistua yhteisön ohjelmiin näiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten 

mukaisesti.

17) Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 

hyväksyi asiakirjan "Länsi-Balkania koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti 

yhdentyvää Eurooppaa", jonka mukaan vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien 

maiden olisi voitava osallistua yhteisön ohjelmiin yhteisön ja näiden maiden välillä 

tehtävien puitesopimusten pohjalta. Näiden maiden olisi voitava halutessaan ja 

budjettinäkökohtien ja poliittisten painopistealueiden salliessa osallistua ohjelmaan tai 

hyötyä rajoitetummasta yhteistyön muodosta lisämäärärahojen ja asianomaisten osapuolten 

välillä sovittavien erityisten menettelyjen pohjalta.

18) Ohjelman yhteydessä olisi myös voitava tehdä yhteistyötä muiden sellaisten kolmansien 

maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet yhteisön kanssa kulttuuriosuuden sisältäviä 

sopimuksia, ja tätä varten on määriteltävä noudatettavat menettelyt.

  

1 EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40.
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19) Yhteisön toiminnan lisäarvon kasvattamiseksi on tarpeen varmistaa tämän päätöksen ja 

muiden asiaan liittyvien yhteisön politiikan alojen, toimien ja välineiden mukaisesti 

toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja keskinäinen täydentävyys 

perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä yhteisön kulttuuri- ja koulutusalan toimien välisiin liittymäkohtiin ja toimiin, 

joilla edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja tiiviimpää yhteistyötä Euroopan tasolla.

20) Yhteisön tuen osalta olisi otettava huomioon kulttuurialan erityisluonne Euroopassa ja 

erityisesti huolehdittava siitä, että hallinnollisia ja rahoitukseen liittyviä menettelyjä 

yksinkertaistetaan mahdollisimman paljon ja että ne mukautetaan asetettuihin tavoitteisiin 

sekä kulttuurialan käytäntöihin ja kehitykseen.

21) Komission, jäsenvaltioiden ja kulttuurin yhteyspisteiden olisi pyrittävä edistämään pienten 

toimijoiden osallistumista monivuotisiin yhteistyöhankkeisiin sekä sellaisen toiminnan 

järjestämistä, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen mahdollisia hankekumppaneita.

22) Ohjelmalla olisi koottava yhteen eri puolilta Eurooppaa peräisin olevien kulttuuritoimijoiden 

erityiset ominaisuudet ja asiantuntemus. Jos jonkin jäsenvaltion tai osallistuvan maan 

kulttuuritoimijoiden osallistumistaso on alhainen, komission ja jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava tarvittaessa toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

23) Komission ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä olisi varmistettava tämän ohjelman jatkuva 

seuranta ja arviointi, jotta siihen voitaisiin tehdä tarkistuksia erityisesti toimenpiteiden 

täytäntöönpanon tärkeysjärjestyksen suhteen. Arviointiin olisi sisällyttävä ulkopuolisten, 

riippumattomien elinten suorittama arviointi.
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24) Ohjelman seuranta- ja arviointimenettelyissä olisi käytettävä erityisiä, mitattavissa ja 

saavutettavissa olevia, asianmukaisia ja aikataulusidonnaisia tavoitteita ja indikaattoreita.

25) Olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja 

kadonneiden tai väärin maksettujen tai käytettyjen varojen perimiseksi takaisin.

26) On suotavaa perustaa kulttuuriyhteistyötä varten yhtenäinen rahoitus- ja ohjelmointiväline, 
nimeltään Kulttuuri-ohjelma, 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2013 päättyväksi kaudeksi.

27) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita 
budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

28) Tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti.

29) Tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20023

(jäljempänä 'varainhoitoasetus') ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2342/20024 mukaisesti.

  

1 EYVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 

(EY, Euratom) N:o 1261/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 3).
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30) Yhteisön toiminta täydentää kulttuuriyhteistyön alalla toteutettavia kansallisen ja 
alueellisen tason toimia. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen
tavoitetta eli yhteiseen kulttuuriperintöömme perustuvan Euroopan kulttuurialueen 
edistämistä (kulttuurialan toimijoiden rajatylittävä liikkuvuus Euroopassa, taideteosten, 
kulttuuriesineiden ja kulttuuri- ja taidetuotteiden rajatylittävä levitys sekä kulttuurien välinen 
vuoropuhelu) niiden kansalliset rajat ylittävän luonteen vuoksi, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteenmukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
tarpeen.

31) On syytä antaa siirtymäsäännöksiä, jotta varmistetaan ongelmaton siirtyminen toisaalta 
päätöksillä N:o 508/2000/EY ja N:o 792/2004/EY perustettujen ohjelmien ja toisaalta tällä 
päätöksellä perustetun ohjelman välillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Perustaminen ja kesto

1. Tällä päätöksellä perustetaan Kulttuuri-ohjelma, jäljempänä 'ohjelma', joka on kaikille 

kulttuurialoille ja kaikenlaisille kulttuuritoimijoille avoin monivuotinen yhtenäinen 

ohjelma yhteisön kulttuuritoimia varten.

2. Ohjelma pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavana ja 31 päivänä 

joulukuuta 2013 päättyvänä kautena.
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2 artikla

Talousarvio

1. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi 1 artiklassa tarkoitetuksi kaudeksi ovat 

354 miljoonaa euroa1.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituspuitteiden rajoissa.

3 artikla

Tavoitteet

1. Ohjelman yleistavoitteena on edistää eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen 

kulttuuriperintöön perustuvaa kulttuurialuetta kehittämällä ohjelmaan osallistuvien 

valtioiden luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja kulttuurilaitosten välistä 

kulttuuriyhteistyötä, jotta edistettäisiin Euroopan kansalaisuuden kehittymistä. Ohjelmaan 

voivat osallistua muut kuin audiovisuaalisen alan kulttuuriteollisuuden toimijat, erityisesti 

pienet kulttuuriyritykset, jos ne toimivat voittoa tavoittelemattomana kulttuuritoimijana.

2. Ohjelman erityistavoitteina on:

a) edistää kulttuurialan toimijoiden kansalliset rajat ylittävää liikkuvuutta;

b) kannustaa teosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää 

levittämistä;

c) edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua.

  

1 Määrä perustuu vuoden 2004 lukuihin, ja siihen tehdään teknisiä mukautuksia inflaation 
huomioon ottamiseksi.
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4 artikla

Toimintalinjat

1. Ohjelman tavoitteet pyritään toteuttamaan panemalla täytäntöön seuraavat toimet, 

sellaisina kuin ne kuvataan liitteessä:

a) kulttuuritoimien tukeminen

– monivuotiset yhteistyöhankkeet

– yhteistyötoimet

– erityistoimet

b) kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukeminen

c) analysoinnin, tiedon keruun ja levityksen tukeminen sekä sellaisten toimien 

tukeminen, joilla maksimoidaan hankkeiden vaikutus eurooppalaisen 

kulttuuriyhteistyön ja eurooppalaisen kulttuuripolitiikan kehittämisen alalla.

2. Nämä toimet toteutetaan liitteessä vahvistettujen säännösten mukaisesti.
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5 artikla

Kolmansia maita koskevat säännökset

1. Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

a) Euroopan talousalueeseen kuuluvat Efta-maat ETA-sopimuksen määräysten 

mukaisesti;

b) ehdokasmaat, joita varten on laadittu unioniin liittymistä valmisteleva strategia, 

kunkin maan osalta puitesopimuksessa vahvistettujen yhteisön ohjelmiin 

osallistumista koskevien yleisten periaatteiden sekä yleisten edellytysten ja 

menettelyjen mukaisesti;

c) Länsi-Balkanin maat niiden menettelyjen mukaisesti, jotka määritellään näiden 

maiden kanssa niiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevien puitesopimusten 

perusteella.

Tässä kohdassa mainitut maat osallistuvat täysimääräisesti ohjelmaan, edellyttäen että 

vaaditut edellytykset täyttyvät ja lisämäärärahoja maksetaan.

2. Ohjelma mahdollistaa myös yhteistyön muiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat 

tehneet yhteisön kanssa kulttuuria koskevia lausekkeita sisältäviä assosiaatio- tai 

yhteistyösopimuksia, lisämäärärahojen pohjalta ja sovittavien erityismenettelyjen 

mukaisesti.
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Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut Länsi-Balkanin maat, jotka eivät halua osallistua 

täysimääräisesti ohjelmaan, voivat tehdä yhteistyötä ohjelman kanssa tässä kohdassa 

säädetyin edellytyksin.

6 artikla

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa

Ohjelma mahdollistaa yhteistyön toimivaltaisten kulttuurialan kansainvälisten järjestöjen kanssa, 

kuten Unescon tai Euroopan neuvoston kanssa, yhteisrahoituksen pohjalta ja siten, että noudatetaan 

jokaisen toimielimen ja järjestön omia, 4 artiklassa lueteltujen toimien toteuttamista koskevia 

sääntöjä.

7 artikla

Täydentävyys muiden yhteisön välineiden kanssa

Komissio varmistaa ohjelman niveltämisen yhteisön muihin toimenpiteisiin, erityisesti 

rakennerahastoihin liittyviin toimiin sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen, 

tietoyhteiskunnan, kansalaisuuden, nuorison, urheilun, kielten, sosiaalisen osallisuuden, EU:n 

ulkosuhteiden ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisen alalla toteutettaviin toimiin.

8 artikla

Täytäntöönpano

1. Komissio varmistaa tämän ohjelman kohteena olevien yhteisön toimien täytäntöönpanon 

liitteen mukaisesti.
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2. Seuraavista toimenpiteistä päätetään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen:

a) vuotuinen työsuunnitelma, mukaan luettuna painopisteet, valintaperusteet ja 

-menettelyt;

b) vuotuinen talousarvio ja varojen jakautuminen ohjelman eri toimien välillä;

c) ohjelman seuranta- ja arviointitoimenpiteet;

d) yhteisön antama rahoitustuki, joka liittyy 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdotettuun 

toimenpiteeseen, jossa yhteisön rahoitusosuus on yli 200 000 euroa: sen määrä, 

kesto, jakautuminen ja edunsaajat.

3. Kaikista muista tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 

päätetään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi 

kuukaudeksi.
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3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10 artikla

Kulttuurin yhteyspisteet

1. Liitteessä olevan I osan 3.1 kohdassa määritellyt kulttuurin yhteyspisteet toimivat 

täytäntöönpanoeliminä, jotka tiedottavat ohjelmasta kansallisella tasolla 

varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 3 kohtaa noudattaen.

2. Kulttuurin yhteyspisteiden on noudatettava seuraavia periaatteita:

a) Yhteyspisteellä on oltava riittävä henkilöstö, jolla on alan kansainvälisessä 

yhteistyöympäristössä tehtävään työhön soveltuva ammatti- ja kielitaito.

b) Yhteyspisteellä on oltava soveltuvat tilat ja laitteet, erityisesti viestinnän ja 

tietotekniikan osalta.

c) Yhteyspisteen on toimittava hallinnollisessa ympäristössä, joka mahdollistaa

tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja eturistiriitojen välttämisen.
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11 artikla

Varainhoitosäännökset

1. Rahoitustuki annetaan avustusten muodossa oikeushenkilöille. Avustuksia voidaan 

tietyissä tapauksissa myöntää luonnollisille henkilöille varainhoitoasetuksen 114 artiklan 

1 kohdan mukaisesti. Komissio voi myös myöntää luonnollisille tai oikeushenkilöille 

palkintoja ohjelman yhteydessä toteutetuista toimista tai hankkeista. Toimen luonteen 

perusteella voidaan sallia kiinteämääräisten summien maksaminen ja/tai 

yksikkökustannustaulukoiden käyttäminen.

2. Komissio voi tuensaajien ominaisuuksien ja toimien luonteen mukaan päättää tarvittaessa 

poikkeuksista sen tarkistamisessa, onko hakijalla riittävä ammatillinen tutkintotaso ja 

pätevyys ehdotetun toimen tai toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

3. Päätöksen N:o 1419/1999/EY nojalla nimettyjen Euroopan kulttuuripääkaupunkien 

tiettyihin yksittäistoimiin voidaan myöntää avustuksia tai palkintoja.

12 artikla

Vaikutus muihin yhteisön tavoitteisiin

Ohjelma vahvistaa yhteisön laaja-alaisia tavoitteita, erityisesti

a) edistämällä sananvapauden perusperiaatetta;
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b) kannustamalla ottamaan huomioon kestävän kehityksen edistämisen merkitys;

c) pyrkimällä edistämään keskinäistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta Euroopan unionissa;

d) edistämällä kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 

vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 

syrjinnän poistamista.

Erityistä huomiota kiinnitetään johdonmukaisuuteen ja keskinäiseen täydentävyyteen ohjelman sekä 

kolmansien maiden kanssa tehtävää kulttuuriyhteistyötä koskevien yhteisön politiikkojen välillä.

13 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio varmistaa ohjelman säännöllisen seurannan ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 

pohjalta. Seuranta- ja arviointiprosessin tulokset otetaan huomioon ohjelman 

täytäntöönpanossa.

Seurantaan kuuluu 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen raporttien laadinta.

Ohjelman yksittäisiä tavoitteita voidaan tarkistaa seurantaraporttien tulosten pohjalta 

perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

2. Komissio varmistaa ohjelman säännöllisen, ulkopuolisen ja riippumattoman arvioinnin.
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3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle:

a) väliarvioinnin saaduista tuloksista ja ohjelman täytäntöönpanon laadullisista ja 

määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010;

b) tiedonannon ohjelman jatkamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011;

c) jälkiarvioinnin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

14 artikla

Siirtymäsäännökset

Toimia, jotka on aloitettu ennen 31 päivää joulukuuta 2006 päätösten N:o 508/2000/EY tai 

N:o 792/2004/EY nojalla, hallinnoidaan niiden päättymiseen saakka kyseisten päätösten säännösten 

mukaisesti.

Päätöksen N:o 508/2000/EY 5 artiklassa tarkoitettu komitea korvataan tämän päätöksen 9 artiklassa 

tarkoitetulla komitealla.
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15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

I TOIMIEN JA TAPAHTUMIEN KUVAUS

1. Ensimmäinen toimintalohko: kulttuuritoimien tukeminen

1.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet

Ohjelmasta tuetaan pitkäjänteisiä ja rakenteellisia kulttuuriyhteistyöhankkeita kulttuurialan 

toimijoiden erityisominaisuuksien ja ammattitaidon saattamiseksi yhteen Euroopan 

laajuisesti. Tuen tarkoituksena on auttaa näitä yhteistyöhankkeita niiden käynnistys- ja 

organisointivaiheessa tai maantieteellisen laajentumisen vaiheessa. Hankkeita kannustetaan 

luomaan toiminnalleen kestävä perusta ja saavuttamaan rahoituksellinen riippumattomuus.

Kuhunkin yhteistyöhankkeeseen kuuluu vähintään kuusi toimijaa kuudesta eri maasta, 

jotka osallistuvat ohjelmaan. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen joukko yhden tai 

usean alan toimijoita erilaisiin monivuotisiin toimiin, jotka voivat olla alakohtaisia tai 

monialaisia mutta joilla on oltava yhteinen tavoite.

Kunkin yhteistyöhankkeen pyrkimyksenä on toteuttaa useita organisoituja ja monivuotisia 

kulttuuritoimia. Nämä toimet on pantava täytäntöön koko sinä aikana, jonka yhteisön 

rahoitus kestää. Toimilla on pyrittävä vähintään kahteen 3 artiklassa mainituista kolmesta 

erityistavoitteesta. Etusija annetaan niille yhteistyöhankkeille, jotka aikovat toteuttaa 

toimia, jotka vastaavat mainitussa artiklassa asetettuihin kolmeen erityistavoitteeseen.



6235/3/06 REV 3 JEB/aj 2
LIITE DG I FI

Yhteistyöhankkeet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Valinnan perusteina ovat muun muassa järjestäjäorganisaatioiden toiminta-alallaan 

osoittama asiantuntemus, näiden taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet toteuttaa 

ehdotetut toimet sekä näiden toimien laatu ja asianmukaisuus ohjelman yleisen tavoitteen 

ja erityistavoitteiden kannalta siten kuin ne on esitetty 3 artiklassa.

Yhteistyöhankkeet on perustettava yhteistyösopimuksella eli yhteisellä asiakirjalla, jolla on 

oikeudellinen muoto jossakin osallistuvista maista ja jonka kaikki hankkeen 

järjestäjäorganisaatiot allekirjoittavat.

Yhteisön tuki saa olla enintään 50 prosenttia hankkeen talousarviosta, ja se on luonteeltaan 

aleneva. Se saa olla enintään 500 000 euroa vuodessa yhteistyöhankkeiden kaikkien 

toimien osalta. Tämä tuki annetaan kaudeksi, joka kestää kolmesta viiteen vuotta.

Ohjeellisena määränä noin 32 prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaistalousarviosta 

käytetään tähän tukityyppiin.

1.2 Yhteistyötoimet

Ohjelmasta tuetaan alakohtaista tai monialaista kulttuuriyhteistyötä eurooppalaisten 

toimijoiden välillä. Ohjelmassa painotetaan luovuutta ja innovaatioita. Erityisesti 

kannustetaan toimia, joiden tarkoituksena on tutkia yhteistyötapoja niiden kehittämiseksi 

pitkäjänteisesti.

Kukin toimi on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä vähintään kolmen

kulttuuritoimijan kanssa, jotka ovat kolmesta eri osallistujamaasta, olivatpa nämä toimijat 

yhden tai usean alan toimijoita.
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Toimet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella varainhoitoasetuksen mukaisesti. Valinnan 

perusteina ovat muun muassa järjestäjäorganisaatioiden toiminta-alallaan osoittama 

asiantuntemus, niiden taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet toteuttaa ehdotetut toimet 

sekä näiden toimien laatu ja asianmukaisuus ohjelman yleistavoitteen ja erityistavoitteiden 

kannalta siten kuin ne on esitetty 3 artiklassa.

Yhteisön tuki saa olla enintään 50 prosenttia hankkeen talousarviosta. Sen on oltava 

vähintään 50 000 ja enintään 200 000 euroa. Tämä tuki annetaan enintään 24 kuukauden 

ajaksi.

Ehtoja, jotka koskevat tähän toimeen osallistuvien toimijoiden vähimmäismäärää, joka 

vaaditaan hankkeiden esittämiseksi, sekä yhteisön tuen vähimmäis- ja enimmäismääriä, 

voidaan mukauttaa kirjallisuuden kääntämisen erityistarpeiden huomioimiseksi.

Ohjeellisena määränä noin 29 prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaistalousarviosta 

käytetään tähän tukityyppiin.

1.3 Erityistoimet

Ohjelmasta tuetaan myös erityistoimia. Nämä toimet ovat erityistoimia sikäli, että niiden 

on oltava laajuudeltaan ja kattavuudeltaan merkittäviä, niillä on oltava laaja vaikutuspiiri 

Euroopan kansojen keskuudessa ja niiden on edistettävä tietoisuutta kuulumisesta samaan 

yhteisöön ja lisättävä tietoa jäsenvaltioiden kulttuurisesta monimuotoisuudesta sekä 

edistettävä kulttuurienvälistä ja kansainvälistä vuoropuhelua. Erityistoimilla on pyrittävä 

vähintään kahteen 3 artiklassa mainituista kolmesta erityistavoitteesta.
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Erityistoimien on lisäksi edistettävä yhteisön kulttuuritoiminnan näkyvyyden lisäämistä 

sekä Euroopan unionin alueella että sen ulkopuolella. Niillä on myös lisättävä 

maailmanlaajuisesti tietoisuutta Euroopan kulttuurin rikkaudesta ja monimuotoisuudesta.

Lisäksi annetaan merkittävää tukea "Euroopan kulttuuripääkaupungeille", jotta autettaisiin 

sellaisten toimien toteutusta, jotka lisäävät näkyvyyttä Euroopan tasolla ja kansalliset rajat 

ylittävää kulttuuriyhteistyötä Euroopassa.

Erityistoimina voidaan tukea myös palkintojen jakamista, silloin kun niillä tuodaan 

näkyviin taiteilijoita, teoksia tai kulttuuri- tai taidetuotteita, tehdään heitä tai niitä 

tunnetuksi kansallisten rajojen ulkopuolella ja edistetään näin liikkuvuutta ja vaihtoa.

Tämäntyyppistä tukea voidaan myös antaa kolmansien maiden ja kansainvälisten 

järjestöjen kanssa toteutettaville yhteistyötoimille, joista säädetään 5 artiklan 2 kohdassa ja 

6 artiklassa.

Edellä mainitut esimerkit eivät muodosta tyhjentävää luetteloa toimista, joita voidaan tukea 

tästä ohjelman toimintalohkosta.

Erityistoimien yksityiskohtaiset valintasäännöt riippuvat asianomaisesta toimesta. Rahoitus 

myönnetään ehdotuspyyntöjen ja tarjouspyyntöjen perusteella, paitsi niissä tapauksissa, 

jotka kuuluvat varainhoitoasetuksen 54 ja 168 artiklan soveltamisalaan. Lisäksi otetaan 

huomioon toiminnan asianmukaisuus ohjelman yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden 

kannalta siten kuin ne on esitetty tämän päätöksen 3 artiklassa.

Yhteisön tuki saa olla enintään 60 prosenttia hankkeen talousarviosta.

Ohjeellisena määränä noin 16 prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaistalousarviosta 

käytetään tähän tukityyppiin.
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2. Toinen toimintalohko: tuki kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille

Tämä tuki annetaan toiminta-avustuksena, joka on tarkoitettu sellaisen organisaation 

pysyvään toimintaohjelmaan liittyvien kulujen osarahoitukseen, joka pyrkii yleistä 

eurooppalaista etua koskevaan tavoitteeseen kulttuurialalla tai tavoitteeseen, joka on 

unionin tätä alaa koskevan politiikan mukainen.

Nämä avustukset on tarkoitus myöntää vuosittaisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Ohjeellisena määränä noin 10 prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaistalousarviosta 

käytetään tähän toimintalohkoon.

Tukea voidaan antaa elimille, jotka toimivat kulttuuriyhteistyön hyväksi yhdellä tai usealla 

seuraavista tavoista:

– huolehtimalla edustustehtävistä yhteisön tasolla,

– keräämällä ja levittämällä tietoa, jolla helpotetaan yhteisön kulttuuriyhteistyötä 

Euroopan laajuisesti,

– luomalla Euroopan laajuisia verkostoja kulttuuritoimijoille,

– osallistumalla kulttuuriyhteistyöhankkeiden toteutukseen tai toimimalla 

eurooppalaisen kulttuurin lähettiläinä.

Näillä organisaatioilla on oltava todellinen eurooppalainen ulottuvuus. Sen vuoksi niiden 

on harjoitettava toimintaansa Euroopan tasolla, yksin tai erilaisten koordinoitujen 

järjestöjen muodossa, ja niiden rakenteella (kirjatut jäsenet) ja toiminnalla on voitava olla 

vaikutus Euroopan unionin tasolla tai niiden on katettava vähintään seitsemän 

eurooppalaista maata.
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Tällaisten toiminta-avustusten edunsaajaorganisaatiot valitaan ehdotuspyynnön perusteella. 

Valinta perustuu organisaatioiden toimintaohjelman asianmukaisuuteen 3 artiklassa 

mainittujen erityistavoitteiden kannalta.

Tämän toimintalohkon mukaisesti myönnetty toiminta-avustus saa olla enintään 

80 prosenttia organisaation tukikelpoisista kustannuksista sinä vuotena, jolle avustus 

myönnetään.

3. Kolmas toimintalohko: analysoinnin ja tiedon keruun ja levityksen sekä hankkeiden 

vaikutuksen maksimoimisen tukeminen kulttuuriyhteistyön alalla

Ohjeellisena määränä noin 5 prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaistalousarviosta 

käytetään tähän toimintalohkoon.

3.1 Kulttuurin yhteyspisteiden tukeminen

Jotta ohjelmaa koskevia tietoja levitettäisiin kohdennetusti, tehokkaasti ja 

käytännönläheisesti, ohjelmasta tuetaan kulttuurin yhteyspisteitä. Nämä kansallisella 

tasolla toimivat elimet perustetaan vapaaehtoisuuden pohjalta asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 2342/2002 39 artiklan mukaisesti.

Kulttuurin yhteyspisteiden tehtävänä on:

– tehdä ohjelmaa tunnetuksi,

– helpottaa osallistumista ohjelmaan ja rohkaista mahdollisimman monia kulttuurialan 

ammattilaisia ja toimijoita osallistumaan sen toimiin jakamalla tietoa tehokkaasti ja 

kehittämällä asianmukaisia keskinäisiä verkottumiseen liittyviä aloitteita,
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– pitää yllä tehokkaita yhteyksiä jäsenvaltioiden kulttuurialalle tukea myöntävien

instituutioiden kanssa edistäen näin ohjelman toimien ja kansallisten 

tukitoimenpiteiden keskinäistä täydentävyyttä,

– huolehtia tarvittaessa tiedotuksesta, joka koskee muita yhteisön kulttuurihankkeita 

tukevia ohjelmia.

3.2 Analysointiin liittyvän työn tukeminen kulttuuriyhteistyön alalla

Ohjelmasta tuetaan tutkimusten tekemistä ja analysointiin liittyvää työtä eurooppalaisen 

kulttuuriyhteistyön ja eurooppalaisen kulttuuripolitiikan kehittämisen alalla. Tuen 

tarkoituksena on lisätä tietojen määrää ja laatua Euroopan tasolla tehtävää 

kulttuuriyhteistyötä koskevien vertailukelpoisten tietojen ja analyysin kehittämiseksi, 

erityisesti siltä osin kuin on kyse luovien taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden 

liikkuvuudesta, taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden levityksestä sekä kulttuurien 

välisestä vuoropuhelusta.

Tästä toimintalohkosta voidaan tukea tutkimuksia ja analysointityötä, joilla lisätään 

rajatylittävän eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön tuntemusta ja luodaan sen menestykselle 

suotuisa toimintaympäristö. Erityisesti kannustetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on 

kerätä ja analysoida tilastotietoja.

3.3 Tiedon keruun ja levityksen sekä hankkeiden vaikutuksen maksimoimisen tukeminen 

kulttuuriyhteistyön alalla
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Ohjelmasta tuetaan tiedon keruuta ja levitystä sekä toimia, joiden tarkoituksena on 

maksimoida hankkeiden vaikutus ja jotka toteutetaan kehittämällä Internetissä toimiva 

väline, joka on kohdennettu vastaamaan kulttuurialan ammattihenkilöiden tarpeita 

rajatylittävän eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön alalla.

Tämän välineen avulla olisi voitava vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä ja levittää 

ohjelmaa sekä rajatylittävää eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä laajasti koskevaa tietoa.

II OHJELMAN HALLINNOINTI

Ohjelman määrärahoilla voidaan kattaa myös sellaiset kulut, jotka liittyvät ohjelman 

hallinnoinnin ja sen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välittömästi tarpeellisiin 

valmistaviin toimenpiteisiin, seurantaan, valvontaan, tarkastuksiin ja arviointiin, 

esimerkiksi tutkimuksiin, kokouksiin ja tiedotus- ja julkaisutoimintaan. Lisäksi 

määrärahoilla voidaan kattaa tietojenvaihtoon tarkoitettuihin tietoverkkoihin liittyviä 

kuluja sekä mahdollisia muita kuluja, jotka liittyvät tekniseen ja hallinnolliseen apuun, jota 

komissio tarvitsee ohjelman hallinnoinnissa.

III VALVONTA JA TARKASTUKSET

Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen hankkeiden osalta otetaan 

käyttöön otoksiin perustuva tarkastusjärjestelmä.
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Avustuksen saaja säilyttää komission saatavilla kaikki tositteet menotapahtumista viiden 

vuoden ajan viimeisestä maksusta. Avustuksen saaja valvoo, että tarvittaessa myös 

tositteet, joita sen kumppanit tai jäsenet mahdollisesti säilyttävät, annetaan komission 

saataville.

Komissiolla on oikeus suorittaa avustuksen käyttöä koskeva tarkastus. Tarkastuksen 

toteuttaa joko suoraan komission henkilöstö tai mikä tahansa komission valitsema pätevä 

ulkopuolinen organisaatio. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa milloin tahansa 

sopimuksen voimassaoloaikana sekä viiden vuoden kuluessa avustuksen loppumaksun 

suorittamisesta. Komissio voi näiden tarkastusten tulosten perusteella tarvittaessa tehdä 

päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

Komission henkilöstöllä sekä komission valtuuttamilla ulkopuolisilla henkilöillä on pääsy 

avustuksen saajan tiloihin sekä oikeus saada kaikki, myös sähköiset, tiedot, joita he 

tarvitsevat näiden tarkastusten toimittamiseksi.

Tilintarkastustuomioistuimella sekä Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on samat 

oikeudet kuin komissiolla, erityisesti oikeus päästä avustuksen saajan tiloihin ja oikeus 

tietojen saantiin.

Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi petoksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan 

komissio voi suorittaa itse paikalla tarkastuksia tämän ohjelman puitteissa neuvoston 

asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/961 mukaisesti. Tarkastukset tekee tarvittaessa OLAF 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/19992 mukaisesti.

  

1 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
2 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
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IV TIEDOTUS- JA VIESTINTÄTOIMET SEKÄ TOIMET, JOIDEN TARKOITUKSENA 

ON MAKSIMOIDA HANKKEIDEN VAIKUTUS

1. Komissio

Komissio voi järjestää seminaareja, symposiumeja ja kokouksia ohjelman täytäntöönpanon 

helpottamiseksi ja toteuttaa soveltuvia tiedotus-, mainos-, levitys- sekä muita toimia,

joiden tarkoituksena on maksimoida hankkeiden vaikutus, ja ohjelman seuranta- ja 

arviointitoimia. Tällaiset toimet voidaan rahoittaa avustuksin tai sopimusmenettelyin tai 

komissio voi järjestää ja rahoittaa ne suoraan.

2. Yhteyspisteet

Komissio ja jäsenvaltiot järjestävät vapaaehtoisuuden pohjalta ohjelman täytäntöönpanoa 

koskevien hyödyllisten tietojen vaihdon ja vahvistavat sitä kulttuurin yhteyspisteiden 

välityksellä, jotka toimivat täytäntöönpanoeliminä kansallisella tasolla, 

varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltiot

Rajoittamatta perustamissopimuksen 87 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat 

tarvittaessa perustaa tukijärjestelmiä kulttuurialan toimijoiden liikkuvuutta varten, jos 

heidän osallistumisensa ohjelmaan on vähäistä. Tätä tukea voidaan antaa kulttuurialan 

toimijoiden matka-avustuksina kansalliset rajat ylittävien kulttuurihankkeiden 

valmisteluvaiheen helpottamiseksi.
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V BUDJETTIVAROJEN JAKAUTUMINEN

Ohjelman vuotuisten budjettivarojen ohjeellinen jakautuminen

Prosenttia budjetista 

Toimintalohko 1 (tuki hankkeille) noin 77 %

– monivuotiset yhteistyöhankkeet noin 32 %

– yhteistyötoimet noin 29 %

– erityistoimet noin 16 %

Toimintalohko 2 (tuki 

kulttuurialalla Euroopan 

laajuisesti toimiville 

organisaatioille)

noin 10 %

Toimintalohko 3 (tuki tiedon 

analysoinnille, keruulle ja 

levitykselle)

noin 5 %

Toimintamenot yhteensä noin 92 %

Ohjelman hallinnointi noin 8 %
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Prosenttiluvut ovat ohjeellisia ja 9 artiklassa tarkoitetun komitean muutettavissa 9 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio toimitti 15.7.2004 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 

päätökseksi Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013). Ehdotus perustuu EY:n 

perustamissopimuksen 151 artiklaan. 

 

2. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 23.2.2005. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 25.10. 2005. 

 

4. Neuvosto vahvisti 18.7.2006 yhteisen kantansa EY:n perustamissopimuksen 

251 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

 

II TAVOITE 

 

 Ehdotuksen tavoitteena on korvata nykyinen Kulttuuri 2000 -ohjelma ja päätös 

kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemisesta. Ehdotuksen 

päätavoitteet ovat: 

– edistää kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kansalliset rajat ylittävää liikkuvuutta, 

– kannustaa taideteosten sekä taide- ja kulttuurituotteiden levitystä yli rajojen, 

– edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. 

 

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY 

 

1. Yleistä 

 

Neuvoston yhteisessä kannassa noudatetaan pitkälti komission alkuperäistä ehdotusta. 

Neuvosto säilytti ohjelman kolme päätavoitetta ja totesi samalla, että ohjelman pitäisi 

olla avoin kaikille kulttuurialoille ja kaikenlaisille kulttuuritoimijoille. Se korosti tekstin 

useissa kohdin kulttuuriperinnön merkitystä, mutta piti tärkeänä ohjelman avoimen ja 

yleisen luonteen säilyttämistä. 
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Kolme toimielintä hyväksyivät 354 miljoonan euron talousarvion (vuoden 2004 

hintoina, mikä on 400 miljoonaa euroa käypinä hintoina) kauden 2007–2013 

rahoituskehystä koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen liittyen. 

 

2. Yhteiseen kantaan sisältyvät uudet seikat komission ehdotukseen verrattuna 

 

Neuvosto on yhteisymmärryksessä komission ja Euroopan parlamentin kanssa siirtänyt 

muistomerkkien säilyttämistoimiin tarkoitetun tuen ehdotetun "Kansalaisten Eurooppa" 

-ohjelman tukemiseen. 

 

Neuvosto on pyrkinyt löytämään sopivan tasapainon pienten ja suurten hankkeiden 

välillä ja helpottamaan pienten toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää ohjelmaa. Tätä 

varten ja Euroopan parlamentin toimintatapaa noudattaen neuvosto pienensi yhteisön 

vähimmäistuen 60 000 eurosta 50 000 euroon ja vähensi toimijoiden vähimmäismäärän 

neljästä kolmeen yhteistyötoimien osalta. 

 

Neuvoston yhteisen kannan budjettivarojen ohjeellisessa jakautumisessa varataan 

enemmän varoja yhteistyötoimille (pienimuotoisille hankkeille) verrattuna 

monivuotisiin yhteistyöhankkeisiin (laajamittaiset hankkeet). Tässäkin tavoitteena on 

antaa pienille kulttuuritoimijoille mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Saadut 

prosenttiluvut, 32 prosenttia monivuotisten yhteistyöhankkeiden osalta ja 29 prosenttia 

yhteistyötoimien osalta, edustavat sopuratkaisua komission alkuperäisen ehdotuksen ja 

Euroopan parlamentin lausunnon välillä. 

 

Euroopan parlamentin lausunnon mukaisesti neuvosto on soveltanut suurempaa 

joustavuutta sekä monivuotisten yhteistyöhankkeiden kestoon (kolmesta viiteen 

vuoteen) että yhteistyötoimien kestoon (yhdestä vuodesta kahteen vuoteen). 
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Neuvosto on ottanut käyttöön hallintokomiteamenettelyn sellaisten hankkeiden osalta, 

joissa yhteisön kokonaisrahoitusosuus ylittää 200 000 euroa. 

 

3.  Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

3.1. Osittain, kokonaan tai periaatteessa hyväksytyt tarkistukset 

 

Neuvosto saattoi hyväksyä huomattavan määrän Euroopan parlamentin tarkistuksia 

kokonaan tai osittain. 

 

Tarkistukset 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 ja 52 hyväksyttiin 

kokonaan. Tarkistukset 14, 19, 26 (joka lisättiin 7 artiklaan), 34, 53, 55, 56 ja 59 on 

muotoiltu uudestaan. 

 

Neuvosto hyväksyi osittain tarkistukset 8, 10, 16 (lukuun ottamatta hankkeita koskevaa 

erityismainintaa), 24 (lukuun ottamatta toiminta-aloja koskevaa erityismainintaa), 62 ja 

49 (lukuun ottamatta organisaatioita koskevaa erityismainintaa), 38 ja 42 (molempien 

tarkistusten hankkeiden kestoa koskeva osa hyväksyttiin). 

 

3.2. Tarkistukset, joita ei hyväksytty 

 

Vaikka neuvosto ei voinut hyväksyä budjettivarojen ohjeellista jakautumista Euroopan 

parlamentin tarkistuksissa 39, 44, 47, 48, 54 ja 60 ehdotettujen eri toimintalohkojen 

välillä, se pyrki lähentämään kantoja Euroopan parlamentin kanssa verrattuna komission 

alkuperäiseen ehdotukseen edellä esitetyn mukaisesti. Organisaatioiden tukemista 

koskevan 2 toimintalohkon osalta neuvosto katsoo, että 14 prosentin osoittaminen 

budjettivaroista kyseiselle toimintalohkolle olisi liikaa, erityisesti koska yksi 

2 toimintalohkoon kuuluva toimi (muistomerkit) siirrettiin toiseen ohjelmaan. 

Kokonaisbudjettia koskeva tarkistus 21 hylättiin edellä mainitun rahoituskehystä 

koskevan toimielinten välisen sopimuksen perusteella. 
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Yhteistyöhankkeita koskevan vähimmäisbudjetin pienentämistä 30 000 euroon, kuten 

tarkistuksessa 42 ehdotettiin, pidettiin liiallisena, koska enimmäismäärä oli jo asetettu 

50 000 euroon nykyisessä ohjelmassa. Neuvosto lähentyi kuitenkin parlamentin kantaa 

alentamalla enimmäismäärää 60 000 eurosta 50 000 euroon. 

 

Neuvosto hylkäsi tarkistuksen 36, jonka mukaan monivuotisiin yhteistyöhankkeisiin eri 

maista osallistuvien toimijoiden vähimmäismäärää vähennetään kuudesta neljään. Näin 

haluttiin hankkeiden monenvälinen luonteen säilyvän. Sitä vastoin pienempien 

yhteistyötoimien osalta se hyväksyi toimijoiden lukumäärän vähentämistä koskevan 

tarkistuksen 41. 

 

Kaikki tarkistukset, jotka koskivat alakohtaisia painopistealueita tai joissa lisättiin 

alakohtaisia tavoitteita taikka korostettiin tukea erityisaloille tai -järjestöille (tarkistukset 

61, 5, 9, 12, 64, 65 ja niihin liittyvät tarkistukset 37 ja 45, 25, 40 ja 46) hylättiin, jotta 

voitiin säilyttää johdonmukaisuus ohjelman tavoitteiden kanssa sekä ohjelman avoin 

luonne antamalla etusija kulttuuritoimien eri aloille. Sama perustelu koski tarkistuksia 

16, 24 ja 49, jotka hyväksyttiin osittain. 

 

Yhteisön tukiosuuden lisäämistä 50 prosentista 70 prosenttiin, kuten esitettiin 

tarkistusten 38 ja 42 ensimmäisessä osassa, pidettiin liiallisena. 

 

Neuvosto katsoi, että tarkistukset 29, 31 ja 32 (vaikutus muihin yhteisön tavoitteisiin) 

sisältyivät jo johdanto-osan kappaleisiin tai muihin lainsäädäntötekstin säännöksiin, 

vaikka olikin yhtä mieltä tarkistusten olennaisen sisällön kanssa. Samoin neuvosto 

katsoi, että tarkistusta 18 (riittävät resurssit) ei sisällytetä lainsäädäntötekstiin ja että 

tarkistus 17 (Unescon yleissopimus kulttuurisesta monimuotoisuudesta) jäi päätöksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. 
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Neuvosto ei pitänyt tarpeellisena hyväksyä tarkistuksia 28 ja 50 avoimuutta koskevista 

toimenpiteistä sekä monivuotista kumppanuutta koskevia tarkistuksia, sillä kyseiset 

säännökset sisältyvät varainhoitoasetukseen, ja johdanto-osan 29 kappaleessa säädetään 

jo varainhoitoasetuksen mukaisesti hyväksyttävien päätösten täytäntöönpanosta. 

Arviointia koskevaa tarkistusta 35 pidettiin tarpeettomana, sillä itse arvioinnin on oltava 

ulkopuolinen ja riippumaton. Tarkistusta 72 Euroopan naapuruuspolitiikan 

kohdemaiden osallistumisesta ohjelmaan ei voitu hyväksyä ja tarkistusta 57 kulttuurin 

yhteyspisteiden tiloista pidettiin vaikeina panna täytäntöön, koska kyseiset tilat ovat 

yleensä osa kansallisia rakenteita. 

 

IV LOPUKSI 

 

Neuvosto katsoo, että sen yhteinen kanta on tasapainoinen teksti ja hyvä perusta tämän 

välineen käyttöönottamiseksi; näin helpotetaan yhteistyötä kulttuurin alalla koko Euroopassa. 

Tämän perusteella neuvosto toivoo pääsevänsä yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin 

kanssa lähitulevaisuudessa, jotta päätös voitaisiin tehdä pikaisesti. 

 

 

________________________ 
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a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat 

 
 

NEUVOSTON LAUSUMA 
 
 

Neuvosto hyväksyy sen, että komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseksi Kulttuuri 2007 -ohjelman perustamisesta (2007–2013) sisältyvä toimintalohko 2.2, joka 

liittyy muistomerkkien säilyttämistoimien tukemiseen, siirretään ehdotukseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökseksi kaudella 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" 

-ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. 
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Tämä rahoitus olisi suunnattava seuraavasti: 

 

Tuki toimille, joilla 

• pyritään säilyttämään natsiajan laajoihin pakkosiirtoihin, entisiin keskitysleireihin ja muihin 

laajamittaisen kärsimyksen ja tuhoamisen paikkoihin liittyvät keskeiset paikat ja muistomerkit 

sekä kyseisiin tekoihin liittyvät arkistot; sekä toimille, joilla kunnioitetaan uhrien muistoa 

sekä niiden muistoa, jotka äärimmäisissä olosuhteissa pelastivat ihmisiä joukkotuholta, 

 

• vaalitaan Stalinin ajan joukkotuhon ja laajojen pakkosiirtojen uhrien muistoa sekä pyritään 

säilyttämään kyseisiin tekoihin liittyvät muistomerkit ja arkistot. 

 

 

KOMISSIO LAUSUMA 8 ARTIKLAN OSALTA 

 

Komissio pahoittelee neuvoston toivetta sisällyttää päätökseen Kulttuuri 2007 -ohjelman 

perustamisesta komiteamenettely yksittäisiä toimien valintapäätöksiä varten sen komiteamenettelyn 

lisäksi, joka komission alkuperäisessä ehdotuksessa koski itse valintamenettelyä. Komissio 

huomauttaa, että tämä pitkittäisi hakijoiden päätöstä koskevaa odotusaikaa 2–3 kuukaudella 

alkuperäiseen ehdotukseen nähden, mikä on komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin tätä 

asiaa koskevan lainsäädäntömenettelyn alussa omaksuman yksinkertaistamisen ja 

käyttäjäystävällisyyden periaatteen vastaista. Komissio toteaa myös, että Euroopan parlamentti ei 

kannattanut ensimmäisen käsittelyn lausunnossaan yksittäisten valintapäätösten alistamista 

komiteamenettelylle. 

 

Komissio aikoo Kulttuuri-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä tiedottaa viipymättä neuvostolle ja 

Euroopan parlamentille kaikista toimien valintapäätöksistä, jotka tehdään turvautumatta 

komiteamenettelyyn. 
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Komissio ilmoittaa lisäksi yrittävänsä löytää hallinnon tehokkuuden lisäämiseen liittyviä keinoja, 

joilla valintaan käytettävää aikaa voitaisiin lyhentää, etenkin käyttämällä uutta toimeenpanovirastoa 

ohjelman toteuttamisessa. Se toteaa kuitenkin, että näin voidaan säästää olennaisesti vähemmän 

aikaa kuin edellä mainitut 2–3 kuukautta, jotka menetetään, mikäli yksittäisissä valintapäätöksissä 

turvaudutaan komiteamenettelyyn. 

 

KOMISSION LAUSUMA TOISEN TOIMINTALOHKON 2.2 KOHDASTA 

 

Komissio hyväksyy sen, että komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseksi Kulttuuri 2007 -ohjelman perustamisesta (2007–2013) sisältyvän toimintalohkon 

2.2 kohta, joka liittyy muistomerkkien säilyttämistoimien tukemiseen, sisällytetään ehdotukseen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kaudella 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten 

Eurooppa" -ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. 

 

Tämä rahoitus olisi suunnattava seuraavasti: 

 

Tuki toimille, joilla 

* pyritään säilyttämään natsiajan laajoihin pakkosiirtoihin, entisiin keskitysleireihin ja muihin 

laajamittaisen kärsimyksen ja tuhoamisen paikkoihin liittyvät keskeiset paikat ja muistomerkit sekä 

kyseisiin tekoihin liittyvät arkistot; sekä toimille, joilla kunnioitetaan uhrien muistoa sekä niiden 

muistoa, jotka äärimmäisissä olosuhteissa pelastivat ihmisiä joukkotuholta, 

 

* vaalitaan Stalinin ajan joukkotuhon ja laajojen pakkosiirtojen uhrien muistoa sekä pyritään 

säilyttämään kyseisiin tekoihin liittyvät muistomerkit ja arkistot. 
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UNKARIN VALTUUSKUNNAN LAUSUMA 

 

Unkari tulkitsee 12 artiklan d kohdan seuraavasti: 

 

Johdanto-osan kappaleiden 3 ja 15 mukaisesti syrjintämuotoja, joita ei ole lueteltu 12 artiklan 

d kohdassa, mutta jotka on määritelty muissa Euroopan unionin säädöksissä, ei voi missään 

tapauksessa sulkea pois tätä päätöstä sovellettaessa. 

 

 

________________________ 
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2004/0150 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

päätöksen tekemiseksi Kulttuuri 2007 -ohjelman perustamisesta (2007–2013) 

1. TAUSTA 

Ehdotuksen toimittaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (asiakirja 
KOM(2004) 469 lopullinen – 2004/0150(COD)): 

14. heinäkuuta 2004 

Alueiden komitean lausunto: 23. helmikuuta 2005 

Euroopan parlamentin lausunto, ensimmäinen käsittely: 25. lokakuuta 2005 

Poliittinen sopimus: 18. toukokuuta 2006 

Yhteisen kannan hyväksyminen: 18. heinäkuuta 2006 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS 

Komission ehdotuksella pyritään perustamaan ohjelma, jolla voidaan myötävaikuttaa 
yhteisten eurooppalaisten kulttuuriarvojen kukoistamiseen taiteilijoiden, kulttuurialan 
toimijoiden ja kulttuurilaitosten yhteistyöllä. Ohjelmassa keskitytään monenvälisen 
eurooppalaisen yhteistyön edistämiseen ja eurooppalaisen identiteetin syventämiseen 
ruohonjuuritasolla kansalaisten vuorovaikutuksen kautta. 

Nyt ehdotetussa ohjelmassa vahvistetaan kulttuurialan yhteistyötä voimakkaammin kuin 
aikaisemmissa ohjelmissa. Toimessa keskitytään kolmeen päätavoitteeseen, joilla on todettu 
olevan runsaasti lisäarvoa Euroopan tasolla. Päätavoitteet ovat kulttuurialalla työskentelevien 
henkilöiden rajatylittävä liikkuvuus, taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden rajatylittävä 
levittäminen sekä kulttuurienvälinen vuoropuhelu.  

Toiminta koostuu kolmesta toimintalohkosta: i) kulttuuriyhteistyöhankkeiden välitön 
tukeminen, ii) kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukeminen ja iii) 
analysointiin ja tiedon keruuseen ja levitykseen liittyvän työn tukeminen kulttuuriyhteistyön 
alalla. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

Yhteinen kanta hyväksyttiin 18. heinäkuuta 2006 yksimielisesti. Komissio katsoo, että 
yhteinen kanta on riittävä kompromissi, jolla täytetään useimmat komission muutetun 
ehdotuksen tavoitteet. Muutetussa ehdotuksessa hyväksyttiin joukko Euroopan parlamentin 
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tekemiä tarkistuksia. Komission kokonaan, osittain tai periaatteessa hyväksymät Euroopan 
parlamentin tekemät tarkistukset on sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan. Tarkistuksissa 
nro 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 ja 62 muutettiin sanamuotoa. Myös tarkistukset 2, 3 ja 13 (joihin komissio suhtautui 
varauksellisesti) sekä tarkistukset 34, 47 ja 49 on sisällytetty yhteiseen kantaan. 

Komissio ei kuitenkaan voi tukea yhteisen kannan kahta osaa, jotka ovat rahoituksen 
jakautuminen ja komiteamenettelyn laajentaminen koskemaan yksittäisiä valintapäätöksiä. 

Neuvosto päätti muuttaa komission esittämää rahoituksen ohjeellista jakautumista niin, että 32 
prosenttia ohjelman budjetista voitaisiin osoittaa monivuotisille hankkeille (toimintalohko 
1.1) komission ehdottaman 36 prosentin sijasta ja 29 prosenttia ohjelman budjetista 
osoitettaisiin yhteistyötoimille (toimintalohko 1.2) komission ehdottaman 24 prosentin sijasta. 
Komissio katsoo, että alkuperäisen ehdotuksen pohjalta voidaan tehdä todellista 
suunnitelmallista yhteistyötä Euroopan tasolla ja se tarjoaa sen vuoksi parempaa näkyvyyttä 
kestäville pitkän aikavälin hankkeille ja näin ollen koko ohjelmalle. Alkuperäisessä 
ehdotuksessa esitettyä monivuotisten hankkeiden painottamista ei olisi nähtävä suurten 
toimijoiden suosimisena pienempien kustannuksella, vaan tarkoituksena oli rohkaista kaikkia 
toimijoita niiden koosta riippumatta osallistumaan vaativiin yhteistyöhankkeisiin. Lisäksi 
komissio pitää tarpeellisena osoittaa budjetista 17 prosenttia (yhteisessä kannassa ehdotetun 
16 prosentin sijasta) erityistoimiin (toimintalohko 1.3), koska kyseisellä toimintalohkolla 
pyritään herättämään Euroopan kansalaisten huomiota ja lisäämään tietoisuutta samaan 
yhteisöön kuulumisesta, mikä on keskeistä Euroopan kansalaisuuden muotoutumiselle.  

Neuvosto päätti laajentaa komiteamenettelyn koskemaan sellaisten hankkeiden 
valintapäätöksiä, joille myönnetään avustusta enemmän kuin 200 000 euroa (uusi 8 artiklan 
2d kohta). Tämä pidentäisi sisäistä päätöksentekoprosessia ohjelman täytäntöönpanossa 
tuottamatta sille todellista lisäarvoa. 

Lisäksi komissio toteaa, että vuoden 2004 hintoihin perustuvia 354 miljoonan euron 
määrärahoja, joihin neuvoston yhteisessä kannassa viitataan (2 artikla), vastaa nykyisillä 
hinnoilla 400 miljoonaa euroa. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo, että 18. heinäkuuta 2006 yksimielisesti hyväksytyllä yhteisellä kannalla 
selkeytetään päätöstä huomattavasti ja parannetaan sen säännöksiä komission ehdotuksessa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Komissio ei kuitenkaan hyväksy yhteisen kannan kahta 
osaa, jotka ovat budjetin jakautuminen ja komiteamenettely (ks. tämän tiedonannon liitteenä 
oleva lausuma), eikä siksi voi tukea sitä. 
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LIITE  

Komission lausuma 8 artiklasta 

Komissio pitää valitettavana neuvoston pyyntöä sisällyttää ”Kulttuuri 2007” -ohjelmaa 
koskevaan päätökseen yksittäisten toimien valintapäätöksiä koskeva komiteamenettely 
komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitetyn varsinaista valintamenettelyä koskevan 
komiteamenettelyn lisäksi. Komissio toteaa, että tällöin hakijoiden olisi odotettava päätöksiä 
ehdotuksiinsa 2−3 kuukautta kauemmin kuin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti 
toimittaessa, mikä on ristiriidassa komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin tämän 
lainsäädäntöprosessin alussa esiin tuomien yksinkertaistamisen periaatteen ja 
käyttäjäystävällisyyden kanssa. Lisäksi komissio toteaa, että Euroopan parlamentti ei 
suositellut komiteamenettelyn käyttöönottoa yksittäisten valintapäätösten yhteydessä 
ensimmäisen käsittelyn jälkeen antamassaan lausunnossa. 

Komissio sitoutuu ilmoittamaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille viipymättä kaikista 
kulttuuriohjelman täytäntöönpanossa tehdyistä toimiin liittyvistä valintapäätöksistä, joihin ei 
ole sovellettu komiteamenettelyä. 

Lisäksi komissio sitoutuu jatkamaan ponnistelujaan valinta-aikataulun lyhentämiseksi 
tehostamalla hallinnointia ja erityisesti hyödyntämällä ohjelman täytäntöönpanossa uutta 
toimeenpanovirastoa. Komissio toteaa kuitenkin, että näin saavutetut ajansäästöt ovat 
huomattavasti vähäisemmät kuin ne 2−3 kuukautta, jotka tarvitaan komiteamenettelyä 
mahdollisesti sovellettaessa. 
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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 
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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)  

 



 

FI 11   FI 

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. 




