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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 846/2004/EB
2004 m. balandžio 29 d.
iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2000/821/EB dėl programos, skatinančios Europos garso ir vaizdo
kūrinių kūrimą, platinimą bei skatinimą, įgyvendinimo (MEDIA plius – kūrimas, platinimas ir reklama)
(2001–2005 m.)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

NUSPRENDĖ:

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos
157 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ( ),
2

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (3),
kadangi:
(1)

Sprendimu 2000/821/EB (4) Taryba nustatė, kad Media
Plus programa, kuri skatina Europos audiovizualinių kūrinių kūrimą, platinimą ir reklamavimą, bus vykdoma nuo
2001 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

(2)

Labai svarbu užtikrinti Bendrijos politikos, remiančios
Europos audiovizualinį sektorių, tęstinumą, atsižvelgiant į
Bendrijos tikslus pagal Sutarties 157 straipsnį.

(3)

Taip pat labai svarbu, kad Komisija pateiktų išsamią ir detalią MEDIA Plus programos vertinimo ataskaitą ne vėliau
kaip 2005 m. gruodžio 31 d., kad užtektų laiko teisės aktų
leidžiamajai institucijai apsvarstyti pasiūlymą dėl naujos
Media Plus programos, kuri planuojama nuo 2007 m., ir
kad biudžeto valdymo institucija galėtų įvertinti naujos
finansinės struktūros poreikį,

(1) OL C 10, 2004 1 14, p. 8.
(2) OL C 23, 2004 1 27, p. 24.
(3) 2004 m. vasario 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos
sprendimas.
(4) OL L 336, 2000 12 30, p. 82.

1 straipsnis
Sprendimas 2000/821/EB iš dalies keičiamas taip:
1. 1 straipsnio 1 dalyje vietoj „2005 m. gruodžio 31 d.“ įrašoma
„2006 m. gruodžio 31 d.“
2. 5 straipsnio 2 dalyje vietoje orientacinės 350 milijonų eurų
sumos įrašoma 450,60 milijonų eurų, įskaitant patikslinimą
dėl plėtros peržiūrėjus finansinę perspektyvą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 29 d.
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