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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. .../.../EK

(... gada ...),

ar ko izveido programmu "Kultūra" (2007.-2013.)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 151. panta 5. punkta pirmo 

ievilkumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 1,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

  

1 OV C 164, 5.7.2005., 65. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2005. gada 25. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 

publicēts), Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta … Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Ir būtiski veicināt sadarbību un apmaiņu kultūras jomā, lai cienītu un sekmētu kultūru un 

valodu dažādību Eiropā un uzlabotu Eiropas pilsoņu zināšanas par citām Eiropas kultūrām, 

vienlaikus veicinot apziņu par kopīgo kultūras mantojumu. Tādējādi sadarbības 

popularizēšana kultūras un valodu jomā, kā arī kultūru un valodu dažādības popularizēšana 

palīdz Eiropas Savienības pilsonību padarīt par taustāmu realitāti, sekmējot Eiropas 

pilsoņu tiešu dalību integrācijas procesā.

(2) Aktīva kultūras politika Eiropas kultūru dažādības saglabāšanai, kā arī Eiropas kopīgo 

kultūras aspektu un kultūras mantojuma popularizēšanai, var uzlabot Eiropas Savienības 

ārējo redzamību.

(3) Lai pilsoņi pilnībā atbalstītu Eiropas integrāciju un piedalītos tajā, būtu vairāk jāuzsver, cik 

būtiski viņu identitātei ir kopīgās kultūras vērtības un saknes, kā arī piederība sabiedrībai, 

kas balstīta uz brīvību, taisnīgumu, demokrātiju, cilvēka cieņas un integritātes ievērošanu, 

iecietību un solidaritāti, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

(4) Ir svarīgi, lai kultūras nozare dotu ieguldījumu un piedalītos plašākā Eiropas politikas 

attīstībā. Tā kā kultūras nozare pati par sevi ir nozīmīgs darba devējs un turklāt pastāv 

acīmredzama saikne starp kultūru un ekonomikas attīstību, ir svarīgi stiprināt kultūras 

politiku reģionālā, valsts un Eiropas mērogā. Attiecīgi būtu jāpalielina kultūras industriju 

nozīme ar Lisabonas Stratēģiju saistītās pārmaiņās, jo šīs nozares dod arvien lielāku 

ieguldījumu Eiropas ekonomikā.
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(5) Ir svarīgi arī veicināt aktīvu pilsonību un stiprināt cīņu pret jebkāda veida diskrimināciju, 

tostarp rasismu un ksenofobiju. Vairojot pēc iespējas vairāku cilvēku iespējas baudīt 

kultūru, var apkarot sociālo atstumtību.

(6) Līguma 3. pantā paredzēts, ka - veicot visas minētajā pantā nosauktās darbības - Kopienai 

jātiecas novērst nevienlīdzību un veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību.

(7) Kultūras programmas "Kaleidoskops", "Ariadne" un "Rafaels", un "Kultūra 2000", kas 

izklāstītas, attiecīgi, Lēmumos Nr. 719/96/EK 1, Nr. 2085/97/EK 2, Nr. 2228/97/EK 3 un 

Nr. 508/2000/EK 4, ir pozitīvi posmi, īstenojot Kopienas rīcību kultūras jomā. Tādējādi ir 

gūta vērā ņemama pieredze, jo īpaši izvērtējot šīs kultūras programmas. Šobrīd ir 

nepieciešams racionalizēt un stiprināt Kopienas darbības kultūras jomā, pamatojoties uz 

izvērtējumu un ieinteresēto pušu starpā notikušo apspriežu rezultātiem, kā arī uz Eiropas 

iestāžu darbu. Tālab būtu jāizveido programma.

  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 719/96/EK (1996. gada 29. marts), ar ko 
izveido programmu, lai atbalstītu mākslas un kultūras darbības ar Eiropas dimensiju 
(OV L 99, 20.4.1996., 20. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 477/1999/EK 
(OV L 57, 5.3.1999., 2. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2085/97/EK (1997. gada 6. oktobris), ar ko 
izveido programmu atbalstam, tostarp tulkošanas, grāmatu un lasīšanas jomā (OV L 291, 
24.10.1997., 26. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 476/1999/EK (OV L 57, 
5.3.1999., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2228/97/EK (1997. gada 13. oktobris), ar ko 
izveido Kopienas rīcības programmu kultūras mantojuma jomā (OV L 305, 8.11.1997, 
31. lpp.). Lēmums atcelts ar Lēmumu Nr. 508/2000/EK (OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 508/2000/EK (2000. gada 14. februāris), ar ko 
izveido programmu Kultūra 2000 (OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp.). Lēmumā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2005., 1. lpp.).
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(8) Eiropas iestādes dažādos gadījumos ir izteikušas savu viedokli par tēmām, kas skar 

Kopienas rīcību kultūras jomā, un par kultūras sadarbības izaicinājumu, jo īpaši Padomes 

2002. gada 25. jūnija Rezolūcijā par jaunu darba plānu Eiropas sadarbībai kultūras jomā 1

un 2002. gada 19. decembra Rezolūcijā, ar kuru īstenoja darba plānu Eiropas sadarbībai

kultūras jomā 2, Eiropas Parlamenta 2001. gada 5. septembra Rezolūcijā par kultūru 

sadarbību Eiropas Savienībā 3, 2002. gada 28. februāra Rezolūcijā par programmas 

"Kultūra 2000" īstenošanu 4 un 2002. gada 22. oktobra Rezolūcijā par teātra un skatuves 

mākslas dinamisma nozīmi paplašinātajā Eiropā 5, kā arī 2003. gada 4. septembra 

Rezolūcijā par kultūras nozares uzņēmumiem 6 kā arī Reģionu komitejas 2003. gada 

9. oktobra Atzinumā par programmas Kultūra 2000 paplašināšanu.

(9) Padome savās iepriekšminētajās rezolūcijās uzsvēra, cik vajadzīgi ir Kopienas mērogā 

pieņemt saskaņotāku pieeju attiecībā uz kultūru un ka Eiropas pievienotā vērtība ir svarīgs 

un noteicošs jēdziens Eiropas sadarbības īstenošanā kultūras jomā, kā arī vispārējs 

priekšnosacījums Kopienas pasākumiem kultūras jomā.

(10) Lai realizētu ieceri par kopēju kultūras telpu Eiropas tautām, ir svarīgi sekmēt kultūras 

darbinieku starpvalstu mobilitāti, māksliniecisku un kultūras darbu un produktu starpvalstu

apriti, kā arī veicināt dialogu un apmaiņu kultūras jomā.

  

1 OV C 162, 6.7.2002., 5. lpp.
2 OV C 13, 18.1.2003., 5. lpp.
3 OV C 72 E, 21.3.2002., 142. lpp.
4 OV C 293 E, 28.11.2002., 105. lpp.
5 OV C 300 E, 11.12.2003., 156. lpp.
6 OV C 76 E, 25.3.2004., 459. lpp.
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(11) Padome 2004. gada 16. decembra Secinājumos par kultūras darba plānu (2005.-2006.), 

Eiropas Parlaments 2003. gada 4. septembra Rezolūcijā par kultūras industrijām un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2004. gada 28. janvāra Atzinumā par 

kultūras industrijām Eiropā ir pauduši viedokli, ka vajadzētu vairāk ņemt vērā tādu 

kultūras industriju saimnieciskās un sociālās iezīmes, kas nav audiovizuālās industrijas. 

Turklāt jaunajā programmā būtu jāņem vērā sagatavošanās darbības tādai sadarbībai 

kultūras jautājumos, kas veicināta no 2002.-2004. gadā.

(12) Saistībā ar to ir jāveicina kultūras darbinieku pastiprināta sadarbība, mudinot tos izveidot 

daudzgadu sadarbības projektus, tādējādi ļaujot tiem izvērst kopējas darbības, nodrošināt 

atbalstu mērķtiecīgākiem pasākumiem ar īstenu Eiropas pievienoto vērtību, atbalstīt 

simboliskus kultūras pasākumus, atbalstīt Eiropas kultūras sadarbības organizācijas un 

sekmēt Eiropas interešu tematu izpēti, kā arī informācijas apkopošanu un izplatīšanu un 

darbības, lai pēc iespējas palielinātu projektu ietekmi Eiropas sadarbības jomā, kā arī 

Eiropas kultūras politikas izstrādes jomā.

(13) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam 1419/1999/EK (1999. gada 

25. maijs), ar ko nosaka Kopienas rīcību pasākumam Eiropas Kultūras galvaspilsēta no 

2005. līdz 2019. gadam 1, būtu jāpiešķir atbilstīgs finansējums šim pasākumam, kas guvis 

lielu Eiropas iedzīvotāju ievērību un stiprina iedzīvotāju piederības sajūtu kopīgai kultūras 

telpai. Vislielākā nozīme saistībā ar šo pasākumu būtu jāpiešķir sadarbībai Eiropā kultūras 

jomā.

  

1 OV L 166, 1.7.1999., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 649/2005/EK 
(OV L 117, 4.5.2005., 20. lpp.).
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(14) Atbalsts būtu jāpiešķir to Eiropas kultūras sadarbības organizāciju darbībām, kas pilda 

Eiropas kultūras vēstnieku pienākumus, pamatojoties uz Eiropas Savienības gūto pieredzi 

saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 792/2004/EK (2004. gada 

21. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas 

līmeņa organizācijas kultūras jomā 1.

(15) Programmai, ievērojot vārda brīvības principu, ir jāveicina Eiropas Savienības centieni, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret visa veida diskrimināciju.

(16) Eiropas Savienības kandidātvalstis un EBTA dalībvalstis, kas pievienojušās EEZ līgumam, 

būtu jāatzīst par iespējamiem Kopienas programmu dalībniekiem atbilstīgi nolīgumiem, 

kas noslēgti ar šīm valstīm.

(17) Saloniku 2003. gada 19. un 20. jūnija Eiropadome pieņēma "Darba kārtību Rietumbalkānu 

valstīm: ceļā uz Eiropas integrāciju", kurā paredzēts, ka Kopienas programmām vajadzētu 

būt atvērtām valstīm, kurās norit stabilizācijas un asociācijas process, pamatojoties uz 

pamatnolīgumiem, kas Kopienai jāparaksta ar šīm valstīm. Nepieciešamības gadījumā, šīs 

valstis saskaņā ar budžeta plāna izskatīšanu var piedalīties programmā vai sadarboties 

ierobežotā apjomā saskaņā ar papildus asignējumu piešķiršanu un īpašām procedūrām, par 

ko jāvienojas iesaistītajām pusēm.

(18) Programmai vajadzētu būt pieejamai arī sadarbībai ar citām trešām valstīm, kas ir 

parakstījušas tādus nolīgumus ar Kopienu, kuros iekļauti kultūras jautājumi saskaņā ar 

procedūrām, kas jānosaka.

  

1 OV L 138, 30.4.2004., 40. lpp.
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(19) Lai paaugstinātu Kopienas darbību pievienoto vērtību, ir nepieciešams nodrošināt 

saskanību un savstarpēju papildināmību starp darbībām, kas veiktas saistībā ar šo lēmumu 

un citām attiecīgām Kopienas politikām, darbībām un instrumentiem saskaņā ar Līguma 

151. panta 4. punktu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš saistībām starp Kopienas pasākumiem 

kultūras jomā un izglītības jomā, kā arī darbībām, ar ko veicina paraugprakses apmaiņu un 

tuvāku sadarbību Eiropas mēroga.

(20) Attiecībā uz Kopienas atbalsta īstenošanu, būtu jāņem vērā kultūras nozares specifiskās 

īpatnības Eiropā un īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai administratīvās un finanšu procedūras 

pēc iespējas vienkāršotu un piemērotu noteiktajiem mērķiem, kā arī kultūras nozares attīstībai 

un praksei.

(21) Komisija, dalībvalstis un kultūras kontaktpunkti darbosies, lai iedrošinātu mazāko kultūras 

pakalpojumu sniedzēju dalību daudzgadu sadarbības projektos un to darbību organizēšanā, 

kas paredzētas potenciālo projekta partneru pulcēšanai.

(22) Programmā būtu jāapkopo īpašās Eiropas kultūras pakalpojumu sniedzēju zināšanas un 

pieredze. Vajadzības gadījumā Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai pievērstos 

tam, ka ir zemi kultūras pakalpojumu sniedzēju dalības rādītāji kādā dalībvalstī vai 

programmā iesaistītajā valstī.

(23) Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jānodrošina nepārtraukta programmas uzraudzība 

un izvērtēšana, lai to varētu pielāgot, jo īpaši attiecībā uz prioritāru pasākumu īstenošanu. 

Izvērtējumā būtu jāiekļauj ārējais izvērtējums, ko veic neatkarīgas, neieinteresētas 

struktūras.



6235/3/06 REV 3 mv 8
DG I LV

(24) Programmas pārraudzības un izvērtēšanas procedūrās būtu jāizmanto mērķi un indikatori, 

kas ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstīgi mērķiem un noteiktajiem termiņiem.

(25) Būtu jāīsteno atbilstīgi pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un lai atgūtu 

pazaudētus, nepiemēroti piešķirtus vai izlietotus līdzekļus.

(26) Ir jāizveido vienots kultūru sadarbības finansēšanas un plānošanas instruments ar 

nosaukumu "Programma "Kultūra"" laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 

31. decembrim.

(27) Ar šo lēmumu visam programmas laikam paredz finansējumu, kas ir galvenā atsauce, kā 

paredzēts 37. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā 

(2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 1 .

(28) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 2.

(29) Šā lēmuma finansiālai īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko 

piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 3 (turpmāk "Finanšu regula") un saskaņā 

ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko 

paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 4.

  

1 OV C
2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) 

Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp.).
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(30) Kopienas darbība papildina valstu vai reģionālu darbību kultūru sadarbības jomā. Ņemot 

vērā to, ka šā lēmuma mērķus - proti, paplašināt Eiropas kultūras telpu, kas balstīta uz kopēju 

kultūras mantojumu (kultūras darbinieku starpvalstu mobilitāte Eiropā, mākslas darbu, 

māksliniecisku un kultūras produktu starpvalstu aprite un starpkultūru dialogs) - nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs attiecīgo jautājumu starpvalstu rakstura dēļ, un 

to, ka darbības apjoma vai seku dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 

var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(31) Būtu jāizstrādā pārejas noteikumi, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju no Lēmumos 

Nr. 508/2000/EK un Nr. 792/2004/EK paredzētajām programmām uz programmu, kas 

izveidota ar šo lēmumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveide un darbības ilgums

1. Ar šo lēmumu izveido programmu "Kultūra", kas ir kopēja daudzgadu programma 

Kopienas pasākumiem kultūras jomā, kas pieejama visām kultūras nozarēm un visu 

kategoriju kultūras pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk "programma").

2. Programmu īsteno laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
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2. pants

Budžets

1. Programmas īstenošanai paredzētais finansējums 1. pantā minētajam laikposmam ir EUR 

354 000 miljoni *.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai.

3. pants

Mērķi

1. Programmas vispārējais mērķis ir paplašināt Eiropas iedzīvotājiem kopīgu kultūras telpu, 

kuras pamatā ir kopējs kultūras mantojums, attīstot mākslinieku, kultūras darbinieku un 

programmas dalībvalstu kultūras iestāžu sadarbību kultūras jomā, lai veicinātu Eiropas 

pilsonības izveidi. Programma ir atvērta kultūras industrijām, kas nav audiovizuālās 

industrijas, jo īpaši mazajiem kultūras uzņēmumiem, ja šādas industrijas darbojas kā 

bezpeļņas struktūras kultūras jomā.

2. Programmas īpašie mērķi ir šādi:

a) sekmēt kultūras darbinieku starpvalstu mobilitāti;

b) veicināt darbu un māksliniecisku un kultūras produktu starpvalstu apriti;

c) sekmēt starpkultūru dialogu.

  

* Šīs summas pamatā ir 2004. gada skaitļi, un to tehniski koriģē, lai ņemtu vērā inflāciju.
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4. pants

Darbības jomas

1. Šīs programmas mērķus sasniedz, īstenojot šādus pasākumus, kas aprakstīti pielikumā:

a) atbalsts šādām darbībām kultūras jomā:

- daudzgadu sadarbības projektiem,

- sadarbības pasākumiem,

- īpašām darbībām;

b) atbalsts Eiropas līmeņa organizācijām kultūras jomā; 

c) atbalsts izpētei, kā arī informācijas apkopošanai un izplatīšanai un darbības, lai pēc 

iespējas palielinātu projektu ietekmi Eiropas sadarbībā kultūras jomā, kā arī Eiropas

kultūras politikas izstrādes jomā.

2. Šos pasākumus veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti pielikumā.
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5. pants

Noteikumi attiecībā uz trešām valstīm

1. Dalība programmā ir atvērta šādām valstīm:

a) EBTA valstīm, kas ir EEZ dalībnieces - saskaņā ar EEZ līguma noteikumiem;

b) kandidātvalstīm, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas, lai pievienotos 

Savienībai - saskaņā ar vispārējiem principiem, noteikumiem un procedūrām šo 

valstu dalībai Kopienas programmās, kuri izstrādāti saskaņā ar pamatnolīgumiem;

c) Rietumbalkānu valstīm - atbilstīgi procedūrām, kas noteiktas ar šīm valstīm, saskaņā 

ar pamatnolīgumiem, kas paredz šo valstu dalību Kopienas programmās.

Ja izpildīti nosacījumi un piešķirtas papildu apropriācijas, šajā punktā uzskaitītās 

valstis pilnībā piedalās programmā.

2. Programma ir atvērta arī sadarbībai ar citām trešām valstīm, kas ir noslēgušas tādus 

asociācijas vai sadarbības nolīgumus ar Kopienu, kas ietver kultūras klauzulas, 

pamatojoties uz papildu apropriācijām un īpašām procedūrām, kas jānosaka.
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Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās Rietumbalkānu valstis, kas nevēlas pilnībā 

piedalīties programmā, var veidot sadarbību ar programmu saskaņā ar šajā punktā 

paredzētajiem nosacījumiem.

6. pants

Sadarbība ar starptautiskām organizācijām

Programma ļauj īstenot sadarbību ar kultūras jomā kompetentām starptautiskām organizācijām, 

tādām kā UNESCO vai Eiropas Padome, pamatojoties uz kopīgiem ieguldījumiem un saskaņā ar 

dažādiem noteikumiem, kas ir spēkā katrā iestādē vai organizācijā, lai īstenotu 4. pantā uzskaitītos 

pasākumus.

7. pants

Savstarpēja papildināmība ar citiem Kopienas instrumentiem

Komisija nodrošina programmas saikni ar citiem Kopienas instrumentiem, jo īpaši instrumentiem, 

kas attiecas uz struktūrfondiem un kas pastāv tādās jomās kā izglītība, arodapmācība, pētniecība, 

informācijas sabiedrība, pilsonība, jaunatne, sports, valodas, sociālā integrācija, ES ārējās attiecības 

un jebkādas diskriminācijas apkarošana.

8. pants

Īstenošana

1. Komisija īsteno šajā programmā noteiktās Kopienas darbības saskaņā ar pielikumu.
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2. Saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem šādus pasākumus:

a) gada darbības plānu, tostarp prioritātes, atlases kritērijus un procedūras;

b) gada budžetu un līdzekļu sadalījumu starp dažādām programmas darbībām;

c) procedūras programmas uzraudzībai un izvērtēšanai;

d) finansiālo atbalstu, ko Kopiena sniedz saistībā ar jebkādu pasākumu, kurš ierosināts 

saskaņā ar 4. panta 1. punktu un kuram Kopienas līdzfinansējums pārsniedz 

EUR 200 000: apjomu, ilgumu, sadalījumu un saņēmējus.

3. Visus pārējos pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai, pieņem saskaņā ar 9. panta 

3. punktā minēto procedūru.

9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā

8. pantu. 

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants

Kultūras kontaktpunkti

1. Kultūras kontaktpunkti, kas definēti pielikuma I.3.1. punktā, darbojas kā īstenošanas 

iestādes, kas valsts mērogā izplata informāciju par programmu, ņemot vērā Finanšu regulas 

54. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu.

2. Kultūras kontaktpunkti atbilst šādiem kritērijiem:

a) tiem ir pietiekams daudzums darbinieku ar profesionālām iemaņām un valodu 

prasmēm, kas atbilstīgas darbam starptautiskas sadarbības jomā;

b) tiem ir piemērota infrastruktūra, jo īpaši attiecībā uz informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām;

c) to administratīvā darbība nodrošina apmierinošu uzdevumu izpildi un interešu 

konfliktu novēršanu.
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11. pants

Finanšu noteikumi

1. Finansiāls atbalsts ir dotācijas juridiskām personām. Saskaņā ar Finanšu regulas 114. panta 

1. punktu dažos gadījumos dotācijas var piešķirt arī fiziskām personām. Komisija var 

piešķirt prēmijas arī fiziskām vai juridiskām personām par īstenotajiem pasākumiem vai 

projektiem saistībā ar programmu. Atkarībā no darbības būtības, var atļaut vienotas likmes 

finansējumu un/vai vienības izmaksu likmes.

2. Komisija, ņemot vērā saņēmēju īpatnības un darbību būtību, var izlemt, vai atbrīvot 

saņēmējus no to profesionālo iemaņu un kvalifikāciju pārbaudes, kas vajadzīgas ierosināto 

darbību vai darbības programmu pabeigšanai.

3. Dotācijas vai prēmijas var piešķirt īpašām darbībām, ko īsteno Eiropas Kultūras 

galvaspilsētas, kas izraudzītas atbilstīgi Lēmumam 1419/1999/EK.

12. pants

Atbalsts citiem Kopienas mērķiem

Programma veicina Kopienas transversālo mērķu stiprināšanu, jo īpaši:

a) sekmējot vārda brīvības pamatprincipu;
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b) uzlabojot apzināšanos, cik svarīgi veicināt ilgtspējīgu attīstību;

c) tiecoties Eiropas Savienībā veicināt savstarpēju sapratni un iecietību;

d) novēršot jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 

pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

Īpašu uzmanību pievērš programmas saderībai un papildināmībai ar citām Kopienas politikām 

kultūras sadarbībai ar trešām valstīm.

13. pants

Pārraudzība un izvērtēšana

1. Komisija nodrošina regulāru programmas pārraudzību attiecībā uz tās mērķu sasniegšanu. 

Programmu īsteno, izmantojot pārraudzības un izvērtēšanas procesa rezultātus.

Pārraudzība jo īpaši ietver 3. punkta a) un c) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanu.

Pamatojoties uz pārraudzības ziņojumiem, programmas īpašos mērķus var pārskatīt 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

2. Komisija nodrošina programmas regulāru, ārēju un neatkarīgu izvērtēšanu.
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3. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai:

a) ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī - starpposma izvērtēšanas ziņojumu par 

programmas īstenošanas rezultātiem un īstenošanas kvalitatīvajiem un 

kvantitatīvajiem aspektiem;

b) ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī - paziņojumu par programmas turpināšanu;

c) ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī - ex post izvērtēšanas ziņojumu.

14. pants

Pārejas noteikumi

Darbības, kas sāktas līdz 2006. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Lēmumiem Nr. 508/2000/EK 

un Nr. 792/2004/EK, turpina pārvaldīt līdz to noslēgumam saskaņā ar minēto lēmumu 

noteikumiem.

Komiteju, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma Nr. 508/2000/EK 5. pantu, aizstāj ar šā lēmuma 

9. pantā paredzēto komiteju.
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15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

I. DARBĪBU UN PASĀKUMU APRAKSTS

1. Pirmā daļa: atbalsts kultūras darbībām

1.1. Daudzgadu sadarbības projekti

Programma atbalsta ilgtspējīgus un strukturētus sadarbības projektus, lai apkopotu īpašās 

visas Eiropas kultūras pakalpojumu sniedzēju zināšanas un pieredzi. Atbalstu sadarbības 

projektiem piešķir to sākuma un strukturēšanas fāzē vai to ģeogrāfiskās paplašināšanās 

fāzē. Atbalsta mērķis ir sekmēt, lai tie izveidotu ilgtspējīgus darbības pamatus un iegūtu 

finansiālu autonomiju.

Katrā sadarbības projektā iesaista vismaz sešus pakalpojumu sniedzējus no sešām dažādām 

programmā iesaistītajām valstīm. Tā mērķis ir pulcināt dažādus kultūras pakalpojumu 

sniedzējus no vienas vai vairākām nozarēm dažādās daudzgadu darbībās, kas pēc būtības 

var aptvert vienu vai vairākas nozares, bet kam tomēr ir jācenšas īstenot kopēju mērķi.

Katrs sadarbības projekts ir paredzēts, lai īstenotu vairākas strukturētas daudzgadu 

darbības kultūras jomā. Šīs darbības jāīsteno visā Kopienas finansējuma piešķiršanas 

laikposmā. Šīm darbībām jāuzstāda vismaz divi no trim 3. panta 2. punktā noteiktajiem 

īpašajiem mērķiem. Priekšroku dos tādiem sadarbības projektiem, kas paredz izvērst 

darbības, lai sasniegtu visus trīs minētā panta īpašos mērķus.
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Sadarbības projektus izvēlas konkursa kārtībā saskaņā ar Finanšu regulu. Šajā sakarā izvēli 

izdara, cita starpā pamatojoties uz iesaistīto organizatoru atzītu kompetenci attiecīgajā 

jomā, to finansiālajām un operatīvajām spējām veikt ierosinātās darbības, šo darbību 

kvalitāti un to atbilstību vispārējam mērķim un īpašajiem mērķiem, kā izklāstīts 3. pantā.

Sadarbības projekti ir jāveido, pamatojoties uz sadarbības nolīgumu, proti, kopēju juridisku 

dokumentu vienā no iesaistītajām valstīm, ko parakstījuši visi iesaistītie organizatori.

Kopienas atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % no projekta budžeta, un to pakāpeniski 

samazina. Tas nedrīkst būt lielāks par EUR 500 000 gadā visām sadarbības projektu 

darbībām. Šo atbalstu piešķir uz trīs līdz piecu gadu laikposmu.

Piemēram, aptuveni 32 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šāda veida 

atbalstam.

1.2. Sadarbības pasākumi

Programma atbalsta nozaru un starpnozaru kultūras sadarbības pasākumus starp Eiropas 

kultūras pakalpojumu sniedzējiem. Prioritāti piešķir jaunradei un novatoriskām darbībām. 

Īpaši veicina tās darbības, kas pēta sadarbības veidus, lai sekmētu to darbību ilgtermiņā.

Katru darbību izstrādā un īsteno partnerībā ar vismaz trīs kultūras pakalpojumu 

sniedzējiem trīs dažādās iesaistītajās valstīs, neatkarīgi no tā, vai šie pakalpojumu sniedzēji 

pārstāv vai nepārstāv vienu vai vairākas nozares.
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Saskaņā ar Finanšu regulu un tās izpildes pasākumiem darbības izraugās, ņemot vērā 

iesniegtos priekšlikumus. Šajā sakarā izvēli izdara, cita starpā pamatojoties uz iesaistīto 

organizatoru atzītu kompetenci attiecīgajā jomā, to finansiālajām un operatīvajām spējām 

veikt ierosinātās darbības, šo darbību kvalitāti un to atbilstību vispārējam mērķim un 

īpašajiem mērķiem, kā izklāstīts 3. pantā.

Kopienas atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % no projekta budžeta. Tas nedrīkst būt mazāks par 

EUR 50 000, nedz arī lielāks par EUR 200 000. Maksimālais atbalsta sniegšanas ilgums ir 

24 mēneši.

Nosacījumi par obligāto projekta iesniegšanai vajadzīgo pakalpojuma sniedzēju skaitu, kā 

arī par Kopienas atbalsta maksimāli pieļaujamo un obligāto apjomu var pielāgot, lai ņemtu 

vērā literatūras tulkošanas konkrētos apstākļus.

Piemēram, aptuveni 29 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šāda veida 

atbalstam.

1.3. Īpašas darbības

Programma atbalsta arī īpašas darbības. Šīs darbības ir īpašas tādā ziņā, ka tām vajadzētu 

būt ievērojamām apjoma un vēriena ziņā, jāgūst būtiska rezonanse eiropiešu vidū un būtu 

jāpalīdz paaugstināt viņu piederības sajūtu vienai kopienai, kā arī viņi būtu jāinformē par 

dalībvalstu kultūru daudzveidību un starpkultūru un starptautisko dialogu. Tām jāsasniedz 

vismaz divi no trim 3. pantā izklāstītajiem īpašajiem mērķiem.
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Šīm īpašajām darbībām arī būtu jāpalīdz veicināt Kopienas kultūras darbību redzamība gan 

Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tām arī jāsekmē pasaules informētība par Eiropas 

kultūras bagātību un dažādību.

Ievērojamu atbalstu piešķirs arī saistībā ar pasākumu "Eiropas Kultūras galvaspilsētas", lai 

atbalstītu darbības, kas nodrošina Eiropas redzamību un Eiropas starpkultūru sadarbību.

Īpašas darbības var arī ietvert prēmiju piešķiršanu, ja tās izceļ māksliniekus, mākslas 

darbus, mākslas vai kultūras sasniegumus, nodrošinot to apriti ārpus valsts robežām, kā arī 

veicinot to mobilitāti un apmaiņu.

Atbalstu var piemērot arī sadarbības pasākumiem ar trešām valstīm un starptautiskām 

organizācijām, kā noteikts 5. panta 2. punktā un 6. pantā.

Minētie piemēri nav pilnīgs to pasākumu saraksts, ko var atbalstīt saskaņā ar šo 

programmas daļu.

Īpašo darbību atlases procedūras būs atkarīgas no attiecīgās darbības. Finansējumu piešķirs 

konkursa kārtībā, izņemot Finanšu regulas 54. un 168. pantā minētos gadījumus. Ņems 

vērā arī katras darbības atbilstību programmas vispārējam mērķim un īpašajiem mērķiem, 

kā izklāstīts šā lēmuma 3. pantā.

Kopienas atbalsts nedrīkst pārsniegt 60 % no projekta budžeta.

Piemēram, aptuveni 16 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šāda veida 

atbalstam.
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2. Otrā daļa: Atbalsts Eiropas līmeņa organizācijām kultūras jomā

Atbalstu piešķir kā darbības dotāciju, lai līdzfinansētu izdevumus saistībā ar pastāvīgu 

darbības programmu tādai struktūrai, kas cenšas sasniegt vispārēju Eiropas interešu mērķi 

kultūras jomā vai tādu mērķi, kas veido Savienības politikas jomas daļu šajā nozarē.

Dotācijas piešķir, pamatojoties uz katru gadu izsludinātiem konkursiem.

Piemēram, aptuveni 10 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šai daļai.

Kultūras sadarbības iestādes var saņemt atbalstu vienā vai vairākās šādās formās:

– nodrošinot pārstāvību Kopienas mērogā,

– apkopojot vai izplatot informāciju, lai sekmētu Eiropas Kopienas kultūras sadarbību,

– Eiropas mērogā veidojot sadarbības tīklus organizācijām kultūras jomā,

– piedaloties kultūras sadarbības projektu realizēšanā vai uzņemoties Eiropas kultūras 

vēstnieku pienākumus.

Šīm struktūrām jāatspoguļo patiesa Eiropas dimensija. Šajā sakarā tām savas darbības 

jāveic Eiropas mērogā, pašu spēkiem vai vairāku koordinētu asociāciju veidā, un to 

struktūrām (reģistrētajiem biedriem) un darbībām jābūt ar iespējamu Eiropas mēroga 

ietekmi vai jādarbojas vismaz septiņās Eiropas valstīs.
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Šo darbības dotāciju saņēmējus izraugās, balstoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem. To 

dara, ņemot vērā iestādes darbības programmas atbilstību 3. pantā izklāstītajiem īpašajiem 

mērķiem.

Kopējās darbības dotācijas, ko piešķir saskaņā ar šo daļu, nedrīkst pārsniegt 80 % no 

struktūras pieļaujamajiem izdevumiem gadā, kurā dotācija piešķirta.

3. Trešā daļa: atbalsts izpētei, kā arī informācijas apkopošanai un izplatīšanai un lai pēc 

iespējas palielinātu projektu ietekmi kultūras sadarbības jomā

Piemēram, aptuveni 5 % no kopējā programmai piešķirtā budžeta ir paredzēti šai daļai.

3.1. Atbalsts kultūras kontaktpunktiem

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu, efektīvu un fundamentālu programmas praktiskās 

informācijas izplatīšanu, tā paredz atbalstu no kultūras kontaktpunktiem. Šīs struktūras, kas 

darbojas valstu līmenī, veido uz brīvprātības principa atbilstīgi Regulas (EK, Euratom) Nr. 

2342/2002 39. pantam.

Kultūras kontaktpunktu uzdevumi ir:

– popularizēt programmu;

– sekmēt programmas pieejamību pēc iespējas daudziem kultūras jomas speciālistiem 

un darbiniekiem un veicināt viņu dalību programmas darbībās, efektīvi izplatot 

informāciju un izstrādājot atbilstīgas sadarbības tīklu veidošanas ierosmes;



6235/3/06 REV 3 mv 7
PIELIKUMS DG I LV

– dibināt efektīvas saiknes ar dažādām iestādēm, kas sniedz atbalstu kultūras nozarei 

dalībvalstīs, tādējādi sekmējot papildināmību starp programmas darbībām un valstu 

atbalsta pasākumiem;

– vajadzības gadījumā nodrošināt informāciju par citām Kopienas programmām, kas 

pieejamas kultūras projektiem.

3.2. Atbalsts izpētei kultūras sadarbības jomā

Programma atbalsta pētījumus un izpēti Eiropas kultūras sadarbības un Eiropas kultūras 

politikas izstrādes jomā. Šā atbalsta mērķis ir palielināt informācijas un datu apjomu un 

kvalitāti, lai izstrādātu salīdzinošus datus un izpēti par Eiropas mēroga sadarbību kultūras 

jomā, jo īpaši attiecībā uz mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti, mākslas darbu, 

māksliniecisku un kultūras produktu apriti un starpkultūru dialogu.

Saskaņā ar šo daļu var tikt atbalstīti pētījumi un izpēte, kuru mērķis ir vairot zināšanas par 

Eiropas kultūras sadarbības fenomenu un radīt labvēlīgus apstākļus tā attīstībai. Īpaši 

veicinās statistikas datu iegūšanas un izpētes projektus.

3.3. Atbalsts informācijas apkopošanai un izplatīšanai, lai pēc iespējas palielinātu projektu 

ietekmi kultūras sadarbības jomā
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Programma atbalsta informācijas apkopošanu un izplatīšanu, kā arī darbības, lai pēc 

iespējas palielinātu projektu ietekmi, izstrādājot jaunu interneta instrumentu, kas paredzēts 

kultūras speciālistu vajadzībām Eiropas kultūras sadarbības jomā.

Šim instrumentam būtu jāpadara iespējama pieredzes un labas prakses apmaiņa, un 

informācijas izplatīšana par programmu, kā arī Eiropas kultūras sadarbība plašākā nozīmē.

II. PROGRAMMAS VADĪBA

Programmas finansiālais segums var ietvert arī izmaksas, kas nepieciešamas 

sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kas tieši 

nepieciešamas programmas vadībai un tās mērķu sasniegšanai, jo īpaši izpētei, 

sanāksmēm, informācijas un publikācijas darbībām, izmaksas, kas saistītas ar informācijas 

tīkliem, kas galvenokārt veic informācijas apmaiņu, kā arī visas citas izmaksas, ko 

Komisija varētu izmantot tehniskas vai administratīvas palīdzības sniegšanai programmas 

vadībai.

III. PĀRBAUDES UN REVĪZIJAS

Projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 11. panta 2. punktā aprakstīto procedūru, izveido izlases 

revīzijas sistēmu.
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Dotācijas saņēmējs Komisijai iesniedz visus apliecinošos dokumentus, kas saistīti ar 

izdevumiem piecu gadu laikposmā pēc pēdējā maksājuma datuma. Dotācijas saņēmējs 

vajadzības gadījumā nodrošina to, ka Komisijai tiek iesniegti arī apliecinošie dokumenti, 

kas atrodas pie partneriem vai locekļiem.

Komisija dotācijas izmantojuma revīziju var veikt tieši, izmantojot tās personālu, vai 

jebkura cita kvalificēta neatkarīga iestāde pēc tās izvēles. Šādu revīziju var veikt visā 

līguma darbības laikā un piecu gadu laikposmā no atlikuma izmaksas dienas. Attiecīgā 

gadījumā revīzijas konstatējumi var būt pamatā tam, lai Komisija pieņemtu lēmumus par 

atmaksāšanu.

Komisijas personālam un Komisijas pilnvarotajiem līgumdarbiniekiem ir tiesības 

atbilstīgos nolūkos piekļūt dotācijas saņēmēja birojiem un visai informācijai, tostarp 

informācijai elektroniskā formātā, kas vajadzīga, lai veiktu šādu revīziju.

Revīzijas palātai, kā arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir tādas pašas 

tiesības kā Komisijai, jo īpaši piekļuves tiesības.

Lai Kopienas finanšu intereses aizsargātu pret krāpšanu un citām nelikumībām, Komisija 

var veikt pārbaudes uz vietas atbilstīgi programmai saskaņā ar Padomes Regulu (Euratom, 

EK) Nr. 2185/96 1. Vajadzības gadījumā izmeklēšanu var veikt OLAF saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 2.

  

1 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
2 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.



6235/3/06 REV 3 mv 10
PIELIKUMS DG I LV

IV. INFORMĀCIJA, SAZIŅA UN DARBĪBAS, KURU MĒRĶIS IR PĒC IESPĒJAS 

PALIELINĀT PROJEKTU IETEKMI

1. Komisija

Lai sekmētu programmas īstenošanu un vajadzības gadījumā veiktu informēšanas, 

publicēšanas, izplatīšanas darbības un citas darbības, kuru mērķis ir pēc iespējas palielināt 

projektu ietekmi, kā arī programmas uzraudzību un izvērtēšanu, Komisija var rīkot 

seminārus, konferences un sanāksmes. Šādas darbības var finansēt dotāciju vai valsts 

iepirkuma veidā, vai tos var organizēt un finansēt nepastarpināti pati Komisija.

2. Kontaktpunkti

Komisija un dalībvalstis pēc brīvprātības principa organizē un stiprina nepieciešamās 

informācijas apmaiņu programmas īstenošanai ar kultūras kontaktpunktu starpniecību, kas 

saskaņā ar Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu darbojas kā 

valsts mēroga īstenošanas struktūras.

3. Dalībvalstis

Neskarot Līguma 87. pantu, dalībvalstis vajadzības gadījumā var izveidot atbalsta režīmus 

kultūras darbinieku individuālai mobilitātei, lai risinātu problēmu sakarā ar zemo 

līdzdalības līmeni programmā. Šo atbalstu var īstenot ceļojumu dotāciju veidā kultūras 

pakalpojumu sniedzējiem, lai atvieglotu starpvalstu projektu sagatavošanas posmu kultūras 

jomā.
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V. KOPĒJĀ BUDŽETA SADALĪJUMS

Programmas gada budžeta sadalījums

Budžeta procentuālā daļa 

1. daļa (atbalsts kultūras darbībām) Aptuveni 77 %

– daudzgadu sadarbības projekti Aptuveni 32 %

– sadarbības pasākumi Aptuveni 29 %

– īpašās darbības Aptuveni 16 %

2. daļa (atbalsts Eiropas līmeņa

organizācijām kultūras jomā)

Aptuveni 10 %

3. daļa - (atbalsts izpētei, informācija

apkopošanai un izplatīšanai)

Aptuveni 5 %

Darbības izmaksu kopsumma Aptuveni 92 %

Programmas administratīvās izmaksas Aptuveni 8 %
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Šīs procentuālās daļas ir indikatīvas, un 9. pantā paredzētā komiteja tās var mainīt saskaņā 

ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru.
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I. IEVADS 

  

1. 2004. gada 15. jūlijā Komisija nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei ar EK līguma 

151. pantu pamatotu priekšlikumu Lēmumam, ar ko izveido programmu "Kultūra 2007" 

(2007. - 2013. gadam). 

 

2. Reģionu komiteja sniedza atzinumu 2005. gada 23. februārī. 

 

3. Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedza atzinumu 2005. gada 25. oktobrī. 

 

4. 2006. gada 18. jūlijā Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar EK līguma 251. panta 

2. punktu. 

 

II. MĒRĶIS 

 

Priekšlikuma mērķis ir aizstāt pašreizējo programmu “Kultūra 2000” un Lēmumu par Eiropā 

aktīvo kultūras struktūru atbalstu, un tam ir šādi galvenie uzdevumi: 

- sekmēt kultūras nozarē strādājošu personu starptautisku mobilitāti; 

- veicināt mākslas darbu un kultūras un mākslas izstrādājumu starptautisku apriti; 

- veicināt starpkultūru dialogu. 

 

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārīgas piezīmes 

 

Padomes kopējā nostāja lielā mērā sakrīt ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu. Padome 

ir saglabājusi trīs galvenos programmas uzdevumus, vienlaikus uzsverot, ka 

programmai vajadzētu būt atvērtai visām kultūras nozarēm un visām kultūras 

pakalpojumu sniedzēju kategorijām. Vairākās teksta vietās Padome ir uzsvērusi kultūras 

mantojuma nozīmi, taču ir pievērsusi uzmanību tam, lai programma paliktu atvērta un 

būtu pieejama dažādām kultūras nozarēm. 
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Trīs iestādes vienojās par budžetu 354 miljonu EUR apjomā (2004. gada cenās, t.i., 

400 miljoni EUR pašreizējās cenās) saistībā ar iestāžu nolīgumu par finanšu plānu 

2007.-2013. gadam. 

 

2. Jauni kopējās nostājas elementi salīdzinājumā ar Komisijas iesniegto priekšlikumu 

 

Padome, vienojoties ar Komisiju un Eiropas Parlamentu, pārnesa atbalstu pasākumiem, 

kas veltīti piemiņas vietu saglabāšanai, uz ierosināto programmu “Pilsoņi Eiropai”. 

 

Padome arī mēģināja panākt līdzsvaru starp neliela un liela apjoma projektiem, kā arī 

sekmēt mazo kultūras pakalpojumu sniedzēju piekļuvi programmai. Šim nolūkam 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieeju Padome samazināja minimālo Kopienas atbalstu no 

60 000 EUR uz 50 000 EUR un attiecībā uz sadarbības pasākumiem samazināja kultūras 

pakalpojumu sniedzēju minimālo skaitu no 4 uz 3. 

 

Paturot prātā to pašu mērķi – atvērt programmu mazajiem kultūras pakalpojumu 

sniedzējiem, indikatīvajā Padomes kopējās nostājas budžeta sadalījumā ir paredzēts 

vairāk līdzekļu sadarbības pasākumiem (neliela apjoma projekti) salīdzinājumā ar 

daudzgadu sadarbības projektiem (liela apjoma projekti). Panāktās procentuālās daļas, 

t.i., 32% daudzgadu sadarbības projektiem un 29% sadarbības pasākumiem, ir vidusceļš 

starp Komisijas sākotnējo priekšlikumu un Parlamenta atzinumu. 

 

Saskaņā ar EP atzinumu Padome ieviesa lielāku elastību attiecībā uz darbības ilgumu gan 

daudzgadu sadarbības projektiem (3 līdz 5 gadi), gan sadarbības pasākumiem (1 līdz 2 

gadi). 
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Padome attiecībā uz projektiem, kuros Kopienas finansējuma kopsumma pārsniedz 

200 000 EUR, paredzēja piemērot vadības komitejas procedūru. 

 

3. Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi 

 

3.1. Grozījumi, kas pieņemti pilnībā, daļēji vai pēc būtības 

 

Padome varēja pieņemt Eiropas Parlamenta grozījumu lielu daļu pilnībā vai daļēji. 

 

Pilnībā tika iekļauti šādi grozījumi – Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 

43, 47, 51 un 52. Grozījumus Nr. 14, 19, 26 (ko iekļāva 7. pantā), 34, 53, 55, 56 un 59 

formulēja citādāk. 

  

Padome daļēji iekļāva grozījumus Nr. 8, 10, 16 (izņemot atsauci uz īpašiem projektiem), 

24 (neminot specifiskas darbības jomas), 62 un 49 (izņemot atsauci uz īpašām 

struktūrām), 38 un 42 (tika pieņemta abu grozījumu daļa par projektu ilgumu). 

 

3.2. Neiekļautie grozījumi 

 

Lai arī Padome nevarēja pieņemt Parlamenta izdarītajos grozījumos Nr. 39, 44, 47, 48, 

54, 60 ierosināto indikatīvo budžeta sadalījumu pa dažādiem virzieniem, tā mēģināja 

pietuvināt pozīcijas EP ierosinājumiem, salīdzinot ar Komisijas priekšlikumu, kā 

norādīts iepriekš tekstā. Attiecībā uz 2. virzienu – atbalstu struktūrām – Padome 

uzskata, ka piešķirt 14% no budžeta līdzekļiem šim virzienam būtu pārmērīgi, jo īpaši 

tādēļ, ka viena darbība 2. virzienā (piemiņas vietas) tika pārnesta uz citu programmu.  

Grozījums Nr. 21 attiecībā uz vispārējo budžetu tika noraidīts, ņemot vērā iepriekš 

minēto iestāžu nolīgumu par finanšu plānu. 
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Pazemināt minimālo budžetu sadarbības pasākumiem līdz 30 000 EUR, kā bija 

ierosināts grozījumā Nr. 42, tika uzskatīts par pārmērīgu, jo pašreizējā programmā 

robežlielums bija jau noteikts 50 000 EUR apjomā. Tomēr Padome daļēji ņēma vērā 

Parlamenta nostāju, samazinot robežlielumu no 60 000 EUR uz 50 000 EUR. 

 

Padome noraidīja grozījumu Nr. 36, kurā ierosināts samazināt kultūras pakalpojumu 

sniedzēju minimālo skaitu daudzgadu sadarbības projektos no dažādām valstīm no 6 uz 

4 dalībniekiem, lai saglabātu projektu daudzpusējas dalības iezīmi. Turpretī attiecībā uz 

neliela apjoma sadarbības pasākumiem Padome pieņēma grozījumu Nr. 41, samazinot 

projekta dalībnieku minimālo skaitu. 

 

Visi grozījumi, ar kuriem ierosināts iekļaut nozaru prioritātes, pievienojot nozaru 

mērķus vai uzsverot atbalstu specifiskām nozarēm vai struktūrām (grozījumi Nr. 61, 5, 

9, 12, 64, 65 un saistītie grozījumi Nr. 37 un 45, 25, 40 un 46), tika noraidīti, lai 

saglabātu konsekvenci ar programmas mērķiem un neatkāptos no programmas 

atvērtības, par prioritārām nosakot atsevišķas kultūras darbību jomas. Tie paši 

apsvērumi attiecas uz grozījumiem Nr. 16, 24 un 49, kuri tika pieņemti daļēji. 

 

Grozījumu Nr. 38 un 42 pirmajā daļā paredzētais Kopienas atbalsta palielinājums no 

50% līdz 70% tika uzskatīts par pārmērīgu. 

 

Lai arī Padome piekrita grozījumu Nr. 29, 31 un 32 būtībai (par ieguldījumu citos 

Kopienas mērķos), tā uzskatīja, ka šo grozījumu saturs jau ir iekļauts tiesību akta 

apsvērumos vai citos noteikumos. Līdzīgi Padome uzskatīja, ka grozījums Nr. 18 (par 

adekvātiem resursiem) nav iekļaujams tiesību aktā un ka grozījums Nr. 17 (par 

UNESCO Konvenciju par kultūras daudzveidību) neatbilst lēmuma piemērošanas 

jomai. 
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Padome neuzskatīja par vajadzīgu iekļaut grozījumus Nr. 28 un 50 par pārskatāmības 

pasākumiem un par daudzgadu partnerību, jo uz šiem noteikumiem attiecas finanšu 

regula un 29. apsvērumā jau ir paredzēta īstenošanas lēmumu pieņemšana saskaņā ar 

finanšu regulu. Grozījums Nr. 35 par novērtēšanu tika uzskatīts par lieku, jo pašai 

novērtēšanai ir jābūt ārējai un neatkarīgai. Nebija pieņemams grozījums Nr. 72 par to 

valstu dalību programmā, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, un tika 

uzskatīts, ka grozījums Nr. 57 par kultūras kontaktpunktu (KKP) telpām ir grūti 

īstenojams, jo KKP parasti ir daļa no valstu struktūrām. 

 

 

IV. NOBEIGUMS 

 

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja ir izsvērta, tā ir labs pamats, lai izveidotu šo 

instrumentu, kas visā Eiropā atvieglinās sadarbību kultūras nozarē. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, Padome cer panākt vienošanos ar Parlamentu tuvākajā laikā, lai varētu drīzumā 

pieņemt attiecīgo lēmumu. 

 
 

__________________ 
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PADOMES DEKLARĀCIJA 

 

Padome piekrīt pārcelt 2. daļas 2. punktu, kas attiecas uz atbalstu pieminekļu saglabāšanas 

darbībām, no Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido 

programmu "Kultūra 2007" (2007.-2013. gadam), uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumam, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu "Pilsoņi Eiropai", lai 

sekmētu aktīvu Eiropas pilsoniskumu. 

 



 
11116/06 ADD 1  mv/APZ/ag 2 
 JUR  LV 

Finansējums būtu jāparedz šādu darbību atbalstam, kuru mērķis ir: 

 

• aizsargāt svarīgākās ar nacistu veiktām masu deportācijām saistītās vietas un pieminekļus, 

bijušās nacistu koncentrācijas nometnes un citas cilvēku masu iznīcināšanas vai spīdzināšanas 

vietas, kā arī ar šiem notikumiem saistītus dokumentu arhīvus, un saglabāt gan upuru, gan to 

personu piemiņu, kas ārkārtas apstākļos izglāba cilvēkus no holokausta; 

 

• nodrošināt staļinisma veiktās masu iznīcināšanas un masu deportāciju upuru piemiņu, kā arī 

aizsargāt ar šiem notikumiem saistītus pieminekļus un arhīvus. 

 

 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR 8. PANTU 

 

Komisija pauž nožēlu par to, ka papildus komitoloģijas procedūrai, kas paredzēta Komisijas 

sākotnējā priekšlikumā un attiecas uz pašu izvēles procedūru, Padome vēlas lēmumā par 

programmu "Kultūra 2007" paredzēt komitoloģijas procedūras izmantošanu, izvēloties konkrētas 

darbības. Komisija atzīmē, ka salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu laikposms no priekšlikuma 

iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par minēto priekšlikumu tādējādi būtu pagarināts par diviem 

līdz trim mēnešiem, un tas ir pretrunā vienkāršošanas un lietojuma ērtības principam, par ko, sākot 

tiesību akta izstrādi, vienojās Komisija, Padome un Eiropas Parlaments. Komisija turklāt ņem vērā, 

ka Eiropas Parlaments, nākot klajā ar atzinumu pirmajā lasījumā, nav atbalstījis priekšlikumu 

izmantot komitoloģijas procedūru vienmēr, kad jāpieņem lēmums, izvēloties darbību. 

 

Īstenojot programmu "Kultūra", Komisija apņemas tūlīt informēt Padomi un Eiropas Parlamentu 

par visiem lēmumiem attiecībā uz darbības izvēli, ko pieņem, neizmantojot komitoloģijas 

procedūru. 
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Komisija turklāt apņemas joprojām meklēt iespējas samazināt izvēles procedūras termiņu, palielinot 

administratīvo efektivitāti, jo īpaši izmantojot jauno izpildaģentūru, lai programmu īstenotu. Tā 

tomēr ņem vērā, ka iespējamais laika ietaupījums katrā ziņā būs krietni mazāks par 2 līdz 3 

mēnešiem, ko var zaudēt, ja visiem lēmumiem, ko pieņem, izvēloties darbību, piemērotu 

komitoloģijas procedūru. 

 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR 2. DAĻAS 2. PUNKTU 

 

Komisija piekrīt tam, ka pieminekļu saglabāšanas atbalsta darbību atbalsts, kurš patlaban ir iekļauts 

2. daļas 2. punktā Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko 

izveido programmu "Kultūra 2007" (2007. - 2013. gadam), būtu jāiekļauj priekšlikumā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido 

programmu "Pilsoņi Eiropai", lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsoniskumu. 

 

Finansējums būtu jāparedz šādu darbību atbalstam, kuru mērķis ir: 

 

* aizsargāt svarīgākās ar nacistu veiktām masu deportācijām saistītās vietas un pieminekļus, 

bijušās nacistu koncentrācijas nometnes un citas cilvēku masu iznīcināšanas vai spīdzināšanas 

vietas, kā arī ar šiem notikumiem saistītus dokumentu arhīvus, un saglabāt gan upuru, gan to 

personu piemiņu, kas ārkārtas apstākļos izglāba cilvēkus no holokausta; 

 

* nodrošināt staļinisma veiktās masu iznīcināšanas un masu deportāciju upuru piemiņu, kā arī 

aizsargāt ar šiem notikumiem saistītas piemiņas vietas un arhīvus. 
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UNGĀRIJAS DELEGĀCIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Ungārija 12. panta c) punktu interpretē šādi: 

 

Saskaņā ar preambulas 3. un 15. apsvērumu diskriminācijas formas, kas nav minētas 12. panta 

c) punktā, bet ir definētas citos Eiropas Savienības tiesību aktos, katrā ziņā noteikti jāņem vērā, 

īstenojot lēmumu. 

 

 

________________________ 
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 1.9.2006 
COM(2006) 476 galīgā redakcija 

2004/0150 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot lēmumu par programmas „Kultūra 2007” izveidi 
(2007. līdz 2013. gadam) 
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2004/0150 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot lēmumu par programmas „Kultūra 2007” izveidi 
(2007. līdz 2013. gadam) 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikums iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei 
(dokuments COM(2004) 469 galīgā redakcija – 2004/0150(COD)): 

2004. gada 14. jūlijs 

Datums, kad sniegts Eiropas Reģionu komitejas atzinums: 2005. gada 
23. februāris 

Datums, kad sniegts Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā: 2005. gada 
25. oktobris 

Datums, kad panākta politiska vienošanās: 2006. gada 18. maijs 

Datums, kad pieņemta kopējā nostāja: 2006. gada 18. jūlijs 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir tādas programmas izveide, kas var veicināt kopējo Eiropas 
kultūras vērtību uzplaukumu, pamatojoties uz sadarbību starp māksliniekiem, kultūras 
darbiniekiem un kultūras iestādēm kultūras jomā. Ar šo programmu centīsies veicināt 
savstarpēju sadarbību Eiropā, kā arī sekmēt Eiropas identitātes izaugsmi visos līmeņos, 
pateicoties saskarsmei starp iedzīvotājiem. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējām programmām ar ierosināto programmu tiek veicināta 
sadarbības pastiprināšana kultūras jomā, ES rīcību koncentrējot uz trīs galvenajiem mērķiem, 
kas ir atzīti par tādiem mērķiem, kuriem ir liela Eiropas pievienotā vērtība: tādu personu 
starpvalstu mobilitāte, kuras strādā kultūras nozarē, mākslas darbu, kā arī kultūras produktu 
transnacionālā aprite un starpkultūru dialogs.  

Tajā ir iekļauti trīs virzieni: i) tiešs atbalsts sadarbības projektiem kultūras jomā; ii) atbalsts 
Eiropas kultūras sadarbības organizācijām un iii) atbalsts pētījumiem, kā arī informācijas 
vākšanai un izplatīšanai kultūras sadarbības jomā. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Kopējā nostāja vienprātīgi tika pieņemta 2006. gada 18. jūlijā. Komisija uzskata, ka tas ir 
kompromiss, ar ko īsteno lielāko daļu mērķu grozītajā Komisijas priekšlikumā, kurā, savukārt, 
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ir ņemts vērā liels skaits Eiropas Parlamenta izdarīto grozījumu. Visi tie Eiropas Parlamenta 
izdarītie grozījumi, kuriem Komisija pilnīgi, daļēji vai principā ir varējusi piekrist, ir iekļauti 
Padomes kopējā nostājā, un atsevišķos gadījumos tie ir citādā redakcijā, t.i., 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. 
un 62. grozījums. Turklāt kopējā nostājā ir iekļauts arī 2., 3. un 13. grozījums (par šiem 
grozījumiem Komisijai bija iebildes), kā arī 34., 47. un 49. grozījums. 

Tomēr Komisija nevar atbalstīt kopējo nostāju attiecībā uz diviem jautājumiem: budžeta 
sadalījums un komitoloģijas procedūras paplašināšana attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
atlasi. 

Padome ir nolēmusi grozīt Komisijas orientējošo budžeta sadalījumu tā, lai 32 %, nevis 36 %, 
kā tas ir paredzēts Komisijas priekšlikumā, programmas budžeta varētu piešķirt daudzgadu 
projektiem (programmas [budžeta] 1.1. līnija), un 29 %, nevis 24 %, kā tas ir paredzēts 
Komisijas priekšlikumā, programmas budžeta tiktu piešķirti sadarbības pasākumiem 
(programmas [budžeta] 1.2. līnija). Atbilstīgi Komisijas viedoklim sagatavotais sākotnējais 
priekšlikums ir sekmējis faktisku strukturētu sadarbību Eiropas mērogā, un tādējādi tajā ir 
paredzēta lielāka pārredzamība attiecībā uz ilgtspējīgiem ilgtermiņa projektiem un tā rezultātā 
– attiecībā uz minēto programmu. Daudzgadu projektiem pievērstā sākotnējā uzmanība nav 
jāuzskata par lielajiem, nevis mazajiem uzņēmumiem pievērstu uzmanību; mērķis bija 
atbalstīt visus uzņēmējus neatkarīgi no lieluma, lai tie piedalītos vērienīgos sadarbības 
projektos. Komisija arī uzskata par vajadzīgu piešķirt 17 % budžeta (pretēji kopējā nostājā 
norādītajiem 16 %) īpašām rīcībām (programmas [budžeta] 1.3. līnija), jo šīs [budžeta] līnijas 
mērķis ir panākt būtisku rezonansi eiropiešu vidū un palīdzēt vairot šo personu piederības 
sajūtu vienai un tai pašai kopienai, kas ir ļoti būtiski, rodoties Eiropas pilsonībai.  

Padome ir nolēmusi komitoloģijas procedūru attiecināt uz lēmumiem par projektu atlasi 
tādiem piešķīrumiem, kuru vērtība pārsniedz 200 000 euro (jaunā 8. panta 2. punkta 
d) apakšpunkts). Šī paplašināšana nozīmēs tādu iekšējo lēmumu ilgāku pieņemšanas 
procedūru, kas skar minētās programmas īstenošanu, neradot faktisku pievienoto vērtību. 

Komisija arī norāda, ka Padomes kopējā nostājā (2. pantā) minētais 354 miljonus euro 
finansiālā atbalsta ekvivalents 2004. gada cenās ir 400 miljoni euro faktiskajās cenās. 

4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka 2006. gada 18. jūlijā vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja lielā mērā 
atspoguļo nozīmīgu posmu ceļā uz lēmuma skaidrību un ar to šā lēmumi noteikumi uzlaboti 
atbilstīgi mērķiem, kas jāsasniedz, kā izklāstīts Komisijas priekšlikumā. Tomēr Komisija 
noraida divus aspektus attiecībā uz budžeta sadalījumu, kā arī attiecībā uz komitoloģiju (skatīt 
pievienoto paziņojumu), tāpēc nevar to pieņemt. 
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PIELIKUMS  

Komisijas paziņojums par 8. pantu 

Komisija pauž nožēlu par Padomes vēlmi lēmumā par programmu „Kultūra 2007” papildus 
komitoloģijas procedūrai, kas atspoguļota Komisijas sākotnējā priekšlikumā par pašu atlases 
procedūru, ieviest komitoloģijas procedūru attiecībā uz atlases lēmumiem par katru atsevišķo 
darbību. Komisija norāda, ka tas salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu par diviem līdz trim 
mēnešiem pagarinās laikposmu, kas pieteikuma iesniedzējiem jāgaida, lai saņemtu lēmumu, 
un tas ir pretrunā Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta atbalstītajam vienkāršošanas 
principam un piemērotībai lietotāja vajadzībām likumdošanas procesa sākumā. Komisija arī 
norāda uz to, ka Eiropas Parlaments savā atzinumā pirmajā lasījumā nav atbalstījis to, ka uz 
atsevišķajiem atlases lēmumiem attiecina komitoloģijas procedūru. 

Īstenojot kultūras programmu, Komisija pauž apņēmību nekavējoties informēt Padomi un 
Eiropas Parlamentu par visiem tādiem darbības atlases lēmumiem, kuri ir pieņemti, 
neizmatojot komitoloģijas procedūru. 

Turklāt Komisija pauž apņēmību, ka tā, palielinot administratīvo efektivitāti, jo īpaši 
izmantojot jauno izpildaģentūru programmas īstenošanai, turpinās meklēt veidus, lai saīsinātu 
atlases termiņu. Tomēr tā norāda, ka šāds laika ekonomijas apmērs ir ievērojami mazāks nekā 
divi līdz trīs mēneši, kas ir vajadzīgi, ja atsevišķo atlases lēmumu pieņemšanā izmanto 
komitologijas procedūru. 
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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. 




