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L 138/7

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

30.4.2004

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 786/2004/ES
ze dne 21. dubna 2004,
kterým se mění rozhodnutí č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES,
č. 1445/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 1411/2001/ES, č. 50/2002/ES, č. 466/2002/ES, č. 1145/2002/ES,
č. 1513/2002/ES, č. 1786/2002/ES, č. 291/2003/ES a č. 20/2004/ES za účelem úpravy referenčních částek
v důsledku rozšíření Evropské unie
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

— č. 508/2000/ES ze dne 14. února 2000 o programu Kultura
2000 (4),

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 129, čl. 137 odst. 2, článek 149, článek 150,
čl. 151 odst. 5, článek 152, článek 153, článek 156, čl. 166
odst. 1, čl. 175 odst. 1 a článek 285 této smlouvy,

— č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000, kterým se zavádí
akční program Společenství „Mládež“ (5),

— č. 1445/2000/ES ze dne 22. května 2000 o používání metod
leteckého mapování a dálkového průzkumu země v zemědělské statistice v letech 1999 až 2003 (6),
s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního
výboru,

— č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu
audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001–
2005) (7),

po konzultaci s Výborem regionů,

— č. 1411/2001/ES ze dne 27. června 2001 o rámci Společenství pro spolupráci na podporu udržitelného rozvoje měst (8),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( ),
1

vzhledem k těmto důvodům:
V důsledku rozšíření Evropské unie je třeba upravit referenční
částky nebo maximální celkovou částku v těchto rozhodnutích
Evropského parlamentu a Rady:
— č. 1720/1999/ES ze dne 12. července 1999, kterým se přijímá
soubor akcí a opatření pro zajištění interoperability transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními
orgány (IDA) a přístupu k nim (2),
— č. 253/2000/ES ze dne 24. ledna 2000, kterým se zavádí
druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“ (3),

(1) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. března 2004 (dosud
nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
5. dubna 2004.
(2) Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 9. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
č. 2045/2002/ES (Úř. věst. L 316, 20.11.2002, s. 1).
(3) Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
č. 451/2003/ES (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 6).

— č. 50/2002/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se zavádí
akční program Společenství pro podporu spolupráce členských států v boji proti sociálnímu vyloučení (9),

— č. 466/2002/ES ze dne 1. března 2002, kterým se stanoví
akční program Společenství podporující nevládní organizace,
které jsou činné zejména v oblasti ochrany životního
prostředí (10),

— č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o podpůrných opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanosti (11),

(4) Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
č. 626/2004/ES (Úř. věst. L 99, 3.4.2004, s. 3).
(5) Úř. věst. L 117, 18.5.2000, s. 1.
(6) Úř. věst. L 163, 4.7.2000, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
č. 2066/2003/ES (Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 9).
(7) Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1.
(8) Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 1.
(9) Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
(10) Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 1.
(11) Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 1.

88

Úřední věstník Evropské unie

CS

— č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém
programu Evropského společenství pro výzkum, technický
rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského
výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006) (1); částka
po úpravě se podle čl. 166 odst. 3 Smlouvy musí vztahovat
na provádění všech činností stanovených rámcovým programem,
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Článek 3

Článek 3 rozhodnutí č. 508/2000/ES se mění takto:
1) Nadpis „Rozpočet“ se nahrazuje nadpisem „Financování“.
2) První odstavec se nahrazuje tímto:

— č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá
akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví
(2003–2008) (2),

„Finanční rámec pro provádění programu Kultura 2000 pro
období uvedené v článku 1 se stanoví na 170,7 milionu eur.“

— č. 291/2003/ES ze dne 6. února 2003 o vyhlášení roku 2004
Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu (3),
Článek 4
— č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003 o vytvoření obecného
právního rámce pro financování činnosti Společenství na podporu politiky ochrany spotřebitele v letech 2004-2007 (4),

V článku 9 rozhodnutí č. 1031/2000/ES se odstavec 1 nahrazuje
tímto:
„1. Finanční rámec pro provádění tohoto programu pro
období uvedené v článku 1 se stanoví na 605 milionů eur.“

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Článek 15 rozhodnutí č. 1720/1999/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 15
Financování

1. Finanční rámec pro provádění akce Společenství podle
tohoto rozhodnutí pro období 2002 až 2004 se stanoví na
34,9 milionu eur.

Článek 5
V článku 3 rozhodnutí č. 1445/2000/ES se odstavec 1 nahrazuje
tímto:
„Finanční rámec pro provádění tohoto programu pro období
let 2004 až 2007 se stanoví na 14,75 milionu eur, z toho 11
milionů eur na období do 31. prosince 2006. Pro období
začínající 1. lednem 2007 se navrhovaná částka považuje za
potvrzenou, bude-li pro danou fázi v souladu s finančním
výhledem platným pro období začínající 1. lednem 2007.“

Článek 6
2. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán
v mezích finančního výhledu.“

Článek 2

V článku 10 rozhodnutí č. 253/2000/ES se odstavec 1 nahrazuje
tímto:

„1. Finanční rámec pro provádění tohoto programu pro
období uvedené v článku 1 se stanoví na 2 060 milionů eur.“

(1)
(2)
(3)
(4)

Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.
Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1.
Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 1.
Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 1.

V článku 4 rozhodnutí č. 163/2001/ES se odstavec 5 nahrazuje
tímto:
„5. Finanční rámec pro provádění programu pro období uvedené v článku 1 se stanoví na 52 miliony eur.“

Článek 7
V čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 1411/2001/ES se první pododstavec
nahrazuje tímto:
„1. Tento rámec pro spolupráci začíná 1. ledna 2001 a končí
31. prosince 2004. Finanční rámec pro provádění tohoto
rámce pro spolupráci na období let 2001 až 2004 se zvyšuje
na 14,8 milionu eur.“

01/sv. 5

Úřední věstník Evropské unie

CS
Článek 8

V článku 6 rozhodnutí č. 50/2002/ES se odstavec 1 nahrazuje
tímto:
„1. Finanční rámec pro provádění programu v období uvedeném v článku 1 se stanoví na 85,04 milionu eur včetně technických a správních výdajů.“
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„1. Finanční rámec pro provádění programu pro dobu uvedenou v článku 1 se stanoví na 353,77 milionu eur, z toho
227,51 milionu eur na období do 31. prosince 2006.
Pro období začínající 1. lednem 2007 se navrhovaná částka
považuje za potvrzenou, bude-li pro danou fázi v souladu
s finančním výhledem platným pro období začínající 1. lednem 2007.“

Článek 13

Článek 9

Článek 10 rozhodnutí č. 291/2003/ES se mění takto:
V článku 7 rozhodnutí č. 466/2002/ES se odstavec 2 nahrazuje
tímto:
„2. Finanční rámec pro provádění tohoto programu pro
období 2002 až 2006 se stanoví na 34,3 milionu eur.“

1) Nadpis „Rozpočet“ se nahrazuje nadpisem „Financování“.
2) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Finanční rámec pro provádění tohoto rozhodnutí se stanoví na 12,1 milionu eur.“

Článek 10
V článku 12 rozhodnutí č. 1145/2002/ES se odstavec 1 nahrazuje
tímto:
„1. Finanční rámec pro provádění programu činností Společenství uvedených v tomto rozhodnutí pro období
od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 se stanoví na
62,3 milionu eur.“

Článek 11
Rozhodnutí č. 1513/2002/ES se mění takto:

Článek 14
V článku 5 rozhodnutí č. 20/2004/ES se odstavce 1 a 2 nahrazují
tímto:
„1. Finanční rámec pro provádění tohoto rozhodnutí pro
období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007 se stanoví na
81,8 milionu eur, z toho 60,6 milionu eur na období do
31. prosince 2006.
2. Pro období začínající 1. lednem 2007 se navrhovaná částka
považuje za potvrzenou, bude-li pro danou fázi v souladu
s finančním výhledem platným pro období začínající 1. lednem 2007.“

1) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Maximální celková částka finanční účasti Společenství na
celém šestém rámcovém programu činí 17 883 miliónů eur.
Odpovídající podíl na každou z činností je stanoven v příloze II.“

Článek 15
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

2) Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.
Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.
Článek 12
V čl. 7 odst. 1 rozhodnutí č. 1786/2002/ES se první pododstavec
nahrazuje tímto:

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

Předseda

P. COX

D. ROCHE
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA II
MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ČÁSTKA, PODÍLY A PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ
Maximální celková finanční částka a přibližné podíly různých činností uvedených v článku 164 Smlouvy jsou
následující:
(v milionech eur)

První činnost (1)

15 174

Druhá činnost (2)

658

Třetí činnost (3)

319

Čtvrtá činnost (4)

1 732
Maximální celková částka

17 883

(1) Činnosti prováděné v rámci kapitoly ‚Zaměření a integrace výzkumu Společenství‘, s výjimkou činností spojených s mezinárodní
spoluprací; činnosti v rámci výzkumných infrastruktur a téma ‚Věda a společnost‘ v rámci kapitoly ‚Strukturování Evropského
výzkumného prostoru‘ a činnosti prováděné v rámci kapitoly ‚Posilování základů Evropského výzkumného prostoru‘.
(2) Činnosti spojené s mezinárodní spoluprací prováděné v rámci kapitoly ‚Zaměření a integrace výzkumu Společenství‘, v oblastech
tematických priorit a v rámci oblasti ‚Specifické činnosti zahrnující širší oblast výzkumu‘.
(3) Specifické činnosti na téma ‚Výzkum a inovace‘ prováděné v rámci kapitoly ‚Strukturování Evropského výzkumného prostoru‘,
kterými se doplňují inovační činnosti prováděné v rámci kapitoly ‚Zaměření a integrace výzkumu Společenství‘.
(4) Činnosti týkající se lidských zdrojů a podpory mobility prováděné v rámci kapitoly ‚Strukturování Evropského výzkumného prostoru‘.
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Tyto činnosti budou prováděny v rámci těchto oblastí (je stanoveno předběžné rozdělení prostředků):
(v milionech eur)

1. Zaměření a integrace výzkumu Společenství

14 682

Tematické priority ( )

12 438

1

Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví ( )

2 514

– Pokročilá genomika a její využití pro zdraví

1 209

– Boj se závažnými chorobami

1 305

Technologie informační společnosti (3)

3 984

Nanotechnologie a nanovědy, multifunkční materiály založené na
znalostech a nové výrobní procesy a zařízení

1 429

Letectví a kosmický výzkum

1 182

2

Kvalita a nezávadnost potravin
Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy

753
2 329

– Udržitelné energetické systémy

890

– Udržitelná pozemní a námořní doprava

670

– Globální změny a ekosystémy

769

Občané a vládnutí ve znalostní společnosti

247

Specifické činnosti pokrývající širší pole výzkumu

1 409

Podpora politik a předvídání vědeckých a technických potřeb

590

Horizontální výzkumné činnosti za účasti malých a středních podniků

473

Specifická opatření na podporu mezinárodní spolupráce (4)

346

Nejaderné činnosti Společného výzkumného střediska

835

2. Strukturování Evropského výzkumného prostoru
Výzkum a inovace

2 854
319

Lidské zdroje

1 732

Výzkumné infrastruktury ( )
5

Věda a společnost

715
88

3. Posilování základů Evropského výzkumného prostoru
Podpora koordinace činností
Podpora soudržného rozvoje politik

347
292
55
CELKEM

(1)
(2)
(3)
(4)

17 883

Z toho minimálně 15 % pro malé a střední podniky.
Včetně až 475 milionů EUR na výzkum rakoviny.
Včetně až 110 milionů EUR na další rozvoj Géant a GRID.
Částkou 346 milionů EUR budou financována specifická opatření na podporu mezinárodní spolupráce zahrnující rozvojové země,
země Středomoří (včetně západního Balkánu), Rusko a nové nezávislé státy bývalého Sovětského svazu. Další částka ve výši 312
milionů EUR je vyčleněna na financování účasti organizací třetích zemí na ‚Tematických prioritách‘ a ‚Specifických činnostech
zahrnujících širší oblast výzkumu‘, takže celková částka určená pro mezinárodní spolupráci je 658 milionů EUR. Další zdroje
budou k dispozici v rámci bodu 2.2. ‚Lidské zdroje a mobilita‘ k financování odborné přípravy výzkumných pracovníků ze třetích
zemí v Evropě.

(5) Včetně až 218 milionů EUR na další rozvoj Géant a GRID.“

