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BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1357/2008/EG
av den 16 december 2008
om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

(4)

Dessa förfarandekrav leder till att proceduren för tilldel
ning av bidrag till de sökande tar två till tre månader
längre. Förfarandekraven orsakar många förseningar gent
emot bidragsmottagarna, skapar en onödig börda för
programförvaltningen och genererar inget mervärde på
grund av bidragens art.

(5)

För att möjliggöra ett snabbare och effektivare genom
förande av urvalsbesluten är det nödvändigt att ersätta
det rådgivande förfarandet med en skyldighet för kom
missionen att utan dröjsmål informera Europaparlamen
tet och medlemsstaterna om åtgärder som vidtagits för
att genomföra beslut nr 1720/2006/EG utan bistånd av
en kommitté.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 149.4 och 150.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr
1720/2006/EG av den 15 november 2006 (3) inrättades
ett handlingsprogram för livslångt lärande för perioden
2007–2013.

I artikel 9.2 i beslut nr 1720/2006/EG föreskrivs att de
åtgärder som är nödvändiga för programmets genomfö
rande, om det rör sig om andra åtgärder än de som anges
i punkt 1, ska fastställas i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 10.3 i det beslutet, dvs. i enlighet med
det rådgivande förfarande som fastställs i rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter (4).

Denna formulering i beslut nr 1720/2006/EG innebär
bl.a. att andra urvalsbeslut än de som avses i artikel 9.1
i det beslutet omfattas av det rådgivande förfarandet och
Europaparlamentets rätt till insyn.

(1) EUT C 224, 30.8.2008, s. 115.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 2 september 2008 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 20 november 2008.
(3) EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Artikel 1
Beslut nr 1720/2006/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.
Kommissionen ska informera den kommitté som av
ses i artikel 10 och Europaparlamentet om alla andra urvals
beslut som den fattar i samband med genomförandet av
detta beslut, inom två arbetsdagar från det att besluten i
fråga fattas. Denna information ska omfatta beskrivningar
och en analys av de inkomna ansökningarna, en beskrivning
av bedömningen och urvalsförfarandet samt förteckningar
över både de projekt som föreslås få bidrag och de som
fått avslag.”

2. Artikel 10.3 ska utgå.

Artikel 2
Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet
om effekterna av detta beslut senast den 30 juni 2010.
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Artikel 3
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 16 december 2008.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

Ordförande

Ordförande

