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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

SPRENDIMAS Nr. .../.../EB

... m. ... ... d.

nustatantis programą „Kultūra“ (2007–2013 m.)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 151 straipsnio 5 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 1,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 2,

  

1 OL C 164, 2005 7 5, p. 65.
2 2005 m. spalio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), ... m. ... ... d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 
ir ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Būtina skatinti bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus siekiant gerbti ir remti kultūrų ir 

kalbų įvairovę Europoje ir pagerinti Europos piliečių žinias apie kitų Europos šalių kultūrą, 

kartu stiprinant jų bendro Europos kultūros paveldo įsisąmoninimą. Kultūrinio 

bendradarbiavimo ir kultūrinės bei kalbinės įvairovės skatinimas padeda Europos pilietybę 

paversti realybe, nes Europos piliečiai skatinami tiesiogiai dalyvauti integracijos procese.

(2) Aktyvi kultūros politika, kuria siekiama išsaugoti Europos kultūrų įvairovę ir propaguoti 

jos bendrus kultūros elementus ir bendrą kultūros paveldą, gali padaryti Europos Sąjungą 

labiau matomą už jos ribų.

(3) Siekiant, kad piliečiai visapusiškai remtų Europos integraciją ir joje dalyvautų, labiau 

turėtų būti pabrėžiamos jų bendros kultūros vertybės ir šaknys kaip kertinis jų tapatybės ir 

priklausymo visuomenei, kuri visiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos grindžiama laisve, lygybe, demokratija, pagarba žmogaus orumui ir 

neliečiamybei, tolerancija ir solidarumu, elementas.

(4) Labai svarbu, kad kultūros sektorius prisidėtų prie platesnio Europos politinio vystymosi 

proceso ir atliktų jame tam tikrą vaidmenį. Kultūros sektorius yra svarbus darbo vietų 

šaltinis, be to, egzistuoja aiškus investavimo į kultūrą ir ekonomikos vystymosi ryšys, todėl 

svarbu stiprinti kultūros politiką regionų, nacionaliniu ir Europos lygiu. Vadinasi, turi būti 

stiprinamas kultūros pramonės įmonių vaidmuo vystymosi pagal Lisabonos strategiją 

procesuose, kadangi šios pramonės įmonių įnašas į Europos ekonomiką vis didėja.
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(5) Būtina taip pat skatinti aktyvų pilietiškumą ir stiprinti kovą su bet kokia atskirties forma, 

taip pat ir ksenofobija bei rasizmu. Didesnės galimybės naudotis kultūra kiek įmanoma 

daugiau žmonių gali pasitarnauti kovojant su socialine atskirtimi.

(6) Sutarties 3 straipsnyje nurodyta, kad Bendrija siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės 

apraiškas ir diegti jų lygybę visose tame straipsnyje nurodytose veiklos srityse.

(7) Kultūros programos ,,Kaleidoskopas“, ,,Ariadnė“, ,,Rafaelis“ ir „Kultūra 2000“ nustatytos 

atitinkamai Sprendimais Nr. 719/96/EB 1, Nr. 2085/97/EB 2, Nr. 2228/97/EB 3 bei 

Nr. 508/2000/EB 4 – teigiami poslinkiai įgyvendinant Bendrijos veiksmus kultūros srityje. 

Tokiu būdu įgyta nemažai patirties, ypač atlikus šių kultūros programų vertinimus. Dabar 

reikia racionalizuoti ir sustiprinti Bendrijos kultūros veiksmus remiantis vertinimų 

duomenimis, konsultacijų su visomis suinteresuotomis šalimis rezultatais ir naujausiais 

Europos institucijų darbais. Todėl būtina nustatyti tam skirtą programą.

  

1 1996 m. kovo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 719/96/EB, nustatantis 
programą, skirtą paremti Europos dimensijos menininkų ir kultūrinę veiklą (OL L 99, 
1996 4 20, p. 20). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 477/1999/EB 
(OL L 57, 1999 3 5, p. 2).

2 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2085/97/EB, nustatantis 
paramos programą knygų ir skaitymo srityje, įskaitant vertimus (OL L 291, 1997 10 24, 
p. 26). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 476/1999/EB (OL L 57, 
1999 3 5, p. 1).

3 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2228/97/EB, nustatantis 
Bendrijos veiksmų programą kultūros paveldo srityje (OL L 305, 1997 11 8, p. 31). 
Sprendimas, panaikintas Sprendimu Nr. 508/2000/EB (OL L 63, 2000 3 10, p. 1).

4 2000 m. vasario 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 508/2000/EB, 
nustatantis programą „Kultūra 2000“ (OL L 63, 2000 3 10, p.1). Sprendimas su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).
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(8) Europos institucijos įvairiomis progomis pasisakė apie Bendrijos kultūrinę veiklą ir 

kultūrinio bendradarbiavimo uždavinius: Taryba savo 2002 m. birželio 25 d. rezoliucijoje 

dėl europinio bendradarbiavimo naujojo darbo plano kultūros srityje 1 ir 2002 m. 

gruodžio 19 d. rezoliucijoje, įgyvendinančioje europinio bendradarbiavimo darbo planą 

kultūros srityje 2, Europos Parlamentas 2001 m. rugsėjo 5 d. rezoliucijoje dėl kultūrinio 

bendradarbiavimo Europos Sąjungoje 3, 2002 m. vasario 28 d. rezoliucijoje dėl programos 

„Kultūra 2000“ įgyvendinimo 4, 2002 m. spalio 22 d. rezoliucijoje dėl teatro ir scenos 

meno svarbos ir dinamizmo išsiplėtusioje Europoje 5, 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijoje dėl 

kultūros pramonės 6 ir Regionų komitetas 2003 m. spalio 9 d. nuomonėje dėl programos 

„Kultūra 2000“ pratęsimo.

(9) Pirmiau minėtose rezoliucijose Taryba pabrėžė, kad kultūros srityje Bendrijos lygiu 

reikalingas nuoseklesnis požiūris ir kad Europos kultūriniame bendradarbiavime Europos 

pridėtinė vertė yra esminė ir lemianti sąvoka, taip pat visų Bendrijos priemonių kultūros 

srityje bendroji sąlyga.

(10) Siekiant bendrą Europos tautų kultūros erdvę paversti realybe, reikia remti tarpvalstybinį 

kultūros darbuotojų mobilumą, tarpvalstybinį kūrinių bei meno ir kultūros dirbinių sklaidą 

bei skatinti dialogą ir kultūrinius mainus.

  

1 OL C 162, 2005 7 6, p. 5.
2 OL C 13, 2003 1 18, p. 5.
3 OL C 72 E, 2002 3 21, p. 142.
4 OL C 293 E, 2002 11 28, p. 105.
5 OL C 300 E, 2003 12 11, p. 156.
6 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 459.
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(11) Taryba 2004 m. lapkričio 16 d. išvadose dėl kultūros darbo plano (2005–2006 m.), 

Europos Parlamentas 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijoje dėl kultūros pramonės įmonių ir 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2004 m. sausio mėn. 28 d. nuomonėje dėl 

kultūros pramonės įmonių Europoje pareiškė požiūrį dėl būtinybės labiau atsižvelgti į 

audiovizualiniam sektoriui nepriklausančių kultūros pramonės įmonių specifinius 

ekonominius ir socialinius ypatumus. Be to, naujojoje programoje turėtų būti atsižvelgta į 

parengiamuosius veiksmus bendradarbiavimui kultūros srityje, kurie buvo skatinami 

2002–2004 m.

(12) Atsižvelgiant į tai, reikia remti aktyvesnį kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, skatinant 

juos parengti daugiamečius bendradarbiavimo projektus, tokiu būdu suteikiant jiems 

galimybių kurti bendrą veiklą, teikti paramą tikslingesnėms tikrąją Europos pridėtinę vertę 

turinčioms priemonėms, simbolinę vertę turintiems kultūriniams renginiams, Europos 

kultūrinio bendradarbiavimo organizacijoms, skatinti tiriamuosius darbus pasirinktomis 

Europai svarbiomis temomis, taip pat informacijos rinkimą ir platinimą bei veiklą, kuria 

siekiama padidinti projektų poveikį Europos kultūrinio bendradarbiavimo ir Europos 

kultūros politikos vystymo srityse.

(13) Įgyvendinant 1999 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

1419/1999/EB, nustatantį Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 

2005–2019 m.1, reikėtų šiuos renginius tinkamai finansuoti, nes jie patraukia daugelio 

europiečių dėmesį ir padeda stiprinti priklausymo bendrai kultūros erdvei jausmą. 

Organizuojant šiuos renginius, reikėtų akcentuoti visos Europos kultūrinį 

bendradarbiavimą.

  

1 OL L 166, 1999 7 1, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 
Nr. 649/2005/EB (OL L 117, 2005 5 4, p. 20).
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(14) Reikėtų remti organizacijų, dirbančių Europos kultūrinio bendradarbiavimo labui ir tokiu 

būdu atliekančių europinės kultūros ambasadorių vaidmenį, veiklą, taikant Europos 

Sąjungos patirtį, įgytą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. 

balandžio 21 d. sprendimą Nr. 792/2004/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų programą, 

skatinančią organizacijas, veikiančias Europos mastu kultūros srityje 1.

(15) Būtina, kad programa, laikantis laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus principo, būtų 

prisidėta prie Europos Sąjungos pastangų skatinti tvarų vystymąsi ir kovą su visomis 

diskriminacijos formomis.

(16) Europos Sąjungos šalys kandidatės ir ELPA šalys, kurios yra EEE susitarimo dalyvės, 

turėtų būti pripažintos potencialiomis Bendrijos programų dalyvėmis pagal su šiomis 

valstybėmis sudarytus susitarimus.

(17) 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose Europos Vadovų Taryba patvirtino ,,Darbotvarkę 

Vakarų Balkanams: Europos integracijos linkme“, kurioje numatyta, kad Bendrijos 

programos turėtų būti atviros šalims, dalyvaujančioms stabilizavimo ir asociacijos procese, 

remiantis Bendrijos ir šių šalių pagrindų susitarimais, kurie turi būti pasirašyti. Jei šalys to 

nori, priklausomai nuo biudžeto galimybių ar politinių prioritetų, joms turėtų būti suteikta 

galimybė dalyvauti programoje ar pasinaudoti ribotesne bendradarbiavimo formule, 

skiriant papildomus asignavimus ar taikant specifines procedūras, dėl kurių suinteresuotos 

šalys turi susitarti.

(18) Programa taip pat turėtų būti atvira bendradarbiavimui su kitomis trečiosiomis šalimis, 

pasirašiusiomis su Bendrija susitarimus, kuriuose yra kultūrai skirtas straipsnis, tačiau 

tokio bendradarbiavimo sąlygas dar reikia nustatyti.

  

1 OL L 138, 2004 4 30, p. 40.
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(19) Siekiant padidinti pridėtinę Bendrijos veiksmų vertę, būtina užtikrinti, kad laikantis 

Sutarties 151 straipsnio 4 dalies pagal šį sprendimą įgyvendinami veiksmai ir kitos 

atitinkamos Bendrijos politikos kryptys, veiksmai ir priemonės būtų darnūs ir papildytų 

vienas kitą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrijos priemonių kultūros ir 

švietimo srityse sąveikai ir veiksmams, kuriais skatinama Europos lygiu keistis gera 

praktika ir glaudžiau bendradarbiauti.

(20) Įdiegiant Bendrijos paramą, reikėtų atsižvelgti į specifinį Europos kultūros sektoriaus 

pobūdį ir ypač stengtis užtikrinti, kad administracinės ir finansinės procedūros būtų kuo 

labiau supaprastintos ir atitiktų siekiamus tikslus, taip pat kultūros sektoriaus praktiką bei 

pokyčius.

(21) Komisija, valstybės narės ir kultūros informaciniai punktai turėtų siekti skatinti mažesnių 

subjektų dalyvavimą daugiamečiuose bendradarbiavimo projektuose ir veiklos, skirtos 

potencialiems projektų partneriams sutelkti, organizavimą.

(22) Programa turėtų sutelkti visos Europos kultūros subjektų ypatingas savybes ir patirtį.

Prireikus Komisija ir valstybės narės turėtų imtis priemonių nedidelio kultūros subjektų 

dalyvavimo kurioje nors valstybėje narėje ar dalyvaujančioje šalyje problemai spręsti.

(23) Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis reikia užtikrinti šios programos 

nuolatinę stebėseną ir vertinimą, kad būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus, ypač 

susijusius su priemonių įgyvendinimo prioritetais. Vertinimas turėtų apimti ir išorinį šios 

programos vertinimą, kurį turi atlikti nepriklausomos ir nešališkos institucijos.
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(24) Programos stebėsenos ir vertinimo procedūrose turėtų būti naudojami konkretūs, 

išmatuojami, pasiekiami, svarbūs tikslai ir rodikliai su datomis.

(25) Turėtų būti imamasi atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta pažeidimų ir sukčiavimo, 

būtų išieškotos praprastos ar netinkamai perduotos ar panaudotos lėšos.

(26) Reikia sukurti vieningą kultūrinio bendradarbiavimo finansavimo ir programavimo 

priemonę 2007 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, pavadintą „Kultūros 

programa“.

(27) Šiuo sprendimu visam programos trukmės laikotarpiui nustatoma finansinis paketas, kuris

yra svarbiausias orientacinis dydis, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 

patikimo finansų valdymo 1 37 punkte.

(28) Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimamos laikantis 

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 2.

(29) Šiam sprendimui finansiškai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 

Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento3 (toliau – Finansinis 

reglamentas) ir pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo 

taisykles4.

  

1 OL C 
2 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
3 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 

Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).
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(30) Bendrijos veiksmai papildo nacionalinius ar regioninius veiksmus kultūrinio 

bendradarbiavimo srityje. Kadangi šio sprendimo tikslų – plėsti bendru kultūros paveldu 

grindžiamą Europos kultūros erdvę (tarpvalstybinis kultūros subjektų mobilumas Europoje, 

tarpvalstybinė meno kūrinių ir kultūros bei meno dirbinių sklaida bei tarpkultūrinis dialogas)

– valstybės narės negali deramai pasiekti dėl jų tarptautinio pobūdžio, ir todėl dėl veiksmo 

masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti 

priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina 

nurodytiems tikslams pasiekti.

(31) Siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį procesą nuo Sprendimais Nr. 508/2000/EB ir 

Nr. 792/2004/EB nustatytų programų prie šiuo sprendimu nustatytos programos, reikėtų 

numatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nustatymas ir trukmė

1. Šiuo sprendimu nustatoma programa „Kultūra“ – viena bendra daugiametė Bendrijos 

priemonių kultūros srityje programa, kurioje gali dalyvauti visi kultūros sektoriai ir visų 

kategorijų kultūros subjektai, toliau – programa.

2. Programa įgyvendinama nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
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2 straipsnis

Biudžetas

1. Programos įgyvendinimui 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu skirtas finansinis paketas yra 

354 milijonai EUR ∗.

2. Biudžeto valdymo institucija tvirtina metinius asignavimus finansinės struktūros 

nustatytose ribose.

3 straipsnis

Tikslai

1. Bendras programos tikslas yra skatinti bendrą europiečiams ir bendru kultūros paveldu 

grindžiamą kultūros erdvę, plėtojant kūrėjų, kultūros darbuotojų ir kultūros institucijų iš 

programoje dalyvaujančių šalių kultūrinį bendradarbiavimą, siekiant paskatinti Europos 

pilietybės susiformavimą. Programoje gali dalyvauti audiovizualiniam sektoriui 

nepriklausančios kultūros pramonės įmonės, visų pirma kultūros pramonės mažosios 

įmonės, kai šios įmonės imasi pelno nesiekiančios kultūrinės veiklos.

2. Konkretūs programos tikslai yra šie:

a) skatinti tarpvalstybinį kultūros darbuotojų mobilumą;

b) skatinti tarpvalstybinį kūrinių ir meno bei kultūros dirbinių sklaidą;

c) remti tarpkultūrinį dialogą.

  

∗ Ši suma grindžiama 2004 metų skaičiais ir jai gali būti taikomi techniniai pakeitimai, 
siekiant atsižvelgti į infliaciją.
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4 straipsnis

Veiksmų sritys

1. Programos tikslų siekiama įgyvendinant šias priede pateikiamas priemones:

a) parama kultūros veiksmams, būtent:

– daugiamečiai bendradarbiavimo projektai,

– bendradarbiavimo priemonės,

– specialieji veiksmai;

b) parama institucijoms, dirbančioms kultūros srityje Europos lygiu; 

c) parama tiriamiesiems darbams, informacijos rinkimui ir platinimui bei veiklai, kuria 

siekiama kuo labiau padidinti projektų poveikį Europos kultūrinio bendradarbiavimo 

ir Europos kultūros politikos vystymo srityse.

2. Šios priemonės vykdomos pagal priede išdėstytas nuostatas.
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5 straipsnis

Nuostatos dėl trečiųjų šalių

1. Programoje gali dalyvauti šios šalys:

a) ELPA šalys, priklausančios Europos ekonominei erdvei, EEE susitarime 

nustatytomis sąlygomis;

b) šalys kandidatės, kurios naudojasi pasirengimo narystei stojant į Sąjungą strategija, 

pagal šių šalių dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus ir bendrąsias 

sąlygas bei tvarką, nustatytus pagrindų susitarimuose;

c) Vakarų Balkanų šalys ta tvarka, kuri bus nustatyta su šiomis šalimis pagal pagrindų 

susitarimus, numatančius šių šalių dalyvavimą Bendrijos programose.

Jei yra įvykdytos sąlygos ir sumokėti papildomi asignavimai, šioje dalyje išvardytos šalys 

yra pilnateisės programos dalyvės.

2. Programoje taip pat numatomas bendradarbiavimas su kitomis trečiosiomis šalimis, 

sudariusiomis su Bendrija asociacijos sutartis ar bendradarbiavimo susitarimus, kuriose yra 

su kultūra susijusių straipsnių, naudojant papildomus asignavimus ir pagal konkrečias 

procedūras, kurios turi būti nustatytos.
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1 dalies c punkte nurodytos Vakarų Balkanų šalys, nepageidaujančios būti pilnateisėmis 

programos dalyvėmis, gali dalyvauti programoje pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas.

6 straipsnis

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Programa leidžia vykdyti bendrą veiklą su kompetentingomis kultūros srityje tarptautinėmis 

organizacijomis, pavyzdžiui, UNESCO arba Europos Taryba, naudojantis bendrais įnašais ir pagal 

kiekvienai institucijai ar organizacijai būdingas taisykles dėl 4 straipsnyje išvardytų priemonių 

įgyvendinimo.

7 straipsnis

Papildomumas su kitomis Bendrijos priemonėmis

Komisija užtikrina sąsają tarp programos ir kitų Bendrijos priemonių, ypač tų, kurios yra susijusios 

su struktūriniais fondais, ir tų, kurios priklauso švietimo, profesinio mokymo, mokslinių tyrimų, 

informacinės visuomenės, pilietiškumo, jaunimo, sporto, kalbų, socialinės įtraukties, ES išorės 

santykių ir kovos su visomis diskriminacijos formomis sritims.

8 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Komisija įgyvendina šioje programoje numatytus Bendrijos veiksmus pagal priedą.
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2. Pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą patvirtinamos šios priemonės:

a) metinis darbo planas, įskaitant prioritetus, atrankos kriterijus ir tvarką;

b) metinis biudžetas ir lėšų paskirstymas skirtingiems programos veiksmams;

c) programos stebėsenos ir įvertinimo procedūros;

d) finansinė parama, kurią Bendrija teiks priemonėms, pasiūlytoms pagal 4 straipsnio 

1 dalį, kurių visas Bendrijos įnašas viršija 200 000 EUR: sumos, trukmė, 

paskirstymas ir naudos gavėjai.

3. Visos kitos šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės patvirtinamos pagal 

9 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 

7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis trunka du mėnesius.
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3. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 

7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Kultūros informaciniai punktai

1. Priedo I .3.1.punkte apibrėžti kultūros informaciniai punktai veikia kaip informacijos apie 

programą platinimą nacionaliniu lygiu įgyvendinančios agentūros, laikydamiesi Finansinio 

reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkto ir 3 dalies.

2. Kultūros informaciniai punktai turi atitikti šiuos kriterijus:

a) turėti pakankamai darbuotojų, turinčių tinkamų profesinių ir kalbinių įgūdžių dirbti 

tarptautinio bendradarbiavimo aplinkoje;

b) turėti tinkamą infrastruktūrą, ypač informacines ir ryšių technologijas;

c) dirbti tokiomis administravimo sąlygomis, kurios leistų tinkamai atlikti užduotis ir 

padėtų išvengti interesų konfliktų.
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11 straipsnis

Finansinės nuostatos

1. Finansinė pagalba juridiniams asmenims teikiama dotacijų forma. Fiziniams asmenims tam 

tikrais atvejais gali būti skiriamos stipendijos pagal Finansinio reglamento 114 straipsnio 

1 dalį. Komisija taip pat gali skirti premijas fiziniams ar juridiniams asmenims už 

veiksmus ar projektus, įgyvendintus pagal programą. Atsižvelgiant į veiksmo pobūdį, gali 

būti leidžiama finansuoti vienodo dydžio suma ir (arba) taikyti vieneto sąnaudų skalę.

2. Komisija, atsižvelgdama į naudos gavėjų ypatumus ir veiksmų pobūdį, gali priimti 

sprendimą netikrinti jų profesinių gebėjimų ir kvalifikacijų, kurių reikia siūlomam 

veiksmui ar darbo programai įgyvendinti.

3. Konkrečiai Europos kultūros sostinės veiklai, suplanuotai pagal Sprendimą 

Nr. 1419/1999/EB, gali būti skiriama dotacija arba premija.

12 straipsnis

Įnašas į kitus Bendrijos tikslus

Programa padeda stiprinti horizontaliuosius Bendrijos tikslus, ypač:

a) remdama pagrindinį laisvės reikšti mintis ir įsitikinimus principą;
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b) skatindama geriau suvokti tai, kaip svarbu prisidėti prie tvaraus vystymosi;

c) siekdama skatinti Europos Sąjungoje abipusį supratimą ir toleranciją;

d) prisidėdama prie kovos su bet kokia diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 

religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos forma.

Programos ir Bendrijos politikos sričių kultūrinio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis srityje 

suderinamumui ir papildomumui skiriamas ypatingas dėmesys.

13 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1. Komisija užtikrina, kad nuolat bus stebima, ar ši programa atitinka jos tikslus. Į stebėsenos 

ir įvertinimo rezultatus atsižvelgiama įgyvendinant programą.

Stebėsena visų prima apima ataskaitų, numatytų 3 dalies a ir c punktuose, rengimą.

Remiantis stebėsenos ataskaitų rezultatais, konkretūs programos tikslai gali būti peržiūrėti 

Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Komisija užtikrina nuolatinį, išorinį ir nepriklausomą programos vertinimą.
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3. Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui Komisija pateikia:

a) ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. – tarpinę vertinimo ataskaitą apie pasiektus 

rezultatus ir programos įgyvendinimo kiekybinius bei kokybinius aspektus;

b) ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. – komunikatą apie programos pratęsimą;

c) ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. – ex post vertinimo ataskaitą.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Veiksmai, pradėti iki 2006 m. gruodžio 31 d. pagal Sprendimus Nr. 508/2000/EB arba 

Nr. 792/2004/EB, iki jų užbaigimo administruojami pagal šių sprendimų nuostatas.

Sprendimo Nr. 508/2000/EB 5 straipsnio sąlygomis įsteigtą komitetą pakeičia šio sprendimo 

9 straipsnyje numatytas komitetas.
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15 straipsnis

Sprendimo įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Priimta Briuselyje, 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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PRIEDAS

I. VEIKLOS IR RENGINIŲ APRAŠYMAS

1. Pirma dalis: parama kultūros veiksmams

1.1. Daugiamečiai bendradarbiavimo projektai

Programa remiami tvarūs ir struktūrizuoti kultūrinio bendradarbiavimo projektai, siekiant 

sutelkti visos Europos kultūros subjektų ypatingas savybes ir patirtį. Šios paramos tikslas –

padėti šiems bendradarbiavimo projektams jų pradiniame ir struktūros kūrimo etapuose 

arba geografinės plėtros etape. Siekiama paskatinti, kad jie sukurtų tvarų pagrindą ir taptų 

finansiškai autonomiški.

Kiekviename bendradarbiavimo projekte dalyvauja bent šeši subjektai iš šešių skirtingų 

programoje dalyvaujančių šalių. Jų tikslas – sutelkti vieno ar kelių sektorių įvairius 

subjektus įvairiai daugiametei veiklai, kuri galėtų būti sektoriaus arba tarpsektorinio 

pobūdžio, tačiau kuria būtų siekiama bendro tikslo.

Kiekvienas bendradarbiavimo projektas yra skirtas vykdyti keletą struktūrinių daugiamečių 

kultūros veiklos krypčių. Ši veikla turi būti vykdoma per visą Bendrijos finansavimo 

laikotarpį. Jais turi būti siekiama bent dviejų iš trijų 3 straipsnio 2 dalyje išvardytų 

konkrečių tikslų. Pirmenybė teikiama bendradarbiavimo projektams, kuriais ketinama 

vykdyti veiklą, atitinkančią visus tris tame straipsnyje išvardytus konkrečius tikslus.
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Bendradarbiavimo projektai atrenkami paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus pagal 

Finansinį reglamentą. Todėl vykdant atranką bus atsižvelgiama ir į kartu veikiančių

organizatorių turimą pripažintą patirtį jų veiklos srityje, jų finansinius ir administraciniu 

pajėgumus, reikalingus siūlomoms veiklos kryptims įgyvendinti, bei į šių veiklos krypčių 

kokybę ir jų suderinamumą su bendruoju ir konkrečiais programos tikslais, nurodytais 

3 straipsnyje.

Bendradarbiavimo projektai turi būti grindžiami bendradarbiavimo susitarimu, t. y. bendru 

dokumentu, turinčiu teisinę formą vienoje iš dalyvaujančių valstybių, ir pasirašytu visų 

kartu veikiančių organizatorių.

Bendrijos parama negali viršyti 50 % projekto biudžeto ir yra proporcingai mažinama. 

Visai pagal bendradarbiavimo projektus vykdomai veiklai skirta parama negali būti 

didesnė kaip 500 000 EUR per metus. Ši parama teikiama 3–5 metų laikotarpiui.

Pavyzdžiui, tokio pobūdžio paramai skiriama apie 32 % viso programos biudžeto.

1.2. Bendradarbiavimo priemonės

Šia programa remiami sektorių arba tarpsektoriniai Europos subjektų kultūrinio 

bendradarbiavimo veiksmai. Pirmenybė teikiama kūrybiškumui ir novatoriškumui. Ypač 

bus skatinami tie veiksmai, kuriais siekiama ištirti bendradarbiavimo galimybes, kurias 

galima būtų plėtoti ilgesnį laiką.

Visi veiksmai turi būti rengiami ir vykdomi bendradarbiaujant bent trims kultūros 

subjektams iš trijų skirtingų dalyvaujančių šalių, nesvarbu, ar tie subjektai atstovautų 

vienam ar keliems sektoriams.
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Veiksmai atrenkami paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus pagal Finansinį reglamentą. 

Todėl Be to, atranka bus vykdoma atsižvelgiant į kartu veikiančių organizatorių turimą 

pripažintą patirtį, jų finansinius ir veiklos pajėgumus, reikalingus siūlomai veiklai 

įgyvendinti, bei į šios veiklos kokybę ir į tai, kaip ši veikla atitinka bendrąjį ir konkrečius 

programos tikslus, nurodytus 3 straipsnyje.

Bendrijos parama negali viršyti 50 % projekto biudžeto. Ji negali būti mažesnė nei 

50 000 EUR ar didesnė nei 200 000 EUR. Ši parama teikiama ne ilgiau nei 24 mėnesius.

Šiam veiksmui nustatytos sąlygos dėl projektams pateikti reikalaujamo minimalaus 

subjektų skaičiaus, taip pat dėl mažiausios ir didžiausios Bendrijos paramos sumos gali 

būti pritaikytos atsižvelgiant į konkrečius literatūros vertimams keliamus reikalavimus.

Pavyzdžiui, tokio pobūdžio paramai skiriama apie 29 % viso programos biudžeto.

1.3. Specialieji veiksmai

Programa taip pat remiami specialieji veiksmai. Šie veiksmai yra ypatingi tuo, kad privalo 

būti didelio masto ir užmojo, turi susilaukti didelio atgarsio Europos tautose ir stiprinti 

priklausymo vienai bendrijai jausmą, informuoti apie kultūrinę valstybių narių įvairovę ir 

prisidėti prie kultūrų bei tarptautinio dialogo. Jais turi būti siekiama bent dviejų iš trijų 

3 straipsnyje išvardytų konkrečių tikslų.
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Šiais specialiaisiais veiksmais taip pat prisidedama prie to, kad Bendrijos kultūrinė veikla 

būtų plačiau žinoma tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų. Jais taip pat 

prisidedama didinant visuotinį informuotumą apie Europos kultūros turtingumą ir įvairovę.

Reikšminga parama bus teikiama „Europos kultūros sostinėms“ siekiant įgyvendinti veiklą, 

garsinančią Europos vardą ir stiprinančią visos Europos kultūrinį bendradarbiavimą.

Specialiaisiais veiksmais taip pat gali būti skiriamos premijos, jei jų tikslas – apdovanoti 

menininkus, kūrinius arba kultūros ar meno pasiekimus, padėti, kad jie taptų žinomi už 

valstybės ribų ir tokiu būdu prisidėti prie mobilumo ir mainų.

Šioje srityje parama taip pat gali būti skiriama bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis ir 

tarptautinėmis organizacijomis, išvardytomis 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje.

Pirmiau pateikti pavyzdžiai nėra baigtinis pagal šią programos dalį remtinų priemonių 

sąrašas.

Specialiųjų veiksmų atrankos tvarka priklausys nuo kiekvieno veiksmo atskirai. Lėšos bus 

skiriamos pagal kvietimų teikti pasiūlymus ir paraiškų konkurso tvarką, išskyrus atvejus, 

kuriems taikomos Finansinio reglamento 54 ir 168 straipsnių nuostatos. Taip pat bus 

atsižvelgiama į tai, kaip kiekvienas veiksmas atitinka bendrąjį ir konkrečius programos 

tikslus, išvardytus šio sprendimo 3 straipsnyje.

Bendrijos parama negali viršyti 60 % projekto biudžeto.

Pavyzdžiui, tokio pobūdžio paramai skiriama apie 16 % viso programos biudžeto.
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2. Antra dalis: Parama organizacijoms, dirbančioms Europos lygiu kultūros srityje 

Parama teikiama dotacijos administravimo išlaidoms forma, skirta bendrai finansuoti su 

nuolatine darbo programa susijusias išlaidas, kurias patiria bendro Europos intereso tikslo 

kultūros srityje arba Sąjungos šioje srityje vykdomą politiką atitinkančio tikslo siekianti 

organizacija.

Numatyta šias dotacijas skirti kasmet skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus.

Pavyzdžiui, tokio pobūdžio paramai skiriama apie 10 % viso programai skirto biudžeto.

Parama gali būti skiriama organizacijoms, kurios dirba kultūrinio bendradarbiavimo labui 

vienu ar keliais iš šių būdų:

– atstovauja Bendrijos lygiu,

– renka arba platina informaciją, palengvinančią kultūrinį bendradarbiavimą Europos 

bendrijos viduje,

– dalyvauja užmegzdamos ryšius kultūros srityje Europos lygiu veikiančių 

organizacijų naudai,

– dalyvauja kultūrinio bendradarbiavimo projektuose ar atlieka europinės kultūros 

ambasadorių vaidmenį.

Šios organizacijos turi demonstruoti tikrąjį europinį mastą. Todėl, pačios arba 

dalyvaudamos įvairiose tokias organizacijas vienijančiose asociacijose, jos turi vykdyti 

savo veiklą Europos lygiu, o jų struktūra (registruoti nariai) ir veikla turi turėti potencialią 

įtaką visos Europos Sąjungos lygiu arba būti susijusi bent su septyniomis Europos 

valstybėmis.
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Šių dotacijų administravimo išlaidoms gavėjų atranka vyksta kvietimų teikti pasiūlymus 

tvarka. Ji vykdoma atsižvelgiant į tai, ar organizacijų darbo programa atitinka konkrečius 

tikslus, išvardytus 3 straipsnyje.

Pagal šią dalį administravimo išlaidoms skiriama dotacija negali būti didesnė nei 80 % 

leistinų organizacijos išlaidų tiems finansiniams metams, kuriems skiriama dotacija.

3. Trečia dalis: parama tiriamiesiems darbams, informacijos rinkimui ir platinimui bei 

projektų kultūrinio bendradarbiavimo srityje poveikiui padidinti

Pavyzdžiui, šiai daliai skiriama apie 5 % viso programai skirto biudžeto.

3.1. Parama kultūros informaciniams punktams

Siekiant užtikrinti, kad praktinė informacija apie programą būtų platinama tikslingai, 

veiksmingai ir prisitaikant pagal poreikius, programoje numatoma ,,kultūros informacinių 

punktų“ teikiama parama. Šios nacionaliniu lygiu veikiančios institucijos steigiamos 

savanoriškais pagrindais pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 39 straipsnį.

Kultūros informacinių punktų uždaviniai:

– propaguoti programą,

– palengvinti prieigą prie programos kuo didesniam kultūros srities profesionalų ir 

subjektų skaičiui ir skatinti dalyvavimą jos veikloje veiksmingai platinant apie ją 

informaciją bei kuriant atitinkamas jų tarpusavio ryšių iniciatyvas;
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– palaikyti veiksmingą ryšį su įvairiomis institucijomis, remiančiomis kultūros sektorių 

valstybėse narėse, tokiu būdu prisidėdami prie to, kad programos priemonės ir 

nacionalinės paramos priemonės papildytų viena kitą;

– prireikus teikti informaciją apie kitas kultūros projektams atviras Bendrijos 

programas.

3.2. Parama tiriamiesiems darbams kultūrinio bendradarbiavimo srityje 

Programa remia studijas ir tiriamuosius darbus Europos kultūrinio bendradarbiavimo ir 

Europos kultūros politikos vystymo srityse. Šios paramos tikslas yra padidinti informacijos 

ir duomenų, skirtų parengti lyginamuosius duomenis ir analizę apie kultūrinį 

bendradarbiavimą Europos lygiu, ypač apie kūrėjų ir kultūros darbuotojų mobilumą, meno 

kūrinių ir meno bei kultūros dirbinių judėjimą ir kultūrų dialogą.

Pagal šią dalį parama gali būti teikiama studijoms ir tiriamiesiems darbams, teikiantiems 

naujų žinių apie visos Europos kultūrinio bendradarbiavimo reiškinį ir padedantiems kurti 

jo vystymui palankią aplinką. Ypatingai bus skatinami statistinių duomenų rinkimo ir 

analizės projektai.

3.3. Parama informacijos rinkimui ir platinimui bei projektų poveikiui padidinti kultūrinio 

bendradarbiavimo srityje
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Programa remiamas informacijos rinkimas ir platinimas bei veikla, kuria siekiama kuo 

labiau padidinti projektų poveikį sukuriant interneto priemonę, skirtą kultūros srities 

specialistų poreikiams visos Europos kultūrinio bendradarbiavimo srityje.

Ši priemonė turi sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir gera praktika bei skleisti informaciją 

apie programą ir kultūrinį visos Europos bendradarbiavimą plačiąja prasme.

II. PROGRAMOS VALDYMAS

Iš programos biudžeto taip pat gali būti padengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, 

stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai būtina programai valdyti ir jos 

tikslams įgyvendinti, pirmiausia – tyrimų, susirinkimų, informavimo ir leidybos išlaidos, 

išlaidos informaciniams tinklams, skirtiems keistis informacija, bei visos kitos su 

administracine ir techninei pagalba susijusios išlaidos, kurių gali prireikti Komisijai 

vykdant programos valdymą.

III. KONTROLĖ IR AUDITAS

Projektams, atrinktiems 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, taikoma atsitiktinio audito 

sistema.
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Dotacijos gavėjas penkerius metus po galutinio išmokėjimo privalo saugoti ir prireikus 

Komisijai pateikti visus patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Dotacijos gavėjas 

užtikrina, kad prireikus Komisijai būtų pateikti jų partnerių ar narių saugomi 

pagrindžiantys dokumentai.

Komisija gali atlikti dotacijos panaudojimo auditą tiesiogiai, pasitelkdama savo 

darbuotojus, arba bet kurią kitą savo pasirinktą išorės kompetentingą instituciją. Tokie 

auditai gali būti vykdomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei per penkerių metų 

laikotarpį nuo dotacijos likučio išmokėjimo dienos. Atsižvelgdama į audito rezultatus, 

prireikus Komisija gali priimti sprendimą dėl išieškojimo.

Komisijos personalas ir nepriklausomi Komisijos įgalioti asmenys turi teisę prireikus 

patekti į dotacijos gavėjo patalpas bei gauti visą reikalingą informaciją, įskaitant 

elektroninės formos informaciją, jei tai reikalinga auditui atlikti.

Audito Rūmai bei Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF) naudojasi tomis pačiomis 

teisėmis, ypač teise patekti į patalpas ir naudotis informacija, kaip ir Komisija.

Siekiant apsaugoti finansinius Bendrijos interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų, 

Komisija gali vykdyti su šia programa susijusią kontrolę ir patikrinimus vietoje, remiantis 

Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 1. Prireikus Europos kovos su 

sukčiavimu biuras (OLAF) atlieka tyrimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1073/1999 2.

  

1 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.
2 OL L 136, 1999 5 31, p. 1.
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IV. INFORMAVIMAS, RYŠIAI IR VEIKLA, KURIA SIEKIAMA KUO LABIAU 

PADIDINTI PROJEKTŲ POVEIKĮ

1. Komisija

Komisija gali organizuoti seminarus, konferencijas ar susitikimus, siekdama palengvinti 

programos įgyvendinimą, ir imtis reikiamos informavimo, leidybos, platinimo ir kitos 

veiklos, kuria siekiama kuo labiau padidinti projektų poveikį, bei atlikti programos 

stebėseną ir vertinimą. Tokią veiklą galima finansuoti teikiant dotacijas arba pagal viešųjų 

pirkimų procesą, arba ją gali organizuoti ir finansuoti Komisija tiesiogiai.

2. Informaciniai punktai

Komisija ir valstybės narės savanoriškais pagrindais organizuoja ir stiprina programos 

vykdymui naudingos informacijos mainus steigdamos kultūros informacinius punktus, 

atliekančius programos įgyvendinimo nacionaliniu lygiu institucijų funkciją pagal 

Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkto ir 3 dalies nuostatas.

3. Valstybės narės

Nepažeisdamos Sutarties 8 straipsnio, valstybės narės prireikus gali nustatyti individualiam 

kultūros veikėjų mobilumui skirtas paramos schemas, siekdamos išspręsti neaktyvaus jų 

dalyvavimo programoje problemą. Ši parama galėtų būti teikiama kelionės dotacijomis 

kultūros subjektams siekiant palengvinti tarpvalstybinių kultūros projektų parengiamąjį 

etapą.
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V. BENDRO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS

Metinio programos biudžeto paskirstymas

Biudžeto 

procentinė dalis

1 dalis (parama kultūros veiksmams) Apie 77 %

- daugiamečiai bendradarbiavimo projektai Apie 32 %

- bendradarbiavimo priemonės Apie 29 %

- specialieji veiksmai Apie 16 %

2 dalis (parama organizacijoms, dirbančioms 

Europos lygiu kultūros srityje)

Apie 10 %

3 dalis (parama tiriamiesiems darbams, 

informacijos rinkimui ir platinimui)

Apie 5 %

Iš viso veiklos išlaidų Apie 92 %

Programos valdymas Apie 8 %
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Šie procentų dydžiai yra orientaciniai, juos gali keisti 9 straipsnyje numatytas Komitetas 

9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
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I. ĮVADAS 

  

1. 2004 m. liepos 15 d. Komisija, remdamasi EB sutarties 151 straipsniu, pateikė Europos 

Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl sprendimo, nustatančio programą Kultūra 2007 

(2007–2013 m.). 

 

2. Regionų komitetas pateikė nuomonę 2005 m. vasario 23 d.  

 

3. Europos Parlamentas pateikė nuomonę pirmuoju svarstymu 2005 m. spalio 25 d. 

 

4. 2006 m. liepos 18 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal EB sutarties 251 straipsnio 

2 dalį. 

 

II. TIKSLAS 

 

Pasiūlymu siekiama pakeisti esamą programą Kultūra 2000 ir sprendimą dėl Europos mastu 

veikiančių kultūros organizacijų rėmimo. Jo pagrindiniai tikslai yra šie: 

– propaguoti tarpvalstybinį kultūros sektoriuje dirbančių asmenų mobilumą, 

– skatinti tarpvalstybinį meno kūrinių ir kultūros bei meno dirbinių judėjimą; 

– stiprinti kultūrų dialogą. 

 

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ 

 

1. Bendros pastabos 

 

Tarybos bendroji pozicija iš esmės atitinka pradinį Komisijos pasiūlymą. Taryba paliko 

tris pagrindinius programos tikslus, akcentuodama, kad programa turėtų apimti visas 

kultūros sritis ir joje turėtų galėti dalyvauti visų kategorijų kultūrinės veiklos 

vykdytojai. Keletoje teksto vietų ji pabrėžė kultūros paveldo svarbą, tačiau buvo apdairi 

ir išlaikė atvirą bei nesektorinį programos pobūdį. 
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Atsižvelgdamos į tarpinstitucinį susitarimą dėl 2007–2013 m. finansinės programos, 

trys institucijos susitarė dėl 354 milijonų eurų (t.y. 2004 m. kainomis –  

400 milijonų eurų dabartinėmis kainomis) biudžeto. 

 

2. Naujos bendrojoje pozicijoje pateikiamos dalys, lyginant su Komisijos pasiūlymu 

 

Komisijai ir Europos Parlamentui sutikus, Taryba perkėlė paramą memorialų apsaugai 

skirtiems veiksmams į pasiūlytą programą „Piliečiai Europai“. 

 

Taryba stengėsi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp mažų ir didelių projektų ir palengvinti 

mažesnių veiklos vykdytojų dalyvavimą programoje. Siekdama šių tikslų ir 

atsižvelgdama į Europos Parlamento požiūrį, ji sumažino mažiausios Bendrijos paramos 

vertę nuo 60 000 iki 50 000 eurų ir sumažino mažiausią veiklos vykdytojų skaičių nuo 

4 iki 3. 

 

Siekiant to paties tikslo suteikti galimybę dalyvauti programoje mažesniems kultūrinės 

veiklos vykdytojams, pagal Tarybos bendrąją poziciją orientaciniame biudžeto 

paskirstyme daugiau lėšų skiriama bendradarbiavimo veiksmams (mažiems projektams) 

palyginti su daugiamečiais bendradarbiavimo projektais (dideliais projektais). Pasiektas 

procentinis dydis, tai yra 32 % – daugiamečiams bendradarbiavimo projektams ir 29 % – 

bendradarbiavimo veiksmams, yra tarpinis tarp pradinio Komisijos pasiūlymo ir 

Parlamento nuomonės. 

 

Atsižvelgdama į EP nuomonę, Taryba įvedė daugiau lankstumo tiek daugiamečių 

bendradarbiavimo projektų (nuo 3 iki 5 metų), tiek bendradarbiavimo priemonių  

(nuo 1 iki 2 metų) trukmės požiūriu. 
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Taryba įvedė valdymo komiteto procedūrą projektams, kuriems visa Bendrijos skiriama 

parama viršija 200 000 eurų. 

 

3. Europos Parlamento pakeitimai 

 

3.1. Pakeitimai, kuriems pritarta visiškai, iš dalies ar iš esmės  

 

Taryba galėjo visiškai ar iš dalies pritarti daugeliui Europos Parlamento pakeitimų. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 ir 52 pakeitimai buvo įtraukti 

visa apimtimi. 14, 19, 26 pakeitimų (kurie buvo įtraukti į 7 straipsnį), 34, 53, 55, 56 ir 

59 pakeitimų formuluotė buvo pakeista. 

  

Taryba iš dalies įtraukė 8, 10, 16 (išskyrus nuorodą į specifinius projektus), 24 (be 

nuorodos į konkrečias veiksmų sritis), 62 ir 49 (išskyrus konkrečių įstaigų nurodymą), 

38 ir 42 (buvo pritarta abiejų pakeitimų tekstui dėl projektų trukmės) pakeitimus. 

 

3.2. Neįtraukti pakeitimai 

 

Negalėdama pritarti orientacinio biudžeto paskirstymui įvairioms kryptims, kurį 

Parlamentas pasiūlė 39, 44, 47, 48, 54, 60 pakeitimuose, Taryba siekė suderinti 

pozicijas su EP, lyginant su Komisijos pasiūlymu, kaip jau buvo pirmiau nurodyta. Dėl 

2 krypties, skirtos paramai įstaigoms, Taryba laikosi nuomonės, kad 14 % biudžeto 

skirti šiai krypčiai būtų per daug, visų pirma dėl to, kad vienas veiksmas pagal 2 kryptį 

(memorialai) buvo perkeltas į kitą programą. 21 pakeitimas dėl bendro biudžeto buvo 

atmestas, atsižvelgiant į pirmiau minėtą tarpinstitucinį susitarimą dėl finansinės 

programos. 
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42 pakeitime pasiūlytas mažiausios biudžeto bendradarbiavimo priemonėms 

sumažinimas iki 30 000 eurų laikomas pernelyg dideliu, kadangi esamoje programoje 

buvo numatyta 50 000 eurų riba. Tačiau Taryba šiek tiek atsižvelgė į Parlamento 

poziciją sumažindama ribą nuo 60 000 eurų iki 50 000 eurų. 

 

Taryba atmetė 36 pakeitime pasiūlytą įvairių šalių kultūrinės veiklos vykdytojų, 

dalyvaujančių daugiamečiuose bendradarbiavimo projektuose, mažiausio skaičiaus 

sumažinimą nuo 6 iki 4, siekdama išsaugoti daugiašalį projektų pobūdį.  Tačiau ji 

pritarė 41 pasiūlymui, kad mažesnių bendradarbiavimo priemonių atžvilgiu kultūrinės 

veiklos vykdytojų skaičius būtų sumažintas.  

 

Visi pakeitimai, siūlantys sektorių prioritetus, naujus sektorių tikslus ar pabrėžiantys 

paramą konkretiems sektoriams ar organams (61, 5, 9, 12, 64, 65 pakeitimai ir susiję 

pakeitimai 37 bei 45, 25, 40 ir 46) buvo atmesti, siekiant išsaugoti suderinamumą su 

programos tikslais ir nesumažinti atviro programos pobūdžio suteikiant prioritetą 

skirtingoms kultūros veiklos sritims. Tie patys svarstymai tinka 16, 24 ir 

49 pakeitimams, kuriems buvo iš dalies pritarta. 

 

Tarybos nuomone, būtų per daug padidinti Bendrijos paramą nuo 50 % to 70 %, kaip 

siūloma 38 ir 42 pakeitimų pirmoje dalyje.  

 

Iš esmės sutikdama su 29, 31 ir 32 pakeitimais (dėl įnašo kitiems Bendrijos tikslams), 

Taryba mano, kad šių pakeitimų nuostatos jau yra įtrauktos į teisės akto teksto 

konstatuojamąsias dalis ir kitas nuostatas.  Panašiai, Taryba mano, kad 18 pakeitimo 

(dėl pakankamų išteklių) nuostatos nėra įtrauktinos į teisės akto tekstą, o 17 pakeitimas 

(dėl UNESCO konvencijos dėl kultūrų įvairovės) nepriklauso sprendimo taikymo 

sričiai. 
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Taryba nemano, kad būtina įtraukti 28 ir 50 pakeitimus dėl skaidrumo priemonių ir 

daugiametės partnerystės, kadangi šios nuostatos pateikiamos finansiniame reglamente, 

o 29 konstatuojamojoje dalyje jau numatyta, kad įgyvendinantys sprendimai turi būti 

priimti laikantis finansinio reglamento. Manoma, kad 35 pakeitimas dėl įvertinimo yra 

nereikalingas, kadangi įvertinimas turi būti išorės ekspertų ir nepriklausomas. 

72 pakeitimui dėl šalių, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, dalyvavimo 

programoje negalėjo būti pritarta, ir buvo laikomasi nuomonės, kad 57 pakeitimo idėja 

dėl kultūros informacinių punktų būtų sunkiai įgyvendinama, kadangi kultūros 

informacinių punktai paprastai yra nacionalinių struktūrų dalis.  

 

 

IV. IŠVADA   

 

Taryba mano, kad ši bendroji pozicija – tai suderintas tekstas, tampantis geru pagrindu šiai 

priemonei pradėti, kartu palengvinant bendradarbiavimą kultūros srityje visoje Europoje. 

Atsižvelgdama į tai, Taryba artimiausioje ateityje tikisi pasiekti susitarimą su Parlamentu, 

siekiant kuo greičiau priimti šį sprendimą. 

 
 

__________________ 
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TARYBOS PAREIŠKIMAS 

 

Taryba sutinka, kad Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 

nustatančio programą Kultūra 2007 (2007–2013 m.), 2.2 punktas, susijęs su parama memorialų 

apsaugai skirtiems veiksmams, būtų perkeltas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimo, nustatančio 2007–2013 m. programą „Piliečiai Europai“ aktyviam Europos 

pilietiškumui skatinti. 
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Šis finansavimas turėtų būti skiriamas: 

 

Paramai veiksmams: 

• pagrindinių vietovių ir memorialų, susijusių su masiniu deportavimu, buvusiomis koncentracijos 

stovyklomis ir didelio masto nacistinio režimo kankinimo ir naikinimo vietomis, bei archyvų, 

kuriuose saugomi šiuos įvykius įrodantys dokumentai, apsaugai ir aukų bei tų, kurie 

ekstremaliomis sąlygomis gelbėjo žmones nuo holokausto, atminimo išsaugojimui; 

 

• masinio naikinimo ir masinio deportavimo, susijusio su stalinizmu, aukų atminimo įamžinimui 

ir šiuos įvykius įrodančių memorialų ir archyvų išsaugojimui. 

 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL 8 STRAIPSNIO 

 

Komisija apgailestauja dėl Tarybos pageidavimo sprendime dėl Kultūra 2007 programos be 

komitologijos procedūros, kuri pirminiame Komisijos pasiūlyme numatyta atrankos procedūrai, 

įvesti komitologijos procedūrą individualiems veiklos atrankos sprendimams. Komisija pažymi, kad 

dėl to pareiškėjai turėtų laukti sprendimo dėl jų pasiūlymų 2–3 mėnesiais ilgiau palyginti su 

pirminiu pasiūlymu, o tai prieštarauja supaprastinimo ir palankumo vartotojui principui, kuriam 

Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas pritarė teisėkūros proceso pradžioje. Komisija taip pat 

pažymi, kad Europos Parlamentas pirmojo svarstymo nuomonėje nepritarė tam, kad individualiems 

atrankos sprendimams būtų taikoma komitologijos procedūra. 

 

Įgyvendindama Kultūros programą, Komisija įsipareigoja nedelsdama pranešti Tarybai ir Europos 

Parlamentui apie visus veiklos atrankos sprendimus, kurie buvo priimti nesinaudojant komitologijos 

procedūra. 



 

 
11116/06 ADD 1  gp/ST/lj 3 
 JUR   LT 

 

Be to, Komisija įsipareigoja toliau ieškoti būdų atrankos laikui sutrumpinti padidinant 

administracinį veiksmingumą, visų pirma naudojant naują vykdomąją agentūrą programos 

įgyvendinimui. Tačiau ji pažymi, kad taip sutaupytas laikas bus daug trumpesnis nei 2–3 mėnesiai, 

kurių prireiks, jei individualiems atrankos sprendimams bus naudojama komitologijos procedūra. 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL 2.2 KRYPTIES 

 

Komisija sutinka, kad parama memorialų apsaugai skirtiems veiksmams, šiuo metu numatyta 

Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio programą 

Kultūra 2007 (2007–2013m.), 2.2 punkte, turėtų būti įtraukta į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimo, nustatančio 2007–2013 m. programą „Piliečiai Europai“ aktyviam Europos 

pilietiškumui skatinti. 

 

Šis finansavimas turėtų būti skiriamas: 

 

Paramai veiksmams: 

 

•  pagrindinių vietovių ir memorialų, susijusių su masiniu deportavimu, buvusiomis 

koncentracijos stovyklomis ir didelio masto nacistinio režimo kankinimo ir naikinimo 

vietomis, bei archyvų, kuriuose saugomi šiuos įvykius įrodantys dokumentai, apsaugai ir 

aukų bei tų, kurie ekstremaliomis sąlygomis gelbėjo žmones nuo holokausto, atminimo 

išsaugojimui; 

 

•  masinio naikinimo ir masinio deportavimo, susijusio su stalinizmu, aukų atminimo 

įamžinimui ir šiuos įvykius įrodančių memorialų ir archyvų išsaugojimui. 
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VENGRIJOS DELEGACIJOS PAREIŠKIMAS 

 

 

12 straipsnio d punktą Vengrija aiškina taip: 

 

Pagal preambulės 3 ir 15 konstatuojamąsias dalis, įgyvendinant sprendimą visais atvejais būtina 

atsižvelgti į 12 straipsnio d punkte neišvardytų, tačiau kituose Europos Sąjungos aktuose 

apibrėžtų formų diskriminacijos galimybes. 
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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 1.9.2006 
KOM(2006) 476 galutinis 

2004/0150 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 

 
dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos priimant Sprendimą, nustatantį 2007–2013 m. programą 
„Kultūra 2007“ 
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2004/0150 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 

 
dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos priimant Sprendimą, nustatantį 2007–2013 m. programą 
„Kultūra 2007“ 

1. PAGALBINĖ INFORMACIJA 

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data 
(dokumentas KOM(2004) 469 galutinis – 2004/0150 (COD)): 

2004 m. liepos 14 d. 

Europos regionų komiteto nuomonės data: 2005 m. vasario 23 d. 

Europos Parlamento nuomonės data (pirmasis svarstymas): 2005 m. spalio 25 d. 

Politinio susitarimo data: 2006 m. gegužės 18 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2006 m. liepos 18 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šio Komisijos pasiūlymo tikslas – nustatyti programą, kuri padėtų puoselėti bendras Europos 
kultūros vertybes, užmezgant kultūrinį menininkų, kultūros veiklos vykdytojų ir kultūros 
institucijų bendradarbiavimą. Programa bus siekiama skatinti daugiašalį bendradarbiavimą 
Europoje, taip pat prisidėti prie europinio identiteto vystymo „iš apačios į viršų“, skatinant 
sąveiką tarp piliečių. 

Lyginant su ankstesnėmis programomis, siūloma programa siekiama labiau sustiprinti 
kultūrinį bendradarbiavimą, ES veiklą sutelkiant į tris pagrindinius tikslus, kurie, kaip buvo 
nustatyta, sukuria didelę pridėtinę vertę Europai: tarpvalstybinį kultūros sektoriuje dirbančių 
žmonių judumą, tarpvalstybinį meno kūrinių ir meninės bei kultūrinės produkcijos judėjimą, 
ir kultūrų dialogą.  

Programą sudaro trys skyriai: i) tiesioginė parama kultūrinio bendradarbiavimo projektams, 
ii) parama Europos kultūrinio bendradarbiavimo organizacijoms ir iii) parama tyrimams bei 
informacijoms rinkimui ir platinimui kultūrinio bendradarbiavimo srityje. 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Bendroji pozicija buvo vieningai priimta 2006 m. liepos 18 d. Komisija laikosi nuomonės, 
kad buvo pasiektas kompromisas, kuriuo įgyvendinama dauguma iš dalies pakeisto Komisijos 
pasiūlymo, kuriuo buvo priimta daug Europos Parlamento pataisų, tikslų. Visos EP pataisos, 



 

LT 3   LT 

kurias Komisija galėjo visiškai, iš dalies arba iš esmės priimti, buvo įtrauktos į Tarybos 
bendrąją poziciją, kai kuriais atvejais šiek tiek pakeitus formuluotę, t. y. 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 ir 62 pataisos. Be to, 
2, 3 ir 13 pataisos (dėl kurių Komisija laikėsi savo nuomonės) bei 34, 47 ir 49 pataisos taip 
pat įtrauktos į bendrąją poziciją. 

Tačiau Komisija negali paremti bendrosios pozicijos dviem klausimais: biudžeto paskirstymo 
ir komitologijos procedūros išplėtimo, ją taikant pavieniams sprendimams dėl atrankos. 

Taryba nusprendė Komisijos orientacinį biudžeto paskirstymą pakeisti taip, kad 
daugiamečiams projektams (1.1 programos skyrius) vietoje Komisijos pasiūlyme nustatytų 
36 % būtų skirta 32 % programos biudžeto, o bendradarbiavimo priemonėms (1.2 programos 
skyrius) vietoje Komisijos pasiūlyme nustatytų 24 % būtų skirta 29 % programos biudžeto. 
Komisijos nuomone, jos pirminiu pasiūlymu buvo sudaromos sąlygos realiam struktūrizuotam 
bendradarbiavimui visoje Europoje, todėl tvariems ilgalaikiams projektams, ir tuo pačiu 
programai, būtų suteiktas didesnis matomumas. Pirminio dėmesio daugiamečiams projektams 
nereikėtų vertinti kaip dėmesio stambiems veiklos vykdytojams, palyginti su smulkiais 
veiklos vykdytojais. Buvo siekiama skatinti visus veiklos vykdytojus, nesvarbu, koks jų 
dydis, dalyvauti daug aprėpiančiuose bendradarbiavimo projektuose. Komisijos nuomone, 
taip pat būtina skirti 17 % biudžeto (o ne 16 %, kaip nustatyta bendrojoje pozicijoje) 
specialiesiems veiksmams (1.3 programos skyrius), nes vykdant šio skyriaus veiksmus 
siekiama sulaukti nemažo atgarsio Europos tautose ir padėti joms geriau suvokti, kad jos 
priklauso vienai bendrijai, o tai labai svarbu siekiant Europos pilietybės susiformavimo.  

Taryba nusprendė išplėsti komitologijos procedūrą taip, kad ji būtų taikoma sprendimams dėl 
didesnį nei 200 000 EUR finansavimą gaunančių projektų atrankos (naujasis 8.2d straipsnis). 
Šiuo išplėtimu nesukuriama reali pridėtinė vertė, o įgyvendinant programą tai reikštų ilgesnę 
vidinę sprendimų priėmimo procedūrą. 

Be to, Komisija pažymi, kad Tarybos bendrosios pozicijos 2 straipsnyje nurodyto 
354 mln. EUR finansinio paketo 2004 m. kainomis atitikmuo dabartinėmis kainomis yra 
400 mln. EUR. 

4. IŠVADOS 

Komisija mano, kad 2006 m. liepos 18 d. vieningai priimta bendroji pozicija didele dalimi yra 
svarbus žingsnis siekiant padaryti sprendimą aiškesnį ir jo nuostatas labiau suderinti su 
Komisijos pasiūlyme numatytais siektinais tikslais. Tačiau Komisija atmeta du jos aspektus 
dėl biudžeto paskirstymo ir komitologijos (žr. pridedamą pareiškimą), todėl negali jos priimti. 
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PRIEDAS  

Komisijos pareiškimas dėl 8 straipsnio 

Komisija apgailestauja dėl Tarybos pageidavimo į Programos “Kultūra 2007“ sprendimą be 
komitologijos procedūros, taikomos pačiai atrankos procedūrai, numatytos pirminiame 
Komisijos pasiūlyme, taip pat įtraukti komitologijos procedūrą pavieniams veiklos atrankos 
sprendimams. Komisija pažymi, kad lyginant su pirminiu pasiūlymu tai pailgintų laiką, kurį 
pareiškėjai turi laukti sprendimo dėl savo pasiūlymų, 2–3 mėnesiais, o tai prieštarauja teisės 
akto priėmimo procedūros pradžioje Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento skelbtam 
supaprastinimo ir „patogumo vartotojui“ principui. Komisija taip pat pažymi, kad Europos 
Parlamentas savo nuomonėje, pateiktoje po pirmojo skaitymo, nepritarė, kad pavieniams 
atrankos sprendimams būtų taikoma komitologijos procedūra. 

Įgyvendindama Kultūros programą, Komisija įsipareigoja nedelsdama pranešti Tarybai ir 
Europos Parlamentui apie visus veiklos atrankos sprendimus, priimtus netaikant 
komitologijos procedūros. 

Be to, Komisija įsipareigoja toliau ieškoti būdų, kaip sutrumpinti atrankos laiką, didinant 
administracinį veiksmingumą, visų pirma programos įgyvendinimui pasitelkiant naująją 
vykdomąją agentūrą. Tačiau ji pažymi, kad tokio terminų sutrumpinimo mastas yra kur kas 
mažesnis nei 2 ar 3 mėnesiai, kurių gali prireikti, jeigu pavieniams atrankos sprendimams bus 
taikoma komitologijos procedūra. 
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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. 




