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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/…/EK HATÁROZATA

(…)

a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 151. cikke (5) 

bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére1,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően2,

  

1 HL C 164., 2005.7.5., 65. o.
2 Az Európai Parlament 2005. október 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé), a Tanács …-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), az 
Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 
...-i határozata. 
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mivel:

(1) A kulturális együttműködés és cserék előmozdítása alapvető fontosságú Európa kulturális 

és nyelvi sokszínűségének tiszteletben tartásához és támogatásához, valamint az európai 

polgárok Európa más kultúráiról szerzett ismereteinek bővítéséhez, párhuzamosan a saját 

közös európai kulturális örökség-tudatuk erősítésével. A kulturális és nyelvi 

együttműködés és sokszínűség támogatása, azáltal hogy ösztönzi az európai polgárok 

közvetlen részvételét az integráció folyamatában, egyben ahhoz is hozzájárul, hogy az 

európai polgárság kézzelfogható realitássá váljon.

(2) Az európai kulturális sokszínűség megőrzését, valamint közös kulturális elemeinek és 

kulturális örökségének előmozdítását célzó kultúrpolitika hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

Európai Uniót a világban nagyobb figyelem övezze.

(3) Annak érdekében, hogy a polgárok elkötelezzék magukat az európai integráció mellett, és 

abban teljes mértékben részt vegyenek, még inkább rá kell világítani közös kulturális 

értékeikre és gyökereikre, amelyek meghatározó összetevői identitásuknak, valamint a 

szabadságon, méltányosságon, demokrácián, az emberi méltóság és sérthetetlenség 

tiszteletben tartásán, tolerancián és szolidaritáson alapuló társadalomhoz való 

tartozásuknak, teljes mértékben összhangban az Európai Unió alapjogi chartájában 

foglaltakkal.

(4) Alapvető fontosságú a kulturális ágazat hozzájárulása és szerepvállalása a szélesebb körű 

európai politikai fejleményekben. A kulturális ágazat saját jogon működő jelentős 

munkaadó, továbbá egyértelmű kapcsolat áll fenn a kulturális beruházások és a gazdasági 

fejlődés között, következésképpen lényeges a kulturális politikák megerősítése regionális,

nemzeti és európai szinten is. Ennek megfelelően erősíteni kell a kulturális ágazatok 

szerepét a lisszaboni stratégia keretében folyó fejleményekben, mivel ezen ágazatok 

jelentősen, növekvő mértékben járulnak hozzá az európai gazdasághoz.
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(5) Szükség van továbbá az aktív polgárság előmozdítására és a kirekesztés valamennyi 

formája ellen folytatott küzdelem megerősítésére, beleértve a rasszizmus és az 

idegengyűlölet elleni küzdelmet is. A kultúra elérhetőségének javítása a lehető 

legszélesebb rétegek számára történő a szociális kirekesztés elleni küzdelem egyik formája 

lehet.

(6) A Szerződés 3. cikke kimondja, hogy a Közösség az abban a cikkben említett tevékenység 

folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és a nők 

közötti egyenlőség előmozdítására.

(7) A Kaleidoscope, Ariane és Raphael kulturális programok, majd a Kultúra 2000 program –

amelyeket a 719/96/EK1, a 2085/97/EK2, a 2228/97/EK3 és az 508/2000/EK4 határozatok 

hoztak létre – a kultúra területén a közösségi tevékenység végrehajtásának ígéretes 

szakaszait jelentették. Ennélfogva számottevő tapasztalat gyűlt össze, különösen az 

említett kulturális programok értékelésének köszönhetően. Ezen értékelések és az érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció eredményeire, valamint az európai intézmények munkáira 

támaszkodva a Közösség kulturális tevékenységét most racionalizálni kell, és meg kell 

erősíteni. Létre kell hozni tehát egy e célt szolgáló programot.

  

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. március 29-i 719/96/EK határozata az európai 
dimenziójú kulturális és művészeti tevékenységek támogatására irányuló program 
(Kaleidoscope) létrehozásáról (HL L 99., 1996.4.20., 20. o.). A legutóbb a 477/1999/EK 
határozattal (HL L 57., 1999.3.5., 2. o.) módosított határozat.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. október 6-i 2085/97/EK határozata a könyvek és az 
olvasás, beleértve a fordítást, támogatására irányuló program (Ariane program) 
létrehozásáról (HL L 291., 1997.10.24., 26. o.). A legutóbb a 476/1999/EK határozattal (HL 
L 57., 1999.3.5., 1. o.) módosított határozat.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. október 13-i 2228/97/EK határozata a kulturális 
örökségre vonatkozó közösségi cselekvési program létrehozásáról (Raphael program) (HL L 
305., 1997.11.8., 31. o.). Az 508/2000/EK határozattal (HL L 63., 2000.3.10., 1. o.) hatályon 
kívül helyezett határozat.

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. február 14-i 508/2000/EK határozata a Kultúra 
2000 program létrehozásáról (HL L 63., 2000.3.10., 1. o.). A legutóbb a 885/2004/EK 
rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított határozat.
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(8) Az európai intézmények számos alkalommal nyilatkoztak a Közösség kulturális 

tevékenységét és a kulturális együttműködés kihívásait érintő témákban: különösen a

Tanács az európai kulturális együttműködéssel kapcsolatos új munkatervről szóló, 2002. 

június 25-i állásfoglalásában1 és az európai kulturális együttműködéssel kapcsolatos 

munkaterv végrehajtásáról szóló, 2002. december 19-i állásfoglalásában2, az Európai 

Parlament az Európai Unióban a kulturális együttműködésről szóló, 2001. szeptember 5-i 

állásfoglalásában3, a Kultúra 2000 program végrehajtásáról szóló, 2002. február 28-i 

állásfoglalásában4, a kibővült Európában a színház és az előadóművészetek jelentőségéről 

és dinamizmusáról szóló, 2002. október 22-i állásfoglalásában5, a kulturális ágazatokról 

szóló, 2003. szeptember 4-i állásfoglalásában6, valamint a Régiók Bizottsága a Kultúra 

2000 program meghosszabbításáról szóló, 2003. október 9-i véleményében.

(9) A Tanács a fenti állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a kultúra vonatkozásában 

közösségi szinten koherensebb megközelítési módot kell alkalmazni, és hogy az európai 

kulturális együttműködés összefüggésében az európai hozzáadott érték alapvető fontosságú 

és meghatározó fogalom, valamint a kultúra területén folytatott közösségi 

tevékenységeknek is általános feltétele.

(10) Annak érdekében, hogy Európa népeinek közös kulturális térsége valósággá váljon, elő 

kell mozdítani a kultúra szereplőinek nemzetek közötti mobilitását, a művek és a 

művészeti, illetve kulturális termékek nemzetek közötti áramlását, valamint ösztönözni kell 

a párbeszédet és kulturális cseréket.

  

1 HL C 162., 2002.7.6., 5. o.
2 HL C 13., 2003.1.18., 5. o.
3 HL C 72. E, 2002.3.21., 142. o.
4 HL C 293. E, 2002.11.28., 105. o.
5 HL C 300. E, 2003.12.11., 156. o.
6 HL C 76. E, 2004.3.25., 459. o.
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(11) A Tanács 2005-2006. évi kulturális munkatervről szóló 2004. november 16-i

következtetéseiben, az Európai Parlament kulturális ágazatokról szóló 2003. szeptember 4-

i állásfoglalásában, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az európai kulturális 

iparágakról szóló 2004. január 28-i véleményében kifejezte azon nézetét, miszerint jobban 

figyelembe kell venni a nem audiovizuális kulturális ágazatok egyedi gazdasági és 

társadalmi vonásait. Az új program figyelembe veszi a 2002–2004 között támogatott, a 

kulturális együttműködést előkészítő fellépéseket.

(12) Ezzel összefüggésben elő kell segíteni a kulturális szereplők fokozott együttműködését 

olyan többéves együttműködési projektek létrehozására ösztönözve őket, amelyek lehetővé 

teszik a közös tevékenységek kialakítását, a tényleges európai hozzáadott értékkel bíró, 

fokozottan célirányos tevékenységek támogatását, a jelképes kulturális események 

felkarolását, az európai kulturális együttműködési szervezetek támogatását, továbbá az 

európai érdeklődésre számot tartó témakörökben végzett elemző munkának, az európai

kulturális együttműködés területén az információk összegyűjtésének és terjesztésének, a 

projektek hatásának maximalizálását célzó tevékenységek támogatásának és az európai 

kultúrpolitika kidolgozásának ösztönzését.

(13) Az Európa Kultúrális Fővárosa eseménysorozat 2005-2019. évekre szóló közösségi 

cselekvési programjának szóló, 1999. május 25-i 1419/1999/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat1 alapján az európai polgárok körében nagy érdeklődésre számot tartó és a 

közös kulturális térséghez való tartozás érzését erősítő eseménysorozatot jelentős 

összegekkel kell támogatni. Az eseménysorozattal kapcsolatban a hangsúlyt a 

transzeurópai kulturális együttműködésre kell helyezni.

  

1 HL L 166., 1999.7.1., 1. o. A 649/2005/EK határozattal (HL L 117., 2005.5.4., 20. o.) 
módosított határozat.
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(14) A kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató közösségi 

cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 792/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozat1 keretében szerzett tapasztalatokra támaszkodva támogatni 

kell azoknak a szervezeteknek a működését, amelyek az európai kulturális együttműködés 

érdekében tevékenykednek, és amelyek így az európai kultúra „nagyköveteinek” szerepét 

töltik be.

(15) A szólásszabadság elvének tiszteletben tartása mellett a programnak hozzá kell járulnia az 

Európai Unió azon erőfeszítéseihez, amelyek célja a fenntartható fejlődés támogatása és a 

hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem előmozdítása.

(16) Az Európai Unió tagjelölt országainak és az EGT-tag EFTA-államoknak lehetőségük van 

arra, hogy – az ezen országokkal kötött megállapodásoknak megfelelően – részt vegyenek 

a közösségi programokban.

  

1 HL L 138., 2004.4.30., 40. o.
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(17) A 2003. június 19-20-i thesszaloniki Európai Tanács elfogadta a „Tovább az európai 

integráció útján” alcímet viselő nyugati-balkáni napirendet, amely előirányozza, hogy a 

stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok számára – a Közösség és ezen 

országok között aláírandó keretmegállapodások alapján – meg kell nyitni a közösségi 

programokat. Ezen országoknak lehetővé kell tenni – a költségvetési megfontolások vagy 

politikai prioritások függvényében –, hogy amennyiben kívánják, a programban részt 

vegyenek, vagy a két fél között megállapítandó kiegészítő előirányzatok és különleges 

eljárások alapján egy korlátozottabb együttműködési formában részesüljenek.

(18) A programnak azt is lehetővé kell tennie, hogy más, a Közösséggel kulturális 

rendelkezéseket tartalmazó megállapodásokat kötött harmadik országokkal – a közösen 

elfogadandó eljárások szerint – együtt lehessen működni.

(19) A közösségi tevékenység hozzáadott értékének növelése érdekében a Szerződés 151. cikke 

(4) bekezdésének figyelembevételével biztosítani kell az e határozat keretében folytatott 

tevékenységek, valamint más, vonatkozó közösségi politikák, fellépések és eszközök 

koherenciáját és egymást kiegészítő jellegét. Különös figyelmet kell fordítani a közösségi 

intézkedések közötti kapcsolatokra a kultúra és az oktatás terén, valamint azon 

intézkedésekre, amelyek a helyes gyakorlat cseréjét és európai szinten szorosabb 

együttműködést ösztönöznek.

(20) A közösségi támogatás végrehajtásával kapcsolatban figyelembe kell venni az európai 

kulturális ágazat sajátos jellegét, és különösen ügyelni kell arra, hogy a közigazgatási és 

pénzügyi eljárások a lehető legegyszerűbbek legyenek, és megfeleljenek a kitűzött céloknak, 

valamint a kulturális ágazat gyakorlatainak és fejlődésének.

(21) A Bizottság, a tagállamok és a kulturális kapcsolattartó pontok azon munkálkodnak, hogy a 

kisebb szereplőket a többéves együttműködési projektekben fokozottabb részvételre 

ösztönözzék, és előmozdítsák a projektek potenciális részeseinek egymásra találását célzó 

szervezeti tevékenységeket.

(22) A programnak egyesítenie kell mindazon különleges tulajdonságokat és szakértelmet, melyet 

a kulturális szereplők Európa-szerte képviselnek. Azon tagállam vagy részt vevő ország 

esetében, ahol a kulturális szereplők részvételi aránya alacsony, szükség esetén a Bizottság és 

a tagállamok a részvételt segítő intézkedéseket hozhatnak.

(23) Ezt a programot a kiigazítások, különösen az intézkedések végrehajtásának prioritásai 

terén történő kiigazítások érdekében helyénvaló a Bizottságnak és a tagállamoknak 
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együttműködve folyamatosan nyomon követnie és értékelnie. Az értékelés magában 

foglalja a független és pártatlan szervezetek által végzett külső értékelést is.

(24) A program nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos eljárásoknak konkrét, 

mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött célkitűzéseken és mutatókon kell 

alapulniuk.

(25) A szabálytalanságok és csalások megelőzése, az elveszett, jogtalanul kifizetett vagy 

felhasznált alapok visszaszerzése érdekében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.
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(26) Helyénvaló létrehozni a kulturális együttműködéshez egy egységes finanszírozási és 

tervezési eszközt, a Kultúra programot a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő 

időszakra.

(27) Ez a határozat a program teljes időtartamára meghatároz egy olyan pénzügyi keretösszeget, 

amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 37. pontja szerinti 

elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési hatóság számára.

(28) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 

végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 

június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal2 összhangban kell elfogadni.

(29) Az e határozat pénzügyi végrehajtásához szükséges intézkedéseket az Európai Közösségek 

általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet)3, 

valamint az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági 

rendelettel4 összhangban kell elfogadni.

  

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 

2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.
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(30) A közösségi fellépés a kulturális együttműködés területén folytatott nemzeti vagy 

regionális tevékenységeket egészíti ki. Mivel e határozat céljait, nevezetesen a közös 

kulturális örökségünkön alapuló európai kulturális térség erősítését (az európai kulturális 

szereplők nemzetek közötti mobilitása, a műalkotások és a kulturális, illetve művészeti 

termékek nemzetek közötti áramlása, valamint a kultúrák közötti párbeszéd) 

transznacionális jellegüknél fogva a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és 

ezért a fellépés terjedelme és hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, 

a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének 

megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(31) Átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy egyrészről az 

508/2000/EK és a 792/2004/EK határozattal létrehozott programok, másrészről az e 

határozattal létrehozott program közötti átmenet zökkenőmentes legyen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
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1. cikk

A program létrehozása és időtartama

(1) Ez a határozat létrehozza a Kultúra programot, (a továbbiakban: a program), mint a kultúra 

területén hozott közösségi intézkedések egységes, többéves, valamennyi kulturális ágazat 

és a kulturális szereplők valamennyi kategóriája számára nyitott programját.

(2) A programot a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban kell végrehajtani.

2. cikk

A program költségvetése

(1) A program 1. cikkben említett időszakban történő végrehajtására megállapított pénzügyi 

keretösszeg 354 millió EUR.1

(2) Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretén belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

3. cikk

Célok

(1) A program általános célja, hogy – az európai polgárság kialakulásának elősegítése 

érdekében és a programban részt vevő országok alkotói, kulturális szereplői és kulturális 

intézményei közötti kulturális együttműködés fejlesztésével – hozzájáruljon az európaiak 

közös kulturális örökségén alapuló egységes kulturális térségének előtérbe helyezéséhez. A 

programban a nem audiovizuális kulturális ágazatok vehetnek részt, különösen a kulturális 

kisvállalkozások, amennyiben azok non-profit kulturális minőségben működnek. 

  

1 Ez az összeg 2004-es számokon alapul, és az inflációt figyelembe vevő technikai kiigazítás 
tárgyát képezi.
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(2) A program konkrét céljai a következők:

a) a kulturális szereplők nemzetek közötti mobilitásának elősegítése;

b) a művek és a művészeti, illetve kulturális termékek nemzetek közötti áramlásának 

ösztönzése;

c) a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása.

4. cikk

Cselekvési területek

(1) A program célkitűzéseit a következő, a mellékletben ismertetett intézkedések 

végrehajtásával kell elérni:

a) az alábbi kulturális tevékenységek támogatása:

– többéves együttműködési projektek,

– együttműködési intézkedések,

– különleges tevékenységek;

b) európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása;

c) az európai kulturális együttműködés és az európai kultúrpolitika kidolgozása 

területén az elemző munkáknak, az információk összegyűjtésének és terjesztésének, 

valamint a projektek hatását maximalizáló tevékenységeknek a támogatása.
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(2) E tevékenységeket a mellékletben szereplő rendelkezésekkel összhangban kell végezni.

5. cikk

Harmadik országokat érintő rendelkezések

(1) A programban az alábbi országok is részt vehetnek:

a) az EGT-tag EFTA-államok, az EGT-megállapodás rendelkezéseinek megfelelően;

b) az előcsatlakozási stratégiában részt vevő uniós tagjelölt országok, a 

keretmegállapodásban megállapított általános elvekkel és ezen országok közösségi 

programokban való részvételére vonatkozó feltételekkel és általános eljárásokkal 

összhangban;

c) a nyugat-balkáni országok a közösségi programokban való részvételükről rendelkező 

keretmegállapodásokban ezen országokkal közösen megállapított eljárások szerint.

Az e bekezdésben említett országok teljes mértékben részt vesznek a programban, feltéve, 

hogy a szükséges feltételek teljesülnek és a kiegészítő előirányzatok kifizetésre kerülnek.
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(2) A programban olyan harmadik országok is részt vehetnek – a két fél között megállapítandó 

kiegészítő előirányzatok és különleges eljárások alapján –, amelyek az Európai 

Közösséggel kulturális záradékokat tartalmazó társulási vagy együttműködési 

megállapodásokat kötöttek.

Azok az (1) bekezdés c) pontjában említett nyugat-balkáni országok, amelyek nem 

kívánnak teljes mértékben részt venni a programban, az e bekezdésben említett feltételek 

mellett azzal együttműködhetnek.

6. cikk

Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel

A program lehetővé teszi a kultúra területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel –

így az UNESCO-val vagy az Európa Tanáccsal – való együttműködést együttes finanszírozás 

alapján és az egyes intézményeknek vagy szervezeteknek a 4. cikkben említett tevékenységek 

megvalósítására irányadó saját szabályaival összhangban.

7. cikk

A program és egyéb közösségi eszközök kiegészítő jellege

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a program kapcsolódjon más, különösen a strukturális alapok 

révén, és az oktatás, a szakképzés, a kutatás, az információs társadalom, az állampolgárság, az 

ifjúság, a sport, a nyelvek, a társadalmi befogadás, az EU külkapcsolatai terén, valamint a 

diszkrimináció valamennyi formája elleni küzdelem területén hozott közösségi eszközökhöz.
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8. cikk

Végrehajtás

(1) A program tárgyát képező közösségi fellépéseknek a — melléklettel összhangban történő 

— végrehajtásáról a Bizottság gondoskodik.

(2) A 9. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a következő intézkedéseket kell 

elfogadni:

a) az éves munkaprogram, beleértve a prioritásokat, a kiválasztási kritériumokat és 

eljárásokat is;

b) az éves költségvetés és a pénzalapok részletes elosztása a program különböző 

fellépései között;

c) a program nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos eljárások;

d) a 4. cikk (1) bekezdése értelmében javasolt bármely intézkedéssel összefüggő, a 

Közösség által nyújtandó pénzügyi támogatás, amennyiben a teljes közösségi 

hozzájárulás meghaladja a 200 000 EUR-t: összegek, időtartam, elosztás és 

kedvezményezettek.

(3) Minden más, e határozat végrehajtásához szükséges intézkedést a 9. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárással összhangban kell meghozni.

9. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.
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(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, annak 8. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében említett határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, annak 8. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

Kulturális kapcsolattartási pontok

(1) A melléklet I.3.1. szakaszában meghatározott kulturális kapcsolattartási pontok a 

programra vonatkozó információk nemzeti szinten történő terjesztésének végrehajtó 

szerveiként járnak el a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjára és (3) 

bekezdésére is figyelemmel.

(2) A kulturális kapcsolattartási pontoknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

a) megfelelő létszámú személyzettel rendelkeznek, amely birtokában van a feladatok 

ellátásához szükséges szakmai képesítésnek és a nemzetközi együttműködési 

környezetben végzett munkához szükséges nyelvismeretnek;

b) megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, különösen az információs és 

kommunikációs technológia tekintetében;

c) olyan igazgatási környezetben működnek, amely lehetővé teszi számukra feladataik 

megfelelő elvégzését és mindenfajta érdekellentét elkerülését.
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11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A pénzügyi támogatásokat jogi személyeknek ítélik oda. A költségvetési rendelet 114. 

cikke (1) bekezdésének alapján bizonyos esetekben természetes személyek is kaphatnak 

támogatást. A Bizottság díjakat is odaítélhet természetes vagy jogi személyeknek a 

program keretében végrehajtott tevékenységekért vagy projektekért. A tevékenység 

jellegétől függően engedélyezhető az átalányfinanszírozás, illetve a termékegységre vetített 

költségskála alkalmazása.

(2) A Bizottság a kedvezményezettek és a fellépések jellegétől függően határozhat úgy, hogy 

azok mentesülnek a fellépés vagy a munkaprogram megfelelő végrehajtásához szükséges 

szakmai alkalmasság és képesítés ellenőrzése alól.

(3) Európa Kulturális Fővárosainak egyes, az 1419/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozat szerint meghatározott konkrét tevékenységei támogatásban vagy díjban 

részesülhetnek.

12. cikk

Hozzájárulás más közösségi célokhoz

A program hozzájárul a Közösség keresztirányú céljainak erősítéséhez, különösen azáltal, hogy:

a) előmozdítja a szólásszabadság alapelvének érvényesülését;
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b) ösztönzi a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás jelentőségének tudatosítását;

c) törekszik a kölcsönös megértés és tolerancia előmozdítására az Európai Unióban;

d) hozzájárul a megkülönböztetés valamennyi, nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon 

alapuló formájának felszámolásához.

A program, valamint a harmadik országokkal való kulturális együttműködés területén folytatott 

közösségi politikák közötti összhang és ezek egymást kiegészítő jellege különleges figyelmet kap.

13. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1) A Bizottság gondoskodik annak folyamatos nyomon követéséről, hogy a program miként 

felel meg céljainak. A nyomon követés és értékelés folyamatának eredményeit a program 

végrehajtása során figyelembe kell venni.

A nyomon követés különösen a (3) bekezdés a) és c) pontjában említett jelentések 

elkészítését is magában foglalja.

A program konkrét céljai a nyomon követési jelentések eredményei alapján 

felülvizsgálhatóak, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.
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(2) A Bizottság gondoskodik a program rendszeres, külső és független értékeléséről.

(3) A Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának benyújtja:

a) az elért eredményeket, valamint e program végrehajtásának minőségi és mennyiségi 

vonatkozásait értékelő időközi jelentést legkésőbb 2010. december 31-ig;

b) e program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2011. december 31-ig;

c) egy utólagos értékelő jelentést legkésőbb 2015. december 31-ig.

14. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 508/2000/EK és a 792/2004/EK határozatok alapján 2006. december 31. előtt megkezdett 

tevékenységeket lezárásukig kell folytatni, az e határozatok rendelkezéseinek megfelelően.

Az 508/2000/EK határozat 5. cikke alapján létrehozott bizottságot az e határozat 9. cikke alapján 

létrehozott bizottság váltja fel.
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15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

elnök elnök
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MELLÉKLET

I. A TEVÉKENYSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. Első terület: kulturális fellépések támogatása

1.1. Többéves együttműködési projektek

A program támogatja a fenntartható, strukturált kulturális együttműködési projekteket a

kulturális szereplők által Európa-szerte képviselt különleges tulajdonságok és szakértelem 

egyesítése érdekében. E támogatás arra szolgál, hogy elősegítse az együttműködési 

projektek beindulását és strukturálódását, vagy földrajzi terjeszkedését. A cél az 

együttműködési projektek az irányú ösztönzése, hogy fenntartható alapokat hozzanak létre, 

és pénzügyi önállóságra tegyenek szert.

Az egyes együttműködési projektek a programban részt vevő hat különböző ország 

legalább hat kulturális szervezetének bevonásával jönnek létre. Céljuk egy vagy több 

ágazat különféle szervezeteinek összefogása, különböző — ágazati vagy ágazatközi 

természetű, de mindenképpen közös célt követő — többéves tevékenységek érdekében.

Az egyes együttműködési projektek számos strukturált, több évet átívelő kulturális 

tevékenység megvalósítására törekszenek. Ezen tevékenységeket a közösségi finanszírozás 

teljes időtartama alatt kell végrehajtani. A tevékenységeknek a 3. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott három konkrét cél közül legalább kettőt kell érinteniük. Prioritást élveznek 

azok az együttműködési projektek, amelyek az említett cikkben megjelölt mindhárom 

konkrét célhoz kapcsolódó tevékenységeket kívánnak folytatni.
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Az együttműködési projekteket pályázati felhívás útján választják ki a költségvetési 

rendeletre is figyelemmel. Ebben az összefüggésben a kiválasztás — többek között — a 

társszervezőknek a tevékenységi területükön elismert szakértelme, a javasolt 

tevékenységek megvalósítását célzó pénzügyi és működési kapacitásuk, a tevékenységek 

minősége, továbbá a program — a 3. cikkben meghatározott — általános és konkrét 

céljának való megfelelés mértéke alapján történik.

Az együttműködési projekteket együttműködési megállapodás alapján kell létrehozni, 

vagyis olyan közös dokumentum alapján, amely valamelyik részt vevő országban jogilag 

elfogadott, és amelyet valamennyi társszervező aláír.

A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 50 %-át és egyúttal 

degresszív jellegű. Az egy-egy együttműködési projekt összes tevékenységére megítélhető 

éves támogatás összege nem haladhatja meg az 500 000 eurót. E támogatás háromtól öt 

évig terjedő időtartamra szól.

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 32%-a fordítandó 

e támogatástípusra.

1.2. Együttműködési intézkedések

A program támogatja az európai szereplők közötti ágazati és ágazatközi kulturális 

együttműködési fellépéseket. Prioritást élvez a kreativitás és az innováció. Különösen 

azokat a fellépéseket ösztönzik, amelyek célja hosszabb távra szóló együttműködések 

kidolgozása.

Minden egyes fellépés kidolgozása és megvalósítása partnerségben történik, és ebben 

három különböző részt vevő ország legalább három kulturális szereplője vállal részt, 

függetlenül attól, hogy e szereplők egy vagy több ágazatot képviselnek.
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A fellépések kiválasztására a költségvetési rendelet értelmében kiírt pályázati felhívásokat 

követően kerül sor. Ebben az összefüggésben a kiválasztás a társszervezők elismert 

szakértelme, a javasolt tevékenységek megvalósítását célzó pénzügyi és működési 

kapacitásuk és a tevékenységek minősége, továbbá a program — a 3. cikkben 

meghatározott — általános és konkrét céljának való megfelelés mértéke alapján történik.

A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 50 %-át. A

támogatás összege nem lehet kevesebb 50 000 eurónál és nem haladhatja meg a 200 000 

eurót. E támogatás legfeljebb 24 hónapra szól.

E fellépésre megállapított, a kulturális szereplőknek a projektek beterjesztéséhez szükséges 

minimum-létszámára, valamint a közösségi támogatás legkisebb és legnagyobb összegére 

vonatkozó feltételek a műfordítás sajátos feltételeinek figyelembe vétele érdekében 

kiigazíthatóak.

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 29%-a fordítandó 

e támogatástípusra.

1.3. Különleges fellépések

A program különleges fellépéseket is támogat. E különleges fellépéseknek 

nagyszabásúaknak és sokoldalúaknak kell lenniük, Európa népeinek körében nagy 

visszhangot kell kiváltaniuk, és hozzá kell járulniuk az egyazon közösséghez tartozás 

érzésének erősítéséhez, a tagállamok kulturális sokszínűsége iránti fogékonyság 

növeléséhez, valamint a kultúrák közötti és nemzetközi párbeszédhez. A 3. cikkben 

meghatározott három konkrét cél közül legalább kettőt kell érinteniük.
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E különleges fellépések ahhoz is hozzájárulnak, hogy a közösségi kulturális tevékenység 

jobban előtérbe kerüljön, mind az Európai Unión belül és azon kívül is. Egyúttal 

világszerte felhívják a figyelmet az európai kultúra gazdagságára és sokszínűségére.

Jelentős támogatás kap az „Európa Kulturális Fővárosai” eseménysorozat olyan 

tevékenységek előmozdítására, amelyek a hangsúlyt az európai kultúra népszerűsítésére és 

a transzeurópai kulturális együttműködésre helyezik.

Különleges fellépésként támogathatók többek között a különféle díjak, amennyiben azok 

művészeket, műveket vagy kulturális, illetve művészeti alkotásokat helyeznek a figyelem 

középpontjába, azokat a nemzeti határokon túl is ismertté teszik, és ezáltal elősegítik a 

mobilitást és a cseréket.

E keretben támogathatók még az 5. cikk (2) bekezdés és a 6. cikk szerinti harmadik 

országokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködések is.

A fent említett példák nem merítik ki a program ezen alterülete szerint támogatható 

tevékenységek listáját.

A különleges fellépések kiválasztási eljárásai a szóban forgó tevékenység függvényében 

változnak. A támogatások odaítéléséről pályázati felhívás és ajánlattételi felhívás útján 

döntenek, a költségvetési rendelet 54. és 168. cikke alá tartozó esetek kivételével. A 

kiválasztásnál azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes fellépések mennyiben felelnek 

meg a program – e határozat 3. cikkében meghatározott – általános céljának és konkrét 

céljainak.

A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 60%-át.

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 16%-a fordítandó 

e támogatástípusra.
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2. Második terület: Az európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása

E támogatás működési támogatásként valósul meg egy olyan szervezet állandó 

munkaprogramjához kapcsolódó kiadások társfinanszírozására, amely a kultúra területén 

általános európai érdekű célt, vagy pedig az Európai Uniónak e területen folytatott 

politikája keretébe illeszkedő célt szolgál. 

E támogatásokat előreláthatólag évenként, pályázati felhívás útján ítélik oda.

Tájékoztató jelleggel, a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 10%-a fordítandó 

e területre.

Támogatásban részesülhetnek azok a szervezetek, amelyek a kulturális együttműködés 

érdekében a következő módok valamelyikén működnek:

– európai szinten képviseleti feladatokat látnak el,

– transzeurópai közösségi kulturális együttműködést elősegítő információkat gyűjtenek 

vagy terjesztenek,

– hálózatba szervezik a kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató 

szervezeteket,

– kulturális együttműködési projektekben vesznek részt, vagy az európai kultúra 

nagyköveteiként ténykednek.

E szervezeteknek tényleges európai dimenzióval kell rendelkezniük. E tekintetben egyedül 

vagy különféle összehangolt társulásokban, európai szinten kell működniük, és a 

struktúrájuknak (bejegyzett tagok) és tevékenységeiknek uniós szinten potenciális 

befolyással kell bírniuk, vagy legalább hét európai országot kell lefedniük.
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Az ilyen működési támogatások kedvezményezettjeit pályázati felhívások útján választják 

ki. A kiválasztás annak megállapítása alapján történik, hogy a szervezetek 

munkaprogramja mennyiben felel meg a 3. cikkben említett konkrét céloknak.

Az e terület szerint odaítélt működési támogatás összege nem haladhatja meg a szerv azon 

naptári évre elfogadható kiadásainak 80%-át, amelyre a támogatást odaítélik.

3. Harmadik terület: a kulturális együttműködés területén végzett elemző munkákhoz, 

valamint az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, továbbá a projektek hatásának 

a maximalizálásához nyújtott támogatás

Tájékoztató jelleggel, a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 5%-a fordítandó e 

területre.

3.1. A kulturális kapcsolattartási pontok támogatása

A programmal kapcsolatos praktikus információk célirányos, hatékony és alulról építkező 

terjesztésének érdekében a program előirányozza a kulturális kapcsolattartási pontok 

támogatását. Ezeket a nemzeti szinten működő szerveket önkéntes alapon kell felállítani a 

2342/2002/EK, Euratom rendelet 39. cikkének megfelelően.

A kulturális kapcsolattartási pontok a következő feladatokat látják el:

– a program promóciójának biztosítása;

– az információk hatékony terjesztésén és az egyes kapcsolattartási pontok közötti 

megfelelő hálózatépítési kezdeményezések elősegítésén keresztül a programhoz való 

hozzáférés megkönnyítése, valamint annak ösztönzése, hogy tevékenységeiben a 

lehető legtöbb kulturális szakember és szereplő vegyen részt;
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– a tagállamokban a kulturális ágazatot támogató különféle intézményekkel való 

folyamatos kapcsolattartás biztosítása, ezzel is erősítve a program tevékenységeinek 

és a nemzeti támogató intézkedéseknek egymást kiegészítő jellegét;

– információk nyújtása igény szerint olyan más közösségi programokról, amelyek 

nyitva állnak kulturális projektek számára.

3.2. A kulturális együttműködés területén végzett elemző munkákhoz nyújtott támogatás

A program támogatja az európai kulturális együttműködés területével valamint az európai 

kultúrpolitika fejlesztésével foglalkozó tanulmányok és elemző munkák elkészítését. E 

támogatás célja, hogy az összehasonlító adatok és elemzés lehetővé tétele érdekében 

bővítse az európai szintű kulturális együttműködésről – különösen az alkotók és a kultúra 

szereplőinek mobilitásáról, a műalkotások és a művészeti, illetve kulturális termékek 

áramlásáról, valamint a kultúrák közötti párbeszédről – rendelkezésre álló információk és 

számszerűsített adatok mennyiségét és minőségét.

E területen belül azok a tanulmányok és elemző munkák támogathatók, amelyek 

hozzájárulnak a transzeurópai kulturális együttműködés jelenségének jobb 

megismeréséhez, és további fejlődésének táptalajául szolgálnak. Különösen a statisztikai 

adatok összegyűjtését és elemzését célzó projekteket kell ösztönözni.

3.3. A kulturális együttműködés területén az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, 

valamint a projektek hatásának a maximalizálásához nyújtott támogatás

A program az információk összegyűjtését és terjesztését, valamint a projektek hatásának a 

maximalizálását célzó tevékenységeket egy olyan internetes eszköz kifejlesztésével 

támogatja, amely megfelel a transzeurópai kulturális együttműködés területén dolgozó

kulturális szakemberek igényeinek.
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Ennek az eszköznek lehetővé kell tennie a tapasztalatok és a jól bevált gyakorlatok 

cseréjét, a programmal kapcsolatos információk terjesztését, valamint a tágabb értelemben 

vett transzeurópai kulturális együttműködést.

II. A PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

A program pénzügyi kerete azokat a kiadásokat is fedezheti, amelyek a program 

irányításához és céljainak megvalósításához közvetlenül szükséges, az előkészítést, a 

nyomon követést, az ellenőrzést és az értékelést célzó tevékenységekhez kapcsolódnak, így 

többek között tanulmányokat, találkozókat, tájékoztatási és publikációs tevékenységeket, 

az információcserét szolgáló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint 

minden más, a Bizottság által a program irányításához igénybe vehető közigazgatási és 

műszaki segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadást.

III. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

A 11. cikk (2) bekezdésében ismertetett eljárásnak megfelelően kiválasztott projektek 

esetében egy mintavétellel történő ellenőrzési rendszert kell bevezetni.

A támogatás kedvezményezettje az utolsó kifizetést követően öt évig a Bizottság számára 

elérhetővé tesz minden, kiadást igazoló dokumentumot. A támogatás kedvezményezettje 

biztosítja, hogy a partnerek vagy tagok birtokában lévő bizonylatok, adott esetben, a 

Bizottság rendelkezésére álljanak.
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A Bizottság, saját személyzete révén vagy bármely más, általa kiválasztott, minősített 

szerv révén ellenőrizheti a támogatás felhasználását. Ilyen ellenőrzésekre a szerződés 

időtartama alatt, illetve a zárókifizetést követő ötéves időszakban kerülhet sor. Az 

ellenőrzések eredményei alapján a Bizottság, adott esetben, visszafizetésről határozhat.

A Bizottság munkatársainak, valamint a Bizottság által felhatalmazott külső személyeknek 

joguk van ahhoz, hogy a kedvezményezett helyiségeibe belépjenek, és az ellenőrzések 

elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz – beleértve az elektronikus formában 

létező információkat is – hozzáférjenek.

A Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) – különösen a hozzáférés 

vonatkozásában – ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a Bizottság.

A Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és más szabálytalansággal szembeni védelme 

érdekében a Bizottság e program keretében felhatalmazást kap arra, hogy — a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel1 összhangban — helyszíni ellenőrzéseket és 

vizsgálatokat végezzen. Szükség esetén az OLAF vizsgálatokat végez, amelyekre az 

1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 az irányadó.

  

1 HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
2 HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
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IV. TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A PROJEKTEK HATÁSÁNAK 

MAXIMALIZÁLÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. A Bizottság

A Bizottság szemináriumokat, szakmai konferenciákat vagy találkozókat szervezhet annak 

érdekében, hogy elősegítse a program végrehajtását, és megfelelő tájékoztatási, 

publikációs, terjesztési, valamint egyéb, a projektek hatásának maximalizálását célzó 

tevékenységeket folytathat, továbbá nyomon követheti és értékelheti a programot. Az ilyen 

tevékenységeket támogatások vagy közbeszerzési eljárások útján lehet finanszírozni, vagy 

azokat közvetlenül a Bizottság szervezheti és finanszírozhatja.

2. Kapcsolattartási pontok

A Bizottság és a tagállamok önkéntes alapon megszervezik és megerősítik a program 

végrehajtására nézve hasznos információk cseréjét a nemzeti szinten végrehajtó szervként 

eljáró kulturális kapcsolattartási pontok segítségével, a költségvetési rendelet 54. cikke (2) 

bekezdése c) pontjára és (3) bekezdésére is figyelemmel.

3. A tagállamok

A tagállamok adott esetben, a Szerződés 87. cikkének sérelme nélkül, a kulturális 

szereplők egyéni mobilitására vonatkozóan támogatási rendszereket hozhatnak létre a 

programban való részvételük ösztönzése céljából. E támogatás a kulturális szereplőknek 

nyújtott utazási támogatás formájában is megvalósulhat, a nemzeteken átívelő kulturális 

projektek előkészítő szakaszát megkönnyítendő.
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V. AZ ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS TÉTELES BONTÁSA

A program éves költségvetésének tételes bontása

– – A költségvetés 

százalékában

– 1. terület (kulturális fellépések

támogatása)

– hozzávetőlegesen 77%

– többéves együttműködési 
projektek

hozzávetőlegesen 32%

– együttműködési intézkedések hozzávetőlegesen 29%

– különleges fellépések hozzávetőlegesen 16%

– 2. terület (európai szinten 

működő kulturális szervezetek

támogatása)

hozzávetőlegesen 10%

– 3. terület (az információ 

elemzésének, összegyűjtésének 

és terjesztésének támogatása)

hozzávetőlegesen 5%

– Összes működési kiadás hozzávetőlegesen 92%

– A program irányítása hozzávetőlegesen 8%

A fenti százalékarányok jelzésként szolgálnak, és azokat a 9. cikkben említett bizottság a 9. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatja.
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I. BEVEZETÉS 

  

1. A Bizottság 2004. július 15-én benyújtott az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, 

az EK-szerződés 151. cikkén alapuló határozati javaslatot a „Kultúra 2007” program 

(2007–2013) létrehozásáról. 

 

2. A Régiók Bizottsága 2005. február 23-án terjesztette elő véleményét. 

 

3. Az Európai Parlament az első olvasatot követően 2005. október 25-én terjesztette elő 

véleményét. 

 

4. A Tanács 2006.július 18-án a Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően 

elfogadta közös álláspontját. 

 

II. CÉL 

 

A javaslat célja, hogy új program lépjen a jelenlegi „Kultúra 2000” program és az európai 

szinten aktív kulturális szervek támogatásáról szóló határozat helyébe, fő céljai pedig a 

következők: 

- a kulturális ágazatban dolgozók nemzetek közötti mobilitásának elősegítése, 

- a művek és a kulturális, illetve művészeti termékek nemzetek közötti áramlásának 

ösztönzése, 

- a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése. 

 

III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE 

 

1. Általános megjegyzések 

 

A Tanács közös álláspontja nagymértékben összhangban áll a Bizottság eredeti 

javaslatával. A Tanács megtartotta a program három fő célját, hangsúlyozva, hogy 

annak valamennyi kulturális ágazat és a kulturális szereplők valamennyi csoportja 

számára nyitva kell állnia. A szöveg több részében kiemelte a kulturális örökség 

fontosságát, azonban vigyázott arra, hogy megtartsa a program nyitott, ágazattól 

független jellegét. 
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A három intézmény a 2007–2013-ra szóló pénzügyi keretre vonatkozó intézményközi 

megállapodás keretében elfogadta a 354 millió eurós költségvetést (2004-es árakon 

számolva, ami a jelenlegi árakon 400 millió EUR). 

 

2. A közös álláspontnak a Bizottság javaslatához képest új elemei 

 

A Tanács a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel egyetértésben támogatást nyújtott a 

javasolt „Európai polgárokat” elnevezésű program számára az emlékművek megóvását 

célzó tevékenységekhez. 

 

A Tanács ügyelt arra, hogy megtalálja a kis- és nagyprojektek közötti egyensúlyt, 

valamint hogy megkönnyítse a kisebb kulturális szereplők hozzáférését a programhoz. 

Ezért — az Európai Parlament megközelítésével összhangban — 60 000 euróról 50 000 

euróra csökkentette a minimális közösségi hozzájárulást, az együttműködési intézkedések 

esetében pedig 4-ről 3-ra csökkentette a kulturális szereplők minimális számát. 

 

Szintén abból a célból, hogy a programot megnyissák a kisebb kulturális szereplők előtt, 

a Tanács közös álláspontjában szereplő indikatív költségvetési bontás több forrást szán az 

együttműködési intézkedésekre (kisebb projektek) a többéves együttműködési 

projektekhez (nagyprojektek) képest. Az így elért százalékok, azaz 32% a többéves 

együttműködési projektekre és 29% az együttműködési intézkedésekre, középutat jelent 

az eredeti bizottsági javaslat és a parlamenti vélemény között. 

 

Az EP véleményét követve a Tanács nagyobb rugalmasságot teremtett mind a többéves 

együttműködési projektek időtartama (3–5 év), mind pedig az együttműködési 

intézkedések időtartama esetében (1–2 év). 
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A Tanács irányítóbizottsági eljárást vezetett be azokra a projektekre vonatkozóan, 

amelyek esetében az összes közösségi hozzájárulás meghaladja a 200 000 eurót. 

 

3. Az Európai Parlament módosításai 

 

3.1. A teljes egészében, részben vagy elvben elfogadott módosítások 

 

A Tanács az Európai Parlament módosításainak jelentős részét teljes egészében vagy 

részben el tudta fogadni. 

 

Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 11., 13., 15., 20., 23., 27., 33., 41., 43., 47., 51. és 52. módosítást 

a Tanács teljes egészében beillesztette a szövegbe. A 14., 19. és 26. módosítást (amelyet 

a 7. cikkbe illesztettek be), valamint a 34., 53., 55., 56. és 59. módosítást 

újraszövegezték. 

  

A Tanács részben beillesztette a 8., 10. és 16. módosítást (a konkrét projektekre való 

utalás kivételével), a 24. módosítást (a konkrét tevékenységi területekre való utalás 

kivételével), a 62. és a 49. módosítást (a konkrét szervezetek említésének kivételével), 

valamint a 38. és 42. módosítást (a Tanács mindkét módosításnak a projektek 

időtartamára vonatkozó részét fogadta el). 

 

3.2. A szövegbe be nem illesztett módosítások 

 

Bár a Tanácsnak nem állt módjában elfogadni a Parlament 39., 44., 47., 48., 54. és 60. 

módosításában javasolt különböző területek közötti indikatív költségvetési bontást, a 

fentiekben említettek szerint közelíteni próbálta az EP és az eredeti bizottsági javaslat 

álláspontjait.  A 2. területet illetően (szervezetek támogatása) a Tanács úgy véli, hogy 

túlzás lenne e területre szánni a költségvetés 14%-át, különösen azért is, mert e terület 

egyik eleme (emlékművek) másik programba került át. A teljes költségvetésre 

vonatkozó 21. módosítást a Tanács a pénzügyi keretről szóló fent említett 

intézményközi megállapodásra tekintettel elutasította. 
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A Tanács túlzásnak vélte a 42. módosításban tett javaslatot, miszerint az 

együttműködési intézkedések esetében 30 000 euróra kellene csökkenteni a 

költségvetést, mivel ezt a küszöbértéket már a jelenlegi program is 50 000 euróban 

határozta meg. Mindazonáltal a Tanács bizonyos mértékig a Parlament álláspontját 

követte azzal, hogy a küszöbértéket 60 000 euróról 50 000 euróra csökkentette. 

 

A Tanács — a projektek többoldalú jellegének megőrzése érdekében — elutasította a 

36. módosítást, amely 6-ról 4-re kívánta csökkenteni a többéves együttműködési 

projektekben részt vevő, különböző országokból származó kulturális szereplők számát. 

Ezzel ellenétben a kisebb volumenű együttműködésekre vonatkozóan elfogadta a 41. 

módosítást, amely a kulturális szereplők csökkentésére irányul. 

 

A Tanács elutasított minden olyan módosítást, amely ágazati prioritásokat és ágazati 

célokat kívánt bevezetni, vagy konkrét ágazatok vagy szervezetek támogatását 

hangsúlyozta (61., 5., 9., 12., 64., 65. módosítás, valamint az ehhez kapcsolódó 37. és 

45., 25., 40. és 46. módosítás), hogy megőrizze a program céljainak koherenciáját, és ne 

vonjon le a program nyitott jellegéből azáltal, hogy előnyben részesíti a kulturális 

tevékenységek különböző területeit. Ugyanez a megfontolás vonatkozott a 16., 24. és 

49. módosításra, amelyet a Tanács részben elfogadott. 

 

A Tanács túlzottnak tekintette a 38. és 42. módosítás első felében a közösségi támogatás 

arányának 50%-ról 70%-ra növelését. 

 

A Tanács — bár egyetértett a 29., 31. és 32. módosítás szellemével (az egyéb közösségi 

célokhoz való hozzájárulásra vonatkozóan) —, úgy vélte, hogy ezekre a 

preambulumbekezdések és a jogalkotási szöveg egyéb rendelkezései már kiterjednek. 

Hasonlóképpen a Tanács szerint a (megfelelő forrásokra vonatkozó ) 18. módosításnak 

nincs helye a jogalkotási szövegben, míg a 17. módosítás (a kulturális sokszínűségről 

szóló UNESCO-egyezményre vonatkozóan) a határozat alkalmazási körén kívül esik. 
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A Tanács nem tartotta szükségesnek az átláthatósági intézkedésekről és a többéves 

partnerségekről szóló 28. és 50. módosítást, mivel a pénzügyi rendelet már kiterjed 

ezekre a rendelkezésekre, valamint a 29. preambulumbekezdés már meghatározza a 

pénzügyi rendelettel összhangban elfogadandó végrehajtási határozatokat.  Az 

értékeléssel kapcsolatos 35. módosítást a Tanács feleslegesnek tekintette, mivel eleve 

külső és független értékelést kell végezni. A Tanácsnak nem állt módjában elfogadni a 

72. módosítást, amely az európai szomszédságpolitika keretébe tartozó országoknak a 

programban való részvételéről szól, míg a kulturális kapcsolattartási pontok 

elhelyezéséről szóló 57. módosítás megvalósítását a Tanács nehéznek találta, mivel ezek 

a kulturális kapcsolattartási pontok általában a nemzeti struktúrák részét képezik. 

 

 

IV. ÖSSZEGZÉS   

 

A Tanács úgy véli, hogy közös álláspontja kiegyensúlyozott szöveg, amely jó alapul szolgál 

ezen eszköz elindításához, és ezzel Európa-szerte megkönnyíti a kulturális ágazat 

együttműködését. Mindezek alapján a Tanács várakozással tekint a közeljövőbeni 

megállapodás elé a Parlamenttel a határozat mihamarabb történő elfogadása érdekében. 

 
 

__________________ 
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A TANÁCS NYILATKOZATA 

 

A Tanács hozzájárul a „Kultúra 2007” program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó bizottsági javaslatban foglalt, az emlékművek 

megóvását célzó intézkedések támogatásával kapcsolatos 2.2. területnek a 2007–2013. évi, aktív 

európai polgárságot támogató „Európai polgárokat” című program létrehozásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozati javaslatba való áthelyezéséhez. 
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E finanszírozásnak a következőkre kell irányulnia:  

 

Intézkedések támogatása:  

• a tömeges deportálásokkal kapcsolatos főbb színhelyek és emlékművek, a korábbi 

koncentrációs táborok és egyéb, a nácizmus tömeges mártíromságot, illetve emberirtást 

szolgáló színhelyei, valamint az ezen eseményeket dokumentáló levéltárak megőrzése, és az 

áldozatok, valamint azok emlékének ápolása érdekében, akik a rendkívüli körülmények között 

embereket mentettek meg a holokauszttól;  

 

• a sztálinizmussal kapcsolatos tömeges emberirtás és tömeges deportálások áldozatairól való 

megemlékezés érdekében, valamint az ezen eseményeket dokumentáló emlékművek és 

levéltárak megőrzése érdekében. 

 

 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A 8. CIKKRŐL 

 

A Bizottság sajnálatát fejezi ki a Tanács azon kívánságával kapcsolatban, hogy a „Kultúra 2007” 

program az eredeti bizottsági javaslatban szereplő, magára a kiválasztási eljárásra vonatkozó 

komitológiai eljáráson kívül tartalmazzon komitológiai eljárást az egyes fellépések kiválasztására 

vonatkozó döntésekkel kapcsolatban is. A Bizottság megjegyzi, hogy az eredeti javaslathoz képest 

ez 2–3 hónappal megnöveli a pályázóknak a pályázati ajánlatukra vonatkozó döntéssel kapcsolatos 

várakozási idejét, ami ellentétes a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament által a jogalkotási 

folyamat kezdetén felvállalt egyszerűsítési és felhasználóbarát-jelleget biztosító elvvel. A Bizottság 

továbbá megjegyzi, hogy az Európai Parlament az első olvasat során kialakított véleményében nem 

támogatta, hogy minden egyes kiválasztási döntés komitológiai eljárás tárgyát képezze. 

 

A Bizottság vállalja, hogy a Kultúra program végrehajtása során haladéktalanul tájékoztatja a 

Tanácsot és az Európai Parlamentet minden olyan, fellépéssel kapcsolatos kiválasztási döntésről, 

amely a komitológiai eljárás alkalmazása nélkül született. 
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A Bizottság továbbá vállalja, hogy továbbra is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne 

lerövidíteni a kiválasztási eljárással kapcsolatos határidőket a hatékonyabb igazgatás, különösen a 

program végrehajtásáért felelős, új végrehajtó hivatal igénybevétele révén. A Bizottság megállapítja 

azonban, hogy bármely ilyen időmegtakarítás mértéke lényegesen kisebb annál a 2–3 hónapnál, 

amelyre számítani lehet, amennyiben minden egyes kiválasztási döntés esetében a komitológiai 

eljárást alkalmazzák. 

 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A 2.2 TERÜLETRŐL 

 

A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az emlékművek megóvását célzó intézkedések támogatását — 

amelyet jelenleg a „Kultúra 2007” program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi határozatra vonatkozó bizottsági javaslat 2.2. területe határoz meg — foglalják a 2007–

2013. évi, aktív európai polgárságot támogató „Európai polgárokat” című program létrehozásáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi határozati javaslatba. 

 

E finanszírozásnak a következőkre kell irányulnia: 

 

Intézkedések támogatása: 

 

* a tömeges deportálásokkal kapcsolatos főbb színhelyek és emlékművek, a korábbi 

koncentrációs táborok és egyéb, a nácizmus tömeges mártíromságot, illetve emberirtást szolgáló 

színhelyei, valamint az ezen eseményeket dokumentáló levéltárak megőrzése, és az áldozatok, 

valamint azok emlékének ápolása érdekében, akik a rendkívüli körülmények között embereket 

mentettek meg a holokauszttól; 

 

* a sztálinizmussal kapcsolatos tömeges emberirtás és tömeges deportálások áldozatairól való 

megemlékezés érdekében, valamint az ezen eseményeket dokumentáló emlékművek és levéltárak 

megőrzése érdekében. 
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A MAGYAR DELEGÁCIÓ NYILATKOZATA 

 

Magyarország az alábbiak szerint értelmezi a 12. cikk d) pontját: 

 

A (3) és (15) preambulumbekezdésnek megfelelően a megkülönböztetés azon formái, amelyek nem 

szerepelnek a 12. cikk d) pontjában, hanem az Európai Unió egyéb jogi aktusaiban kerülnek 

meghatározásra, semmiféle esetben sem zárhatók ki a határozat végrehajtása során. 

 

 

________________________ 
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében 

a Tanács a Kultúra 2007 program (2007-2013) létrehozásáról szóló határozat 
elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 
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2004/0150 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében 

a Tanács a Kultúra 2007 program (2007-2013) létrehozásáról szóló határozat 
elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat továbbítása az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
(COM(2004) 469 végleges – 2004/0150 (COD) dokumentumok): 

2004. július 14. 

A Régiók Bizottsága véleményének időpontja: 2005. február 23. 

Az Európai Parlament véleményének időpontja (első olvasat): 2005. október 25. 

Politikai megállapodás elfogadásának időpontja: 2006. május 18. 

A közös álláspont elfogadásának időpontja: 2006. július 18. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A bizottsági javaslat célja egy olyan program létrehozása, mely a művészek, a kulturális élet 
szereplői és a kulturális intézmények közötti együttműködés segítségével ösztönzi a közös 
európai értékek felvirágzását. Amellett, hogy a program többoldalú európai 
együttműködéseket kíván támogatni, a polgárok közötti együttműködésnek köszönhetően az 
alsó szintekről indulva ösztönzi az európai identitás megteremtését. 

Az előterjesztett program a korábbi programokhoz képest új távlatokat nyit meg a kulturális 
együttműködés terén, mivel az Európai Uniós intézkedések középpontjába a következő 
három, Európában kiemelkedően fontos szerepet játszó célkitűzést állítja: a kulturális 
szektorban dolgozók transznacionális mobilitását, a művészeti alkotások, valamint művészeti 
és kulturális termékek transznacionális áramlását és az interkulturális párbeszédet.  

A program a következő három területet öleli fel: i) kulturális együttműködési projektek 
közvetlen támogatása, ii) európai kulturális együttműködési szervezetek támogatása, valamint 
iii) a kulturális együttműködéssel kapcsolatos tanulmányok támogatása, valamint a kulturális 
együttműködéssel kapcsolatos információk összegyűjtésének és terjesztésének ösztönzése. 

3. A KÖZÖS ÁLLÁSPONTTAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

A közös álláspontot 2006. július 18-án egyhangúlag fogadták el . A Bizottság úgy véli, hogy a 
közös állásponttal egy olyan kompromisszumot sikerült elérni, mely megfelel a módosított 
bizottsági javaslat legtöbb célkitűzésének, és az Európai Parlament módosításainak nagy 
részét is tartalmazza. A Tanács közös álláspontja tartalmazza az összes olyan európai 
parlamenti módosítást, melyet a Bizottság teljes mértékben, részben vagy elvben el tudott 
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fogadni, bizonyos esetekben új megfogalmazásban, pl. az 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. és 62. módosítás 
esetén. A közös álláspont részét képezi továbbá a 2., 3. és 13. módosítás (melyekkel 
kapcsolatban a Bizottságnak fenntartásai vannak), valamint a 34., 47. és 49. módosítás. 

A Bizottság nem tudja azonban támogatni a közös álláspont következő két elemét: a 
költségvetési bontást és a komitológiai eljárás kiterjesztését az egyes kiválasztási döntésekre. 

A Tanács úgy határozott, hogy a következőképpen módosítja az előirányzott költségvetési 
bontást: a bizottsági javaslatban szereplő 36 % helyett a program költségvetésének 32 %-át 
lehet többéves programokra (a program 1.1 területe) fordítani, és a bizottsági javaslatban 
szereplő 24 % helyett a program költségvetésének 29 %-ából lehet együttműködési 
intézkedéseket (a program 1.2 területe) támogatni. A Bizottság álláspontja szerint az eredeti 
bizottsági javaslat valódi Európát átívelő szervezett együttműködést tett lehetővé, és 
fokozottabb átláthatóságot biztosított a fenntartható, hosszú távú projektekben és ily módon 
magában a programban is. Azt, hogy a többéves projektek eredetileg hangsúlyosabb szerepet 
kaptak, nem úgy kell értelmezni, hogy a program középpontjában a vezető szereplők állnak a 
kisebb szereplőkkel szemben, hanem hogy a program célja az volt, hogy minden szereplőt 
arra ösztönözzön, hogy – bármilyen szintet képvisel – vállalkozó szellemű együttműködési 
projektekben vegyen részt. A Bizottság indokoltnak tartja, hogy a program költségvetésének 
17 %-át (ellentétben a közös álláspontban előírt 16 %-kal) különleges fellépésekre (a program 
1.3 területe) fordítsák, mivel ezen terület célja, hogy felkeltse az európai polgárok 
érdeklődését, és fokozza az egyazon közösséghez tartozás érzését, mely elengedhetetlenül 
fontos az európai identitás fejlesztéséhez.  

A Tanács úgy határozott, hogy kiterjeszti a komitológiai eljárást a 200 000 EUR összeget 
meghaladó támogatásban részesülő projektek kiválasztására (az új 8.2 d) cikk szerint). A 
komitológiai eljárás miatt, anélkül hogy mindez valódi előnnyel járna, hosszabb időt venne 
igénybe a program végrehajtásával kapcsolatos belső döntési folyamat. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a tanácsi közös álláspontban (2. cikk) említett, 2004-es 
árfolyamon számított 354 millió EUR összegnek megfelelő pénzügyi keret a jelenlegi 
árfolyamon számítva 400 millió EUR összegnek felel meg. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy véli, hogy a 2006. július 18-án egyhangúlag elfogadott közös álláspont sok 
szempontból lényeges előrelépést jelent, mivel egyértelműbbé tette a határozat rendelkezéseit, 
és jobban megfelel a Bizottság javaslatában kitűzött céloknak. A Bizottság azonban elutasítja 
a költségvetési bontásra és a komitológiai eljárásra vonatkozó részeket (lásd a mellékelt 
nyilatkozatot), ezért nem tudja elfogadni a közös álláspontot. 
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MELLÉKLET  

A Bizottság 8. cikkre vonatkozó nyilatkozata 

A Bizottság nem pártolja a Tanács azon javaslatát, hogy a Kultúra 2007 programban 
terjesszék ki a komitológiai eljárást az eredeti bizottsági javaslatban szereplő, a kiválasztási 
eljárásra vonatkozó komitológiai eljáráson kívül az egyes fellépések kiválasztására vonatkozó 
döntésekre is. A Bizottság megjegyzi, hogy a pályázóknak emiatt az eredeti javaslathoz 
képest 2–3 hónappal hosszabb ideig kell várniuk a pályázati ajánlattal kapcsolatos döntésre, 
ami nem egyeztethető össze a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament által a jogalkotási 
folyamat kezdetén meghirdetett egyszerűsítési és felhasználóbarát jelleget biztosító elvvel. A 
Bizottság továbbá megjegyzi, hogy az Európai Parlament az első olvasás során kialakított 
véleményében nem támogatta, hogy minden egyes kiválasztási döntés komitológiai eljárás 
tárgyát képezze. 

A Bizottság vállalja, hogy a Kultúra program végrehajtása során haladéktalanul tájékoztatja a 
Tanácsot és az Európai Parlamentet minden olyan, fellépéssel kapcsolatos kiválasztási 
döntésről, amely a komitológiai eljárás alkalmazása nélkül született. 

A Bizottság vállalja továbbá, hogy további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a 
hatékonyabb ügyintézés, elsősorban a program végrehajtásáért felelős, új végrehajtó hivatal 
segítségével csökkentse a kiválasztási eljárás időtartamát. A Bizottság megjegyzi azonban, 
hogy ily módon lényegesen kevesebb idő takarítható meg, mint az a 2–3 hónap, melyet a 
komitológiai eljárás alkalmazása jelent minden egyes kiválasztási döntés esetében. 
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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)  
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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. 




