
2. Kapcsolattartó pontok

A Bizottság és a tagállamok önkéntes alapon megszervezik és megerősítik a program végrehajtására nézve
hasznos információk cseréjét a nemzeti szinten végrehajtó szervként eljáró kulturális kapcsolattartó pontok
segítségével, a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjára és 3. cikkére is figyelemmel.

V. AZ ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS TÉTELES BONTÁSA

A program éves költségvetésének tájékoztató jellegű bontása

A költségvetés százalékában

1. terület (programok támogatása) körülbelül 75%

– többéves együttműködési hálózatok körülbelül 29%

– különleges tevékenységek körülbelül 30%

– különleges tevékenységek körülbelül 16%

2. terület (szervezetek támogatása) körülbelül 14%

3. terület (elemzés és tájékoztatás) körülbelül 5%

Összes működési kiadás körülbelül 94%

A program irányítása körülbelül 6%

P6_TA(2005)0398

MEDIA 2007 ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai audiovizuális iparágat támogató program
(MEDIA 2007) megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0470 – C6-0093/2004 – 2004/0151(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0470) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 157. cikkének (3) bekezdésére és 150. cikké-
nek (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0093/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Költségvetési
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0278/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. hangsúlyozza, hogy a 2006 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatban szereplő előirányzatok a
következő többéves pénzügyi tervről szóló döntéstől függenek;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy adott esetben terjesszen elő javaslatot a program pénzügyi referenciaösz-
szegének módosítására, amint a következő többéves pénzügyi terv elfogadásra kerül;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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4. felszólítja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a
javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2004)0151

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 25-én került elfogadásra az
európai audiovizuális ágazatot támogató program megvalósításáról (MEDIA 2007) szóló …/2005/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére és
150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban (3),

mivel:

(1) Az európai audiovizuális ágazat elsődleges szerepet játszik az európai polgárság kialakulásában, mivel
az európaiak és különösen a fiatalok számára az Unió közös, alapvető, társadalmi és kulturális
értékeinek egyik fő közvetítője. A közösségi segítségnyújtással az európai audiovizuális ágazat képes
lehet a kultúrák közötti párbeszéd és az európai kultúrák kölcsönös ismeretének elmélyítésére,
valamint az ágazat politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek fejlesztésére, ami
igazi hozzáadott értéket képvisel az európai polgárság megvalósításában. A közösségi segítségnyúj-
tás továbbá az ágazat versenyképességének fokozását, különösen a nem nemzeti európai alkotások
piaci részarányának növelését célozza meg.

(2) Ugyancsak szükségszerű a tevékeny polgárság előmozdítása és az emberi méltóság elve tiszteletben
tartásának, a nők és a férfiak közötti egyenlőség és a megkülönböztetés elleni küzdelem előmozdí-
tásának fokozása és a kirekesztés minden egyes formája, beleértve a rasszizmus és az idegengyűlölet
ellen folytatott küzdelem fokozása.

(3) A nők fokozódó jelenléte és befolyása az audiovizuális ágazatban a tartalom változásához vezethet,
felkeltheti a szélesebb női közönség érdeklődését, és döntő szerepet játszhat a nemek közötti egyen-
lőség szempontjából a társadalom egészében.

(4) Az audiovizuális ágazat közösségi támogatásának alapját a Szerződés 151. cikke adja, amely előírja,
hogy:

– a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és
regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget;

– a Közösség az e szerződés egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során, különösen kultú-
rái sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében, figyelembe veszi a kulturális
szempontokat.

(1) HL C 255., 2005.10.14., 39. o.
(2) HL C 164., 2005.7.5., 76. o.
(3) Az Európai Parlament 2005. október 25-i álláspontja.
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