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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 626/2004/ES
ze dne 31. března 2004,
kterým se mění rozhodnutí č. 508/2000/ES o programu Kultura 2000
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 151 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,

posoudit návrh nového rámcového programu činnosti
Společenství v oblasti kultury, který je ohlášen na rok 2004
a má vstoupit v platnost v roce 2007,

ROZHODLY TAKTO:

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ( ),
1

Článek 1

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2) (3),

Rozhodnutí č. 508/2000/ES se mění takto:
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
č. 508/2000/ES ze dne 14. února 2000 o programu Kultura 20003 byl vytvořen jednotný nástroj financování
a plánování kulturní spolupráce v období od 1. ledna 2000
do 31. prosince 2004.
Je důležité zajistit kontinuitu kulturního působení Společenství při plnění úlohy Společenství podle článku 151
Smlouvy.

1) V čl. 1 odst. 1 se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem
„31. prosince 2006“.
2) V čl 3 odst. 1 se částka „167 milionů eur“ nahrazuje částkou
„236,5 milionů eur“.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem den po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Program Kultura 2000 by proto měl být prodloužen o dva
roky do 31. prosince 2006.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

(4)

Revize finančního výhledu s ohledem na rozšíření určuje
zvýšený strop v položce 3, který musí legislativní orgán
dodržet při prodlužování stávajících programů.

Ve Štrasburku dne 31. března 2004.

(5)

Je nezbytné, aby Komise předložila do 31. prosince 2005
souhrnnou a podrobnou hodnotící zprávu programu Kultura 2000, aby umožnila Evropskému parlamentu a Radě

(1) Úř. věst. C 23, 27.1.2004, s. 20.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2003 (dosud
nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2004.
(3) Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

P. COX

D. ROCHE

