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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 846/2004/EY,
tehty29 päivänä huhtikuuta 2004,
eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen,
levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman
täytäntöönpanosta (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen)
(2001–2005) tehdyn neuvoston päätöksen
2000/821/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 157 artiklan 3 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,1
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,2
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,3

1
2
3

EYVL C 10, 14.1.2004, s. 8.
EYVL C 23, 27.1.2004, s. 24.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. helmikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 26. huhtikuuta 2004.
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sekä katsovat seuraavaa:
1)

Neuvosto pani täytäntöön päätöksellä 2000/821/EY1 eurooppalaisten audiovisuaalisten
teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan Media Plus
-ohjelman, joka kestää 1 päivästä tammikuuta 2001 31 päivään joulukuuta 2005.

2)

On välttämätöntä varmistaa Euroopan audiovisuaalialaa tukevan yhteisön politiikan
jatkuvuus, ottaen huomioon perustamissopimuksen 157 artiklan mukaiset yhteisön tavoitteet.

3)

On myös olennaisen tärkeää, että komissio antaa täydellisen ja yksityiskohtaisen
arviointikertomuksen Media Plus -ohjelmasta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005, jotta
lainsäädäntövallan käyttäjällä on aikaa käsitellä ehdotusta uudeksi Media Plus -ohjelmaksi,
jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2007, ja jotta budjettivallan käyttäjä voi arvioida uuden
rahoituskehyksen tarvetta,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1

EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82.
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1 artikla
Muutetaan päätös 2000/821/EY seuraavasti:
1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "31 päivänä joulukuuta 2005" ilmaisulla "31 päivänä
joulukuuta 2006".

2)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan rahoitusohjeen ilmaisu "350 miljoonaa euroa" ilmaisulla
"453,60 miljoonaa euroa", mukaan luettuna rahoitusnäkymien tarkistamisen jälkeen tehty
mukautus laajentumisen huomioon ottamiseksi.
2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Lstrasbourgissa 29.4.2004.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja
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