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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 626/2004/EK HATÁROZATA
(2004. március 31.)
a „Kultúra 2000” program létrehozásáról szóló 508/2000/EK határozat módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 151. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (1),

a „Kultúra 2000” programról, amely lehetővé teszi az
Európai Parlament és a Tanács részére egy, a kultúra területén folytatandó közösségi fellépés érdekében a 2004.
évre meghirdetett és a 2007. évben hatályba léptetni tervezett új programkeretre vonatkozó javaslat vizsgálatát.
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
1. cikk
mivel:
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Az 508/2002/EK határozat a következőképpen módosul:
A Kultúra 2000 program létrehozásáról szóló
508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) a
2000. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan létrehozott egy egységes finanszírozási és tervezési eszközt a kulturális együttműködés terén.
Szükséges a Szerződés 151. cikkével megállapított közösségi feladatok ellátása során a közösségi kulturális tevékenység folyamatosságának biztosítása.
Ebből következően további két évre, 2006. december 31-ig
meg kell hosszabbítani a „Kultúra 2000” programot.
A pénzügyi tervnek a bővítés céljából történő felülvizsgálata előírja a 3. tétel felső határának emelését, amelyet a
jogalkotó hatóságnak tiszteletben kell tartania a meglévő
programok meghosszabbításakor.
Alapvető fontosságú, hogy a Bizottság legkésőbb
2005. december 31-ig teljes és részletes jelentést készítsen

(1) HL C 23., 2004.1.27., 20. o.
(2) Az Európai Parlament 2003. december 16-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. március 8-i határozata.
(3) HL L 63., 2000.3.10., 1. o.

1. Az 1. cikk (1) bekezdésében a 2004. december 31-i időpont
helyébe a 2006. december 31-i időpont lép.
2. A 3. cikk (3) bekezdésében a 167 millió eurós összeg helyébe
236,5 millió euró összeg lép.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
2005. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kelt Strasbourgban, 2004. március 31-én.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről
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