
MELLÉKLET

I. A TEVÉKENYSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. Első terület: kulturális fellépések támogatása

1.1. Többéves együttműködési projektek

A program támogatja a fenntartható, strukturált kulturális együttműködési projekteket a kulturális
szereplők által Európa-szerte képviselt különleges tulajdonságok és szakértelem egyesítése érdeké-
ben. E támogatás arra szolgál, hogy elősegítse az együttműködési projektek beindulását és struk-
turálódását, vagy földrajzi terjeszkedését. A cél az együttműködési projektek az irányú ösztönzése,
hogy fenntartható alapokat hozzanak létre, és pénzügyi önállóságra tegyenek szert.

Az egyes együttműködési projektek a programban részt vevő hat különböző ország legalább hat
kulturális szervezetének bevonásával jönnek létre. Céljuk egy vagy több ágazat különféle szerve-
zeteinek összefogása, különböző – ágazati vagy ágazatközi természetű, de mindenképpen közös
célt követő – többéves tevékenységek érdekében.

Az egyes együttműködési projektek számos strukturált, több évet átívelő kulturális tevékenység
megvalósítására törekszenek. Ezen tevékenységeket a közösségi finanszírozás teljes időtartama
alatt kell végrehajtani. A tevékenységeknek a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott három
konkrét cél közül legalább kettőt kell érinteniük. Prioritást élveznek azok az együttműködési
projektek, amelyek az említett cikkben megjelölt mindhárom konkrét célhoz kapcsolódó tevé-
kenységeket kívánnak folytatni.

Az együttműködési projekteket pályázati felhívás útján választják ki a költségvetési rendeletre is
figyelemmel. Ebben az összefüggésben a kiválasztás – többek között – a társszervezőknek a tevé-
kenységi területükön elismert szakértelme, a javasolt tevékenységek megvalósítását célzó pénzügyi
és működési kapacitásuk, a tevékenységek minősége, továbbá a program – a 3. cikkben meghatá-
rozott – általános és konkrét céljának való megfelelés mértéke alapján történik.

Az együttműködési projekteket együttműködési megállapodás alapján kell létrehozni, vagyis olyan
közös dokumentum alapján, amely valamelyik részt vevő országban jogilag elfogadott, és amelyet
valamennyi társszervező aláír.

A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 50%-át és egyúttal deg-
resszív jellegű. Az egy-egy együttműködési projekt összes tevékenységére megítélhető éves támo-
gatás összege nem haladhatja meg az 500 000 eurót. E támogatás háromtól öt évig terjedő idő-
tartamra szól.

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 32%-a fordítandó e támo-
gatástípusra.

1.2. Együttműködési intézkedések

A program támogatja az európai szereplők közötti ágazati és ágazatközi kulturális együttműkö-
dési fellépéseket. Prioritást élvez a kreativitás és az innováció. Különösen azokat a fellépéseket
ösztönzik, amelyek célja hosszabb távra szóló együttműködések kidolgozása.

Minden egyes fellépés kidolgozása és megvalósítása partnerségben történik, és ebben három
különböző részt vevő ország legalább három kulturális szereplője vállal részt, függetlenül attól,
hogy e szereplők egy vagy több ágazatot képviselnek.

A fellépések kiválasztására a költségvetési rendelet értelmében kiírt pályázati felhívásokat köve-
tően kerül sor. Ebben az összefüggésben a kiválasztás a társszervezők elismert szakértelme, a
javasolt tevékenységek megvalósítását célzó pénzügyi és működési kapacitásuk és a tevékenységek
minősége, továbbá a program – a 3. cikkben meghatározott – általános és konkrét céljának való
megfelelés mértéke alapján történik.

A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 50%-át. A támogatás
összege nem lehet kevesebb 50 000 eurónál és nem haladhatja meg a 200 000 eurót. E támoga-
tás legfeljebb 24 hónapra szól.

E fellépésre megállapított, a kulturális szereplőknek a projektek beterjesztéséhez szükséges mini-
mumlétszámára, valamint a közösségi támogatás legkisebb és legnagyobb összegére vonatkozó
feltételek a műfordítás sajátos feltételeinek figyelembe vétele érdekében kiigazíthatóak.

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 29%-a fordítandó e támo-
gatástípusra.
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1.3. Különleges fellépések

A program különleges fellépéseket is támogat. E különleges fellépéseknek nagyszabásúaknak és
sokoldalúaknak kell lenniük, Európa népeinek körében nagy visszhangot kell kiváltaniuk, és
hozzá kell járulniuk az egyazon közösséghez tartozás érzésének erősítéséhez, a tagállamok kultu-
rális sokszínűsége iránti fogékonyság növeléséhez, valamint a kultúrák közötti és nemzetközi
párbeszédhez. A 3. cikkben meghatározott három konkrét cél közül legalább kettőt kell érinte-
niük.

E különleges fellépések ahhoz is hozzájárulnak, hogy a közösségi kulturális tevékenység jobban
előtérbe kerüljön, mind az Európai Unión belül és azon kívül is. Egyúttal világszerte felhívják a
figyelmet az európai kultúra gazdagságára és sokszínűségére.

Jelentős támogatás kap az „Európa Kulturális Fővárosai” eseménysorozat olyan tevékenységek elő-
mozdítására, amelyek a hangsúlyt az európai kultúra népszerűsítésére és a transzeurópai kulturális
együttműködésre helyezik.

Különleges fellépésként támogathatók többek között a különféle díjak, amennyiben azok művész-
eket, műveket vagy kulturális, illetve művészeti alkotásokat helyeznek a figyelem középpontjába,
azokat a nemzeti határokon túl is ismertté teszik, és ezáltal elősegítik a mobilitást és a cseréket.

E keretben támogathatók még az 5. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk szerinti harmadik országokkal
és nemzetközi szervezetekkel való együttműködések is.

A fent említett példák nem merítik ki a program ezen alterülete szerint támogatható tevékenysé-
gek listáját.

A különleges fellépések kiválasztási eljárásai a szóban forgó tevékenység függvényében változnak.
A támogatások odaítéléséről pályázati felhívás és ajánlattételi felhívás útján döntenek, a költségve-
tési rendelet 54. és 168. cikke alá tartozó esetek kivételével. A kiválasztásnál azt is figyelembe kell
venni, hogy az egyes fellépések mennyiben felelnek meg a program – e határozat 3. cikkében
meghatározott – általános céljának és konkrét céljainak.

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

Tájékoztató jelleggel: a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 16%-a fordítandó e támo-
gatástípusra.

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

E támogatás működési támogatásként valósul meg egy olyan szervezet állandó munkaprogramjához
kapcsolódó kiadások társfinanszírozására, amely a kultúra területén általános európai érdekű célt, vagy
pedig az Európai Uniónak e területen folytatott politikája keretébe illeszkedő célt szolgál.

E támogatásokat előreláthatólag évenként, pályázati felhívás útján ítélik oda.

Tájékoztató jelleggel, a program összköltségvetésének hozzávetőlegesen 10%-a fordítandó e területre.

Támogatásban részesülhetnek azok a szervezetek, amelyek a kulturális együttműködés érdekében a
következő módok valamelyikén működnek:

– európai szinten képviseleti feladatokat látnak el,

– transzeurópai közösségi kulturális együttműködést elősegítő információkat gyűjtenek vagy terjesz-
tenek,

– hálózatba szervezik a kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket,

– kulturális együttműködési projektekben vesznek részt, vagy az európai kultúra nagyköveteiként
ténykednek.

E szervezeteknek tényleges európai dimenzióval kell rendelkezniük. E tekintetben egyedül vagy külön-
féle összehangolt társulásokban, európai szinten kell működniük, és a struktúrájuknak (bejegyzett tagok)
és tevékenységeiknek uniós szinten potenciális befolyással kell bírniuk, vagy legalább hét európai
országot kell lefedniük.
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Ez a terület nyitott a 792/2004/EK határozat I. mellékletének 2. része alapján támogatott testületek,
továbbá minden olyan testület előtt, amely európai szinten tevékenykedik a kultúra területén, feltéve,
hogy megfelel a 3. cikkben lefektetett céloknak és az e határozatban meghatározott feltételeknek.

Az ilyen működési támogatások kedvezményezettjeit pályázati felhívások útján választják ki.
A kiválasztás annak megállapítása alapján történik, hogy a szervezetek munkaprogramja mennyiben
felel meg a 3. cikkben említett konkrét céloknak.

Az e terület szerint odaítélt működési támogatás összege nem haladhatja meg a szerv azon naptári évre
elfogadható kiadásainak 80%-át, amelyre a támogatást odaítélik.

3. Harmadik terület: a kulturális együttműködés területén végzett elemző munkákhoz, valamint az infor-
mációk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, továbbá a projektek hatásának a maximalizálásához nyújtott
támogatás

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

3.1. A kulturális kapcsolattartási pontok támogatása

A programmal kapcsolatos praktikus információk célirányos, hatékony és alulról építkező terjesz-
tésének érdekében a program előirányozza a kulturális kapcsolattartási pontok támogatását. Eze-
ket a nemzeti szinten működő szerveket önkéntes alapon kell felállítani a 2342/2002/EK, Eura-
tom rendelet 39. cikkének megfelelően.

A kulturális kapcsolattartási pontok a következő feladatokat látják el:

– a program promóciójának biztosítása;

– az információk hatékony terjesztésén és az egyes kapcsolattartási pontok közötti megfelelő
hálózatépítési kezdeményezések elősegítésén keresztül a programhoz való hozzáférés meg-
könnyítése, valamint annak ösztönzése, hogy tevékenységeiben a lehető legtöbb kulturális
szakember és szereplő vegyen részt;

– a tagállamokban a kulturális ágazatot támogató különféle intézményekkel való folyamatos
kapcsolattartás biztosítása, ezzel is erősítve a program tevékenységeinek és a nemzeti támo-
gató intézkedéseknek egymást kiegészítő jellegét;

– információk nyújtása igény szerint olyan más közösségi programokról, amelyek nyitva állnak
kulturális projektek számára.

3.2. A kulturális együttműködés területén végzett elemző munkákhoz nyújtott támogatás

A program támogatja az európai kulturális együttműködés területével valamint az európai kultúr-
politika fejlesztésével foglalkozó tanulmányok és elemző munkák elkészítését. E támogatás célja,
hogy az összehasonlító adatok és elemzés lehetővé tétele érdekében bővítse az európai szintű
kulturális együttműködésről – különösen az alkotók és a kultúra szereplőinek mobilitásáról, a
műalkotások és a művészeti, illetve kulturális termékek áramlásáról, valamint a kultúrák közötti
párbeszédről – rendelkezésre álló információk és számszerűsített adatok mennyiségét és minősé-
gét.

E területen belül azok a tanulmányok és elemző munkák támogathatók, amelyek hozzájárulnak a
transzeurópai kulturális együttműködés jelenségének jobb megismeréséhez, és további fejlődésé-
nek táptalajául szolgálnak. Különösen a statisztikai adatok összegyűjtését és elemzését célzó pro-
jekteket kell ösztönözni.

3.3. A kulturális együttműködés területén az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, valamint
a projektek hatásának a maximalizálásához nyújtott támogatás

A program az információk összegyűjtését és terjesztését, valamint a projektek hatásának a maxi-
malizálását célzó tevékenységeket egy olyan internetes eszköz kifejlesztésével támogatja, amely
megfelel a transzeurópai kulturális együttműködés területén dolgozó kulturális szakemberek igé-
nyeinek.

Ennek az eszköznek lehetővé kell tennie a tapasztalatok és a jól bevált gyakorlatok cseréjét, a
programmal kapcsolatos információk terjesztését, valamint a tágabb értelemben vett transzeuró-
pai kulturális együttműködést.
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II. A PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

A program pénzügyi kerete azokat a kiadásokat is fedezheti, amelyek a program irányításához és céljainak
megvalósításához közvetlenül szükséges, az előkészítést, a nyomon követést, az ellenőrzést és az értékelést
célzó tevékenységekhez kapcsolódnak, így többek között tanulmányokat, találkozókat, tájékoztatási és pub-
likációs tevékenységeket, az információcserét szolgáló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó kiadásokat,
valamint minden más, a Bizottság által a program irányításához igénybe vehető közigazgatási és műszaki
segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadást.

III. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

A 11. cikk (2) bekezdésében ismertetett eljárásnak megfelelően kiválasztott projektek esetében egy mintavé-
tellel történő ellenőrzési rendszert kell bevezetni.

A támogatás kedvezményezettje az utolsó kifizetést követően öt évig a Bizottság számára elérhetővé tesz
minden, kiadást igazoló dokumentumot. A támogatás kedvezményezettje biztosítja, hogy a partnerek vagy
tagok birtokában lévő bizonylatok, adott esetben, a Bizottság rendelkezésére álljanak.

A Bizottság, saját személyzete révén vagy bármely más, általa kiválasztott, minősített szerv révén ellenőriz-
heti a támogatás felhasználását. Ilyen ellenőrzésekre a szerződés időtartama alatt, illetve a zárókifizetést
követő ötéves időszakban kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményei alapján a Bizottság, adott esetben, visz-
szafizetésről határozhat.

A Bizottság munkatársainak, valamint a Bizottság által felhatalmazott külső személyeknek joguk van ahhoz,
hogy a kedvezményezett helyiségeibe belépjenek, és az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi
információhoz – beleértve az elektronikus formában létező információkat is – hozzáférjenek.

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

ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a Bizottság.

A Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és más szabálytalansággal szembeni védelme érdekében a Bizott-
ság e program keretében felhatalmazást kap arra, hogy – a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (1) össz-
hangban – helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen. Szükség esetén az OLAF vizsgálatokat végez,
amelyekre az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) az irányadó.

IV. TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A PROJEKTEK HATÁSÁNAK MAXIMALIZÁLÁSÁT CÉLZÓ
TEVÉKENYSÉGEK

1. A Bizottság

A Bizottság szemináriumokat, szakmai konferenciákat vagy találkozókat szervezhet annak érdekében,
hogy elősegítse a program végrehajtását, és megfelelő tájékoztatási, publikációs, terjesztési, valamint
egyéb, a projektek hatásának maximalizálását célzó tevékenységeket folytathat, továbbá nyomon követ-
heti és értékelheti a programot. Az ilyen tevékenységeket támogatások vagy közbeszerzési eljárások
útján lehet finanszírozni, vagy azokat közvetlenül a Bizottság szervezheti és finanszírozhatja.

2. Kapcsolattartási pontok

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

(1) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
(2) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
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3. A tagállamok

A tagállamok adott esetben, a Szerződés 87. cikkének sérelme nélkül, a kulturális szereplők egyéni
mobilitására vonatkozóan támogatási rendszereket hozhatnak létre a programban való részvételük ösz-
tönzése céljából. E támogatás a kulturális szereplőknek nyújtott utazási támogatás formájában is meg-
valósulhat, a nemzeteken átívelő kulturális projektek előkészítő szakaszát megkönnyítendő.

V. AZ ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS TÉTELES BONTÁSA

A program éves költségvetésének tételes bontása

A költségvetés százalékában

1. terület (kulturális fellépések támogatása) hozzávetőlegesen 77%

– többéves együttműködési projektek hozzávetőlegesen 32%

– együttműködési intézkedések hozzávetőlegesen 29%

– különleges fellépések hozzávetőlegesen 16%

2. terület (európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása) hozzávetőlegesen 10%

3. terület (az információ elemzésének, összegyűjtésének és terjesztésének
támogatása) hozzávetőlegesen 5%

Összes működési kiadás hozzávetőlegesen 92%

A program irányítása hozzávetőlegesen 8%

A fenti százalékarányok jelzésként szolgálnak, és azokat a 9. cikkben említett bizottság a 9. cikk (2) bekez-
désében említett eljárással összhangban módosíthatja.

P6_TA(2006)0434

A polgári védelem közösségi mechanizmusa *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakítá-
sáról (átdolgozás) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0029 – C6-0076/2006 –

2006/0009(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0029) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére és az EAEK-Szerződés 203. cikkére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0076/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Fej-
lesztési Bizottság véleményére (A6-0286/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése és az EAEK-Szerződés 119. cikkének (2) bekezdése alapján;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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