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1. TŁO

1. W swoim komunikacie w sprawie perspektyw finansowych 2007 - 20131 Komisja 
proponuje oddzielna pozycję 3: Obywatelstwo. Powody włączenia tematów zawartych w 
tej pozycji „wypływają bezpośrednio z interesów i oczekiwań obywateli jako jednostek".2
Opierając się na tych kryteriach, Komisja grupuje trzy obszary priorytetowe w ramach 
pozycji 3 i proponuje następujący podział między politykami:

• Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (65%)
• Zdrowie publiczne i ochrona konsumentów (20%)
• Propagowanie kultury i obywatelstwa europejskiego (15%) 

2. Ogólne wydatki na pozycję 3 wynoszą 24,705 milionów euro. Jest to zdecydowanie 
najmniejsza kategoria proponowanych perspektyw finansowych i stanowi jedynie 2,3% 
całości zobowiązań.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OGÓŁE
M

Pozycja 3: Obywatelstwo, 
zdrowie i konsumenci, 
kultura, mechanizm 
solidarności 

2,570 2,935 3,235 3,530 3,835 4,145 4,455 24,705

3. Niniejszy dokument roboczy zajmuje się w szczególności następną generacją programów, 
dotyczących kultury, mediów, młodzieży oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim. Krótka 
analiza wszystkich istniejących programów europejskich w obszarach kultury, mediów, 
młodzieży oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim zamieszczona jest w załączniku.
Wszystkie te programy wygasną wraz z końcem 2006 roku. Komisja już przedłożyła 
projekty legislacyjne dotyczące trzech następnych programów w obszarach młodzieży, 
kultury i mediów. Nowe projekty, jak również proponowane ramy finansowe są opisane i 
ocenione poniżej. Projekt legislacyjny dotyczący programu mającego na celu 
propagowanie uczestnictwa w życiu obywatelskim ma zostać przedłożony na początku 
2005 roku.

4. Jednym z głównych celów Komisji w odniesieniu do projektowanych instrumentów było 
uproszczenie programów Wspólnoty, zarówno jesli chodzi o kwestie prawne, jak i kwestie 
związane z zarządzaniem. Liczba podstaw prawnych zostanie zredukowana do czterech, 
mając na względzie cel, jakim jest jeden program na obszar polityki. W rezultacie liczba 
zaangażowanych linii budżetowych również ulegnie znaczącej redukcji, z 22 do 4. Co 
więcej, Komisja proponuje sprawniejsze procedury administracyjne, charakteryzujące sie 
prostszymi i bardziej proporcjonalnymi zasadami umownymi i finansowymi.

  
1 COM(2004) 487 końcowy, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw 
finansowych 2007-2013, 13 lipca 2004.
2 Komisja Europejska, Wieloletnie ramy finansowe 2007-2013, notka nr 10
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2. ANALIZA NOWYCH PROJEKTÓW (2007-2013)

I. Młodzież

Program „Młodzież w działaniu” (2007-2013) (COM (2004) 471 końcowy)1

5. Celem programu jest przyczynienie się do aktywnej postawy obywatelskiej młodych ludzi 
i do rozwinięcia czynnego zaangażowania na poziomie lokalnym, krajowym oraz 
europejskim wśród młodych ludzi, jak również ulepszenie systemów wspierających 
działania młodzieży. Program będzie bazował na poprzednich programach, takich jak 
Młodzież dla Europy i Europejski Wolontariat i obejmie również szereg nowych środków.
Rozpocznie również działalność program współpracy z krajami sąsiadującymi i innymi 
krajami trzecimi („Młodzież dla świata”).

6. Przyszły program będzie w dalszym ciągu upraszczany i bardziej elastyczny w 
porównaniu z obecną sytuacją. Obejmie zarówno istniejące podstawy prawne (Program 
Działań Młodzieży, program mający na celu promowanie organizacji pozarządowych 
działających w dziedzinie młodzieży), które są skrótowo analizowane w Załączniku do 
niniejszego dokumentu roboczego. Bieżące linie budżetowe będą zastąpione jedną linią.
Zarządzanie przyszłym programem będzie realizowane głównie w sposób 
zdecentralizowany, umożliwiając Państwom Członkowskim występowanie z 
uzupełniającymi inicjatywami.

7. Komisja definiuje ambitne cele dla nowych programów, które powinny osiągnąć 
następujące efekty:

- Wdrożenie 40 000 projektów skierowanych do młodych ludzi na lata 2007-2013 (w 
porównaniu z 27 000 w obecnym okresie programowania);

- Europejski Wolontariat powinien osiągnąć liczbę 10 000 uczestników rocznie (w 
porównaniu z około 3 500 wolontariuszami rocznie w ramach bieżącego programu);

- Szkolenie, informacja i wymiana dobrych praktyk wśród instruktorów społeczno-
oświatowych: 5 000 projektów rocznie (wielkość ta opiera się na wprowadzeniu nowego 
środka służącego informowaniu młodych ludzi i wzmacnianiu działań wspierających 
organizacje pozarządowe)

8. Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 915 milionów euro 
(roczna średnia 130 milionów euro). Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu z obecną 
sytuacją. Roczne średnie wydatki na młodzież wzrósłby z około 90 milionów euro do 130 
milionów euro (2007-2013). Komisja proponuje wydatki administracyjne w kwocie 35 
milionów euro, co stanowi 3,8 % ogólnej kwoty.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółe
m

Wydatki 
operacyjne 

106 121 123 126 128 136 140 880

Pomoc 5 5 5 5 5 5 5 35
  

1 Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady tworzącej program „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU" na okres 2007-2013 
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techniczna i 
administracyjna
Zobowiązania 

ogółem 
111 126 128 131 133 141 145 915

II. Media

9. Program wspierający europejski sektor audiowizualny MEDIA 2007 (COM (2004) 
470 końcowy)1. Społeczny i kulturowy wpływ sektora audiowizualnego przewyższa 
wpływ jakiegokolwiek innego medium. W Europie nasycenie gospodarstw domowych 
odbiornikami telewizyjnymi sięga 98 %. Wspólnota Europejska wdrażała szczególną 
politykę wobec sektora audiowizualnego od 1998 r. Działania Wspólnoty na rzecz 
europejskiego przemysłu audiowizualnego obecnie przyjmują formę dwóch różnych 
programów: MEDIA Plus i MEDIA kształcenie. Oba programy wygasną w 2006 roku, 
krótka ich analiza jest zawarta w Załączniku do niniejszego dokumentu roboczego.

10. Komisja przyjęła projekt nowego Programu wspierający europejski sektor audiowizualny 
(MEDIA 2007). Nowy program nie tylko będzie zawierał obecne programy MEDIA Plus i 
MEDIA szkolenia, ale również będzie obejmował udział Wspólnot w Europejskim 
Obserwatorium Audiowizualnym oraz „działanie i2i”, które okazało się udanym 
instrumentem.

11. Głównymi celami programu są ochrona i promocja kulturalnej różnorodności Europy oraz 
dziedzictwa kinematografii i audiowizualnego oraz większe upowszechnienie filmów 
europejskich i innych produkcji audiowizualnych wewnątrz i na zewnątrz Unii 
Europejskiej. Ponadto należy wzmocnić konkurencyjność europejskiego sektora 
audiowizualnego.

12. Komisja proponuje, aby do 2013 roku zostały osiągnięte następujące cele:
- Wzrost udziału rynkowego filmów europejskich rozpowszechnianych poza własnym 
krajem;
- Umożliwienie współpracy na poziomie europejskim 40 europejskim szkołom filmowym;

- Podwojenie liczby wspieranych projektów audiowizualnych (2200 wspieranych projektów 
rocznie); 

- Podwojenie liczby europejskich kampanii dystrybucyjnych.

13. Jeśli chodzi o administrowanie nowym programem, Komisja kładzie szczególny nacisk na 
znaczące uproszczenie procedur. Program będzie bardziej przyjazny dla użytkownika, 
biorąc pod uwagę w szczególności strukturę europejskiego sektora audiowizualnego, 
który cechuje przewaga małych i średnich przedsiębiorstw.

14. Komisja proponuje całkowity budżet na lata 2007-2013 w wysokości 1 055 milionów 
euro (rocznie średnio 150 milionów euro). Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu 
do sytuacji obecnej. Roczne średnie wydatki na wspieranie mediów wzrosłyby z około 90 

  
1 Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego sektor audiowizualny 
(MEDIA 2007) 
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milionów euro do 150 milionów euro (2007-2013). Komisja proponuje wydatki 
administracyjne w wysokości 85 milionów euro, co stanowi 8% całej kwoty.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółe
m

Wydatki 
operacyjne 

95 101 121 138 158 170 186 969

Pomoc 
techniczna i 
administracyjna 

10 11 12 12 13 14 14 85

Zobowiązania 
ogółem

105 112 133 150 171 184 200 1055

III. Kultura

15. Program Kultura 2007 (COM (2004) 469 końcowy)1. Podstawą działań na poziomie 
europejskim w obszarze kultury jest art. 151 Traktatu o Unii Europejskiej, i pozostawia w 
gestii Państw Członkowskich główny ciężar odpowiedzialności za politykę kulturalną.
Zgodnie z tymi postanowieniami Traktatu, działalność Wspólnoty w obszarze kultury 
skupia się głównie na promowaniu wielostronnej współpracy europejskiej opartej na 
kontaktach między artystami, przedsiębiorcami działającymi w sferze kultury i 
instytucjami kulturalnymi.

16. Pierwszy program Kultura na poziomie europejskim został wprowadzony w 2000 r., po 
czym nastąpił program działań w celu wspierania podmiotów działających na rzecz 
kultury w 2004 r. Obecnie istniejące programy są pokrótce analizowane w załączniku do 
niniejszego dokumentu roboczego. Niewielkie środki finansowe przeznaczane na 
współpracę kulturalną w ostatnich latach doprowadziły jednak do znaczących rezultatów i 
tysiące organizacji kulturalnych z różnych krajów europejskich (teatrów, muzeów, 
ośrodków badawczych, instytutów kulturalnych, władz publicznych, itp.) działając razem, 
stworzyły i wprowadziły w życie szereg projektów kulturalnych i artystycznych. Z drugiej 
strony, zasięg celów prowadził do daleko idących oczekiwań, które nie mogą zostać
zaspokojone ze względu na skromny poziom środków finansowych. Pewnego rodzaju 
dostosowanie priorytetów wydaje się być niezbędne dla kolejnego programu. Ponadto, 
zarządzanie bieżącym programem (np. brak przejrzystości, nałożenie nieproporcjonalnych 
ciężarów administracyjnych na ubiegające się podmioty, późna wypłata dotacji) wymaga 
ulepszenia.

17. Nowy program Kultura 2007 następuje po obecnym programie Kultura 2000 i obejmuje 
szereg innych działań kulturalnych. Głównym celem programu jest transnarodowa 
mobilność dla każdego, kto pracuje w sektorze kultury w UE, transnarodowy obrót 
dziełami sztuki i produktów kulturalno-artystycznych, jak również dialogu kulturowego.

  
1 Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-2013) 
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18. Komisja proponuje następujące cele do osiągnięcia do roku 2013:

- Około 1400 projektów współpracy kulturalnej w okresie 2007-2013, włączając w to 80 
wieloletnich centralnych punktów współpracy kulturalnej;

- Około 50 sieci lub organizacji zainteresowania europejskiego.

19. Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 408 milionów euro (rocznie 
średnio 58 milionów euro) co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do obecnej 
sytuacjiRoczne średnie wydatki na kulturę wzrosłyby z około 41 milionów euro do 58 
milionów euro (2007-2013).Komisja proponuje wydatki administracyjne w wysokości 33 
milionów euro, co stanowi 8,1% całej kwoty.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółe
m

Wydatki 
operacyjne 

41 43 47 52 57 64 71 375

Pomoc 
techniczna i 
administracyjna 

4 4 4 5 5 5 6 33

Zobowiązania 
ogółem

45 47 51 57 62 69 77 408

IV. Uczestnictwo w życiu obywatelskim

20. Pierwszy program uczestnictwa w życiu obywatelskim został zainicjowany w 2004 r. 
Głównym celem programu jest promocja wartości i celów Unii. Zawiera on ustanowione 
działania w rodzaju „miasta partnerskie” oraz instytucje wspierane formalnie na mocy 
części A budżetu Wspólnoty (patrz załącznik 1). Program przewiduje dotacje mające na 
celu współfinansowanie kosztów operacyjnych szeregu instytucji (organizacji 
pozarządowych, ośrodków badań, stowarzyszeń), zajmujących się celami leżącymi 
zasadniczo w interesie europejskim, w związku z aktywnym obywatelstwem europejskim.
Ogólny budżet przeznaczony na program Uczestnictwa w Życiu Obywatelskim wynosi 72 
miliony euro na lata 2004-2006. Program jest krótko objaśniony w załączniku do 
niniejszego dokumentu.

21. Obecny program zakończy się wraz z bieżącą Perspektywą Finansową z końcem roku 
2006. Oczekuje się, że projekt legislacyjny dotyczący następnego programu zostanie 
zainicjowany na początku roku 2005. Ten projekt będzie opierał się na doświadczeniach 
uzyskanych przy ostatnio realizowanym programie i obejmie okres od 2007 r. Jego celem 
będzie zbliżenie obywateli do UE i stymulowanie aktywnego obywatelstwa. Wsparcie 
może zostać udzielone instytucjom aktywnym na polu obywatelstwa europejskiego, w 
tym europejskim organizacjom nadzorującym, ośrodkom badań i organizacjom 
pozarządowym.
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3. WNIOSKI

1. Sprawozdawca uznaje wysiłki Komisji mające na celu uproszczenie i racjonalizację 
bieżącej sytuacji dotyczącej różnych programów. We wszystkich obszarach Komisja 
proponuje mniejszą ilość prostszych instrumentów prawnych. Ilość podstaw prawnych dla 
nowych obszarów polityk objetych niniejszym dokumentem roboczym (młodzież, media, 
kultura, uczestnictwo w życiu obywatelskim) będzie zredukowana do czterech, natomiast 
liczba linii budżetowych z 22 do 4. Jednakże możliwe następstwa tego zintegrowanego 
podejścia pod względem kontroli politycznej i budżetowej sprawowanej przez Parlament 
Europejski, oraz pod względem przejrzystości, wymagają dalszej dyskusji.

2. Sprawozdawca popiera również uproszczenie procedur administracyjnych proponowane 
przez Komisję w nowych programach w obszarach młodzieży, mediów i kultury.
Parlament Europejski z pewnością skoncentruje się na tych kwestiach podczas trwających 
procedur legislacyjnych.

3. Jeśli chodzi o Program Młodzież w Działaniu, oczywista jest europejska wartość dodana 
tego programu. Działania takie jak organizowanie wielostronnych wymian młodzieży, 
Europejski Wolontariat oraz sieci współpracy w ramach projektów dla młodych 
pracowników nie mogą być organizowane efektywnie przez pojedyncze Państwa 
Członkowskie. Efekt dźwigni takiego programu został również udowodniony, jako że 
pomaga on kierować, a niekiedy kształtować środki polityki krajowej.

4. Jeśli chodzi o Program MEDIA 2007, sprawozdawca podkreśla, że sektor audiowizualny 
znajduje się u źródła zmian technologicznych i innowacyjnych procesów gospodarczych i 
kładzie nacisk na ich możliwy wkład do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, jak 
zostało to przewidziane w procesie lizbońskim. Należy podkreślić pozytywne rezultaty 
bieżących programów MEDIA. Programy MEDIA udowodniły swoją wysoką sprawność i 
skuteczność w określaniu europejskiej wartości dodanej w celu wspierania rozwoju tego 
sektora.

5. Jeśli chodzi o Program KULTURA 2000, sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem 
integrację szeregu działań o wyjątkowo małych ramach finansowych w jeden projekt.
Wartość dodana działań kulturalnych na poziomie Wspólnoty jest ewidentna i przyczynia 
się do rosnącej świadomości różnorodności i bogactwa kultury europejskiej i wspólnego 
europejskiego dziedzictwa. Sprawozdawca podkreśla niedociągnięcia w istniejących 
programach, w szczególności w zakresie zarządzania programami oraz fakt istnienia zbyt 
wielkiej ilości różnych celów, w szczególności mając na uwadze ograniczony budżet na 
nie przydzielony.

6. Jeśli chodzi o następne programy z zakresu Programu Uczestnictwa w Życiu 
Obywatelskim, sprawozdawca ubolewa, że projekt Komisji nie został jeszcze przyjęty.
Wzywa Komisję do bezzwłocznego przedłożenia projektu legislacyjnego w celu 
umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie rozpoczęcia prac legislacyjnych w 
terminie, co pozwoli na wejście w życie nowego programu na początku 2007 r.
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7. Na podstawie szeregu czynników wskazanych powyżej oraz opinii Komisji Kultury i
Edukacji1, sprawozdawca oczekuje, że debata zaowocuje odpowiedziami na następujące 
kwestie:

• czy podejście Komisji zmierzające do połączenia szeregu istniejących programów w 
cztery główne, kolejne programy jest właściwe, i czy wszystkie części istniejących 
programów powinny być kontynuowane.

• czy struktura proponowanej Perspektywy Finansowej jest do przyjęcia, w szczególności 
w odniesieniu do pozycji 3: Obywatelstwo. Pozycja 3 jest zdecydowanie najmniejszą 
kategorią i stanowi jedynie 2,3 % całości zobowiązań (2007-2013). Obejmuje ona 
niektóre obszary o szczególnym znaczeniu dla obywateli europejskich, jak Wymiar 
Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne, Konsumenci, Młodzież i Kultura. Ponadto, te 
obszary polityk mają również istotny związek z procesem lizbońskim (Pozycja 1a). Z 
drugiej strony inne obszary polityk o podobnym znaczeniu dla obywateli (np. środowisko, 
edukacja i polityka społeczna, równość mężczyzn i kobiet) są pogrupowane w ramach 
innych pozycji.

• czy Program Młodzież w Działaniu może być traktowany priorytetowo i czy 
proponowane dla niego ramy finansowe (915 milionów euro) są wystarczające dla 
zaspokojenia ambitnych celów programu.

• czy Program MEDIA 2007 może zostać uznany za priorytetowy i czy proponowane dla 
niego ramy finansowe (1055 milionów Euro) są wystarczające, mając na uwadze 
centralną rolę sektora audiowizualnego w procesie lizbońskim.

• czy ramy finansowe proponowane dla Programu KULTURA 2007 (408 milionów euro) 
są uzasadnione.

  
1 Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ruth Hieronymi, PE350.226, 1 lutego 2005 r.
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ANNEX I
TECHNICAL SHEET

1) ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION (until 2006)
The following table gives an overview of the major existing programmes in the obszar of 
youth, media, culture and civic participation.
Programme Principal aim czas 

trwania
Years ramy 

finansowe
(Million 
Euro) 

Commitment 
average per 
year 
(Million 
Euro)

Youth
Youth Action 
Programme 

Promotion of informal 
education schemes for 
young people in 
particular through 
exchange programmes

2000 -
2006

7 605 86

Programme 
to promote 
NGO's active 
at European 
level in the 
field of youth

działania of the bodies 
which contribute to 
the active 
participation of young 
citizens in jawny life 
and in society

2004-
2006

3 13 4.33

Media
MEDIA 
PLUS -
Development, 
Distribution 
and 
Promotion 

Development, 
distribution and 
promotion of 
European audio-visual 
works within and 
outside the 
Community

2001-
2006

6 453.6 75

MEDIA 
TRAINING 

Continuous vocational 
training to 
professionals in the 
European audio-visual 
industry

2001-
2006

6 59.4 9.9

Culture
Culture 2000 Cultural creation and 

mobility dostęp to 
culture, dissemination 
of art and culture and 
intercultural dialogue.

2000-
2006

7 236.5 33.7

Action 
programme 
for cultural 
organisations

Support for cultural 
organisations, 
associations working 
to maintain memorials 
and archives and for 
the European 

2004-
2006

3 19 6.33
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Prezydium of Lesser-
Used Languages in 
Dublin

Civic Participation
Action 
programme 
to promote 
active 
European 
citizenship 
(civic 
participation)

Promotion of the 
values and objectives 
of the Union, bringing 
citizens closer to the 
EU and encouraging 
them to engage more 
frequently with its 
institutions

2004-
2006

3 72 24

I. Youth

1. Youth Action Programme 2000 - 2006 (Decision 1031/2000/EC)1

The Youth programme is an instrument for mobility and education targeting young people 
between 15 and 25 and socio-educational workers in the European Union and third countries.
The programme was introduced in 2000 and runs till 2006. Its main objective is the creation 
of a European education obszar through the promotion of informal education schemes for 
young people involving, in particular, physical mobility.
The programme builds on experience gained from previous programmes Youth for Europe 
(introduced in 1988) and the European Voluntary Service (introduced in 1996) and moreover 
includes the action of youth exchanges both within the Community and with third countries.
The programme's overall budget for the years 2000-2006 amounts to 605 million Euro 
(annual average 86 million Euro).

2. Programme to promote bodies active at European level in the field of youth (Decision 
790/2004/EC)2

The second programme in the field of youth policy was first introduced in 2004 and runs till 
2006. 
Its main objective is to support działania of the bodies, which contribute to the active 
participation of young citizens in jawny life and in society, including co-operation with the 
European Youth Forum.
The programme's overall budget for the years 2004-2006 amounts to 13 million Euro 
(annual average 4.33 million Euro).

EVALUATION OF THE EXISTING PROGRAMMES

A recent interim evaluation3 analysed the way the YOUTH Programme was implemented 
during the first years (2000-2003). It came to an overall positive result but identified certain 
implementation problems related chiefly to management (simplifying procedures, improving 

  
1 Decision no 1031/2000/EC of Parlament Europejski and of the Council of 13 April 2000 establishing the ‘Youth ’Community action 
programme
2

Decision No 790/2004/EC of Parlament Europejski and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action programme to 
promote bodies active at European level in the field of youth [urzędnik Journal L 138 of 30.04.2004].
3

raportów from the Commission, Interim evaluation of the Youth Programme 2000-2006 (covering the period 2000-2003), COM(2004) 158 
final
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wsparcie to beneficjenci, and reinforcing consistency of implementation from one Państwo 
Członkowskie to another).

Moreover, a Special raportów of the Trybunał Obrachunkowy1 identified problems in the 
management of the programme. Complex administrative procedures resulted in considerable 
delays. The raportów also concludes that the guiding zasada of grant administration should be 
proportionality: Moreover, it called for greater use of flat-rate grants; greater 
acknowledgement of co-financing through contributions in kind and less onerous accounting 
obligations on beneficjenci in such cases and simpler documentation on the financial and 
operational capacity of beneficjenci.

II. Media

The MEDIA Programme was introduced in 2001. Its main objective is to strengthen the 
konkurencyjność of the European audio-visual industry with a series of support measures 
such as training of professionals, the development of production projects and companies, the 
distribution and promotion of cinematographic works and audio-visual programmes as well as 
the support for cinematographic festivals. The programme's overall budget for the years 2001-
2005 amounted to 400 million Euro. When the programme was extended until the end of 2006 
its budget was increased to 513 million Euro. (Decision 846/2004/EC).

The Media programme comprises two subprogrammes:

1. MEDIA PLUS - Development, Distribution and Promotion (Decision 2000/821/EC)2

The objective of the MEDIA PLUS programme is to encourage the development, distribution 
and promotion of European audio-visual works within and outside the Community.
The programme's overall budget for the years 2001-2006 amounts to 453.6 million Euro 
(annual average 75 million Euro) 

2. MEDIA TRAINING (Decision 163/2001/EC)3

The objective of the programme is to give continuous vocational training to professionals in 
the European audio-visual programme industry to allow them to take full advantage of the 
European and international dimension of the market and of the use of new technologies.
The programme's overall budget for the years 2001-2006 amounts to 59.4 million Euro 
(annual average 9.9 million Euro)

  
1 Trybunał Obrachunkowy Special raportów, No 2/2002 on the Socrates and Youth for Europe Community action programmes, together with 
the Commission's replies, OJ C 136 of June 2002
2 Council Decision 2000/821/EC on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of 
European audio-visual works (MEDIA Plus development,distribution and promotion)(2001 to 2005)
3

Decision 163/2001/EC of Parlament Europejski and of the Council of 19 January 2001 implementation of a training programme for 
professionals in the European audio-visual programme industry (MEDIA TRAINING) (2001-2005)
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EVALUATION OF THE EXISTING PROGRAMMES
The sprawozdanie wstępne on Media Plus and Media training1 assessed the implementation of 
both programmes. It came to a very positive result and confirmed the programme's 
komplementarność with Państwa Członkowskie’ aid. It stated that the organisation of the 
programme was on the whole satisfactory and reached the targeted audience.

The raportów revealed however a necessity for the simplification of the administrative 
procedures, dostęp to credit, the positive discrimination in favour of countries with restricted 
language areas and weaker production capacities, television distribution and 
commercialisation strategies. It also recommended an enhanced role for the so called 
"MEDIA desks". These decentralised information points could plan an even stronger 
information role for potential beneficjenci. This would be especially useful for SMSs, for 
which the technicality of the akta, the linguistic questions as well as the lack of European 
contacts discourage them from involvement in the Programme.

III. Culture

1. Culture 2000 (Decision No 508/2000/EC)2

The programme was introduced in 2000. Its objective is to encourage cultural creation and 
mobility, dostęp to culture for all, the dissemination of art and culture and intercultural 
dialogue.
The programme's overall budget for the years 2000-2006 amounts to 236.5 million Euro
(annual average 33.7 mio Euro).

2. Action programme (2004-2006) for cultural organisations. (Decision 792/2004/EC)3

The program was introduced in 2004. Its main objective is to support a number of cultural 
organisations (e.g. the EU Youth Orchestra), associations working to maintain memorials at 
former NS concentration camp sites and relevant archives and the European Prezydium of 
Lesser-Used Languages in Dublin.
The programme's overall budget for the years 2004-2006 amounts to 19 million Euro 
(annual average 6.33 million Euro).

EVALUATION OF THE EXISTING PROGRAMMES
The interim evaluation (2000-2003) analysed the way the CULTURE 2000 Programme was 
implemented. It came to an overall positive result but identified certain implementation 
problems related chiefly to management (simplifying procedures, improving wsparcie to 
beneficjenci, and reinforcing consistency of implementation from one Państwo Członkowskie
to another).

  
1

raportów from the Commission to the Council, the Parlament Europejski, the European Economic and Social komitet and the komitet 
regionów, raportów on the implementation and the mid-term results of the MEDIA Plus and MEDIA Training programmes (2001-2005) and 
on the results of the preparatory action "Growth and audio-visual: i2i audio-visual" COM(2003) 725 final

2
Decision No 508/2000/EC of Parlament Europejski and of the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000 programme

3
Decision No 792/2004/EC of Parlament Europejski and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action programme to 

promote bodies active at European level in the field of culture
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The evaluation also revealed some shortcomings in the programme, for example, the fact that 
the programme has too many different objectives, especially given the limited budget 
allocated to it. The serious constraint under the Programme was also the division into different 
cultural sectors or działania, which ex ante excluded some multidisciplinary projects.

In its raportów on the implementation of the Culture 2000 programme the Commission came 
to the wniosek that there is a need for enhanced financial support, especially in the long term 
in order to develop zrównoważony co-operation projects and for operational support for 
European networks or associations.
One of the zalecenia of more detailed nature was that the special cultural events (the 
emblematic actions of special importance) which allow the celebration of a common 
European cultural space (the so-called Actions 3), should be kept and reinforced.
In general terms, there is a need for a clear cultural strategy, on which the Programme should 
be concentrated.

IV. Civic Participation 

1. Action programme to promote active European citizenship (civic participation)
(Decision 2004/100/EC)1

The programme was introduced in 2004. The objectives of the programme are to promote the 
values and objectives of the Union, to bring citizens closer to the EU and to encourage them 
to engage more frequently with its institutions. The civic participation programme 
incorporates established actions such as "town-twining" and bodies formally supported under 
Part A of the Community Budget2. In particular, organisations involved in promoting active 
and participatory citizenship are supported. The programme aims at involving citizens closely 
in reflection and discussion on the construction of the European Union and to intensify links 
and exchanges between citizens from the Państwa Członkowskie, for example through "town-

  
1 Council decision of 26 January 2004 establishing a Community action programme to 
promote active European citizenship (civic participation)
2 The following budget headings have been incorporated in the civic participation programme:
• A-3016 - Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European 

Union relating to the jawny the judicial decisions of the Councils of State with regard to prawo 
wspólnotowe.

• A-3020 - Our Europe Association;
• A-302 1- European think tanks and organisations advancing the idea of Europe (e.g. 

Council of European Municipalities and Regions, Centre for European Studies in 
Strasbourg, European Citizens’ Action Service); 

• A-3024 - associations and federations of European interest;
• A-3026 - European think tanks (Trans-European Policy Studies (TEPSA), Centre for European Political 

Studies (CEPS), European Policy Centre (EPC);
• A-3030 - Rada Europejska on Refugees and Exiles; 
• A-3036 - Jean Monnet House and the Robert Schuman House; 
• A-321 -  town-twinning schemes in the European Union 
• B3-305 - non-governmental organisations and trade union organisations; 
• B3-4105 and B5-803 - Platform of European Social NGOs.
•
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twinning".

The programme's overall budget for the years 2004-2006 amounts to 72 million Euro
(annual average 24 million Euro).


