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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 786/2004/EG
av den 21 april 2004
om ändring av besluten nr 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG,
1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG,
1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG och 20/2004/EG i syfte att justera referensbeloppen
för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD
HAR BESLUTAT FÖLJANDE

— nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om att inrätta
programmet ”Kultur 2000” (4).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 129, artikel 137.2, artiklarna 149
och 150, artikel 151.5, artiklarna 152, 153 och 156, artiklarna
166.1 och 175.1 samt artikel 285 i detta,

— nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta
gemenskapens åtgärdsprogram ”Ungdom” (5).

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

— nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av
arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999–2003 (6).

— nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande
av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001–2005) (7).

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

— nr 1411/2001/EG av den 27 juni 2001 om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar stadsutveckling (8).

— nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av
ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra
medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social
utslagning (9).

För att beakta utvidgningen av Europeiska unionen bör man
justera referensbeloppen respektive det högsta totalbeloppet i
följande beslut av Europaparlamentet och rådet:

— nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad
insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet
och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) (2).

— nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta
den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för
utbildning ”Sokrates” (3).
(1) Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 april 2004.
(2) EGT L 203, 3.8.1999, s. 9. Beslutet ändrat genom beslut nr
2045/2002/EG (EGT L 316, 20.11.2002, s. 1).
(3) EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr
451/2003/EG (EUT L 69, 13.3.2003, s. 6).

— nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet (10).

— nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens
stödåtgärder inom sysselsättningsområdet (11).
(4) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr
626/2004/EG (EUT L 99, 3.4.2004, s. 3).
(5) EGT L 117, 18.5.2000, s. 1.
(6) EGT L 163, 4.7.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr
2066/2003/EG (EUT L 309, 26.11.2003, s. 9).
(7) EGT L 26, 27.1.2001, s. 1.
(8) EGT L 191, 13.7.2001, s. 1.
(9) EGT L 10, 12.1.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
(10) EGT L 75, 16.3.2002, s. 1.
(11) EGT L 170, 29.6.2002, s. 1.
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— nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska
området för forskningsverksamhet samt innovation
(2002–2006) (1).Det justerade beloppet måste användas vid
genomförandet, enligt artikel 166.3 i fördraget, av alla verksamheter som planerats i detta ramprogram.
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Artikel 3
Artikel 3 i beslut nr 508/2000/EG skall ändras på följande sätt:
1) Rubriken ”Budget” skall ersättas av rubriken ”Finansiering”.
2) Första stycket skall ersättas med följande:

— nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) (2).
— nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av
Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 (3).
— nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande
av en allmän ram för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden
2004–2007 (4).

”Finansieringsramen för genomförandet av programmet
”Kultur 2000” under den period som avses i artikel 1 skall
vara 170,7 miljoner euro.”

Artikel 4
Artikel 9.1 i beslut nr 1031/2000/EG skall ändras på följande
sätt:
”1.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara
605 miljoner euro.”

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 5
Artikel 1
Artikel 15 i beslut nr 1720/1999/EG skall ersättas med följande:
”Artikel 15
Finansiering
1.
Finansieringsramen för gemenskapsåtgärden i enlighet
med detta beslut skall vara 34,9 miljoner euro för perioden
2002–2004.

Artikel 3 första stycket i beslut nr 1445/2000/EG skall ersättas
med följande:
”Finansieringsramen för genomförandet av detta program
under perioden 2004–2007 skall vara 14,75 miljoner euro.
11 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31
december 2006. För perioden från och med den 1 januari
2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om
det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den
1 januari 2007.”

Artikel 6
2.
De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.”

Artikel 2
Artikel 10.1 i beslut nr 253/2000/EG skall ersättas med följande:
”1.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara
2 060 miljoner euro.”
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EUT
EUT

L
L
L
L

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

Artikel 4.5 i beslut nr 163/2001/EG skall ersättas med följande:
”5.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara
52 miljoner euro.”

Artikel 7
Artikel 6.1 första stycket i beslut nr 1411/2001/EG skall ersättas med följande:
”1.
Denna samarbetsram skall inledas den 1 januari
2001 och avslutas den 31 december 2004. Finansieringsramen för genomförandet av denna samarbetsram under
perioden 2001–2004 skall vara 14,8 miljoner euro.”
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Artikel 8
Artikel 6.1 i beslut nr 50/2002/EG skall ersättas med följande:
”1.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1 skall vara
85,04 miljoner euro, inklusive tekniska och administrativa
utgifter.”

”1.
Finansieringsramen för genomförandet av programmet för den period som avses i artikel 1 skall vara 353,77
miljoner euro. 227,51 miljoner euro skall avse perioden till
och med den 31 december 2006.
För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det
föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den
aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1januari 2007.”
Artikel 13

Artikel 9
Artikel 7.2 i beslut nr 466/2002/EG skall ersättas med följande:
”2.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 34,3 miljoner euro för perioden
2002–2006.”

Artikel 10

Artikel 10 i beslut nr 291/2003/EG skall ändras på följande
sätt:
1. Rubriken ”Budget” skall ersättas med rubriken ”Finansiering”.
2. Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1.
Finansieringsramen för genomförandet av detta
beslut skall vara 12,1 miljoner euro.”

Artikel 12.1 i beslut nr 1145/2002/EG skall ersättas med följande:
”1.
Finansieringsramen för genomförandet av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut skall vara 62,3 miljoner euro under perioden från och med den 1 januari
2002 till och med den 31 december 2006.”

Artikel 11
Beslut nr 1513/2002/EG skall ändras på följande sätt:
1. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:
”1.
Det högsta totala beloppet för gemenskapens finansiella stöd till ramprogrammet som helhet skall uppgå till
17 883 miljoner euro. I bilaga II fastställs andelarna för var
och en av de planerade verksamheterna.”
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Artikel 14
Artikel 5.1 och 5.2 i beslut nr 20/2004/EG skall ersättas med
följande:
”1.
Den budget som är avsedd för genomförandet av
denna ram under perioden 1 januari 2004–31 december
2007 som anges i artikel 1 skall vara 81,8 miljoner euro,
varav 60,6 miljoner euro skall avse perioden till och med
den 31 december 2006.
2.
För perioden från och med den 1 januari 2007 skall
det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för
den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007.”
Artikel 15
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Bilaga II skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.
Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.
Artikel 12
Artikel 7.1 första stycket i beslut nr 1786/2002/EG skall ersättas med följande:

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

D. ROCHE

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA II
MAXIMALT TOTALBELOPP, ANDELAR OCH VÄGLEDANDE FÖRDELNING AV MEDLEN
De maximala totalbeloppen och vägledande andelarna av anslaget för de olika åtgärderna enligt artikel 164 i EG-fördraget är de följande:
(miljoner euro)

Första verksamheten (1)

15 174

Andra verksamheten (2)

658

Tredje verksamheten (3)

319

Fjärde verksamheten (4)

1 732
Maximalt totalbelopp

17 883

(1) Omfattar verksamhet som sker under rubriken ”Att koncentrera och integrera gemenskapsforskningen”, med undantag för internationellt samarbete; verksamhet på området infrastruktur och forskning och i ämnet ”vetenskap och samhälle” som sker under rubriken
”Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet”, samt verksamhet som sker under rubriken ”Stärka förutsättningarna för det europeiska området för forskningsverksamhet”.
(2) Omfattar internationellt samarbete som sker under rubriken ”Att koncentrera och integrera gemenskapsforskningen”, på de prioriterade tematiska områdena samt under rubriken ”Särskild verksamhet inom bredare forskningsområden”.
(3) Omfattar särskild verksamhet inom ämnet ”Forskning och innovation” som sker under rubriken ”Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet” som ett komplement till verksamhet på området innovation som sker under rubriken ”Att koncentrera
och integrera gemenskapsforskningen”.
4
( ) Omfattar verksamhet rörande mänskliga resurser och stöd till rörlighet under rubriken ”Att strukturera det europeiska området för
forskningsverksamhet”.
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Dessa verksamheter sker med följande inriktningar (vägledande ekonomisk fördelning):
(miljoner euro)

1.

Att koncentrera och integrera gemenskapsforskningen

14 682

Tematiska prioriteringar (1)

12 438

Biovetenskap, genomik och bioteknik för bättre hälsa (2)

2 514

— Avancerad genomik och dess tillämpningar på hälsovården

1 209

— Kamp mot allvarliga sjukdomar

1 305

3

Informationssamhällets teknik ( )

3 984

Nanoteknik och nanovetenskap, kunskapsbaserade multifunktionella material samt nya produktionsprocesser och produktionsanordningar

1 429

Flyg- och rymdteknik

1 182

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
Hållbar utveckling, globala förändringar och ekosystem

753
2 329

— Hållbara energisystem

890

— Hållbar marktransport

670

— Global förändring och ekosystem

769

Medborgare och styrelseformer i ett kunskapssamhälle

247

Särskild verksamhet inom bredare forskningsområden

1 409

Stödjande åtgärder och förutseende av vetenskapliga och tekniska
behov

590

Övergripande forskningsverksamhet som omfattar små och
medelstora företag

473

Särskilda åtgärder till stöd för internationellt samarbete (4)

346

Icke-nukleära insatser av Gemensamma forskningscentret

835

2. Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet
Forskning och innovation
Mänskliga resurser

2 854
319
1 732

5

Forskningsinfrastruktur ( )
Vetenskap och samhälle

715
88

3. Stärka förutsättningarna för det europeiska området för forskningsverksamhet
Stöd till samordningen av verksamheterna
Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken

347
292
55
Totalt

1

()
(2)
(3)
(4)

17 883

Varav minst 15 % till små och medelstora företag.
Inklusive ett belopp på högst 475 miljoner euro för cancerforskning.
Inklusive ett belopp på högst 110 miljoner euro för fortsatt utveckling av Geant och GRID.
Detta belopp på 346 miljoner euro är avsett att finansiera särskilda stödåtgärder i det internationella samarbetet som innefattar
utvecklingsländerna, Medelhavsländerna (inklusive länderna på västra Balkan) samt Ryssland och de nya oberoende staterna i f.d.
Sovjetunionen. Ett belopp på 312 miljoner euro är även avsett att finansiera deltagandet av tredje lands organisationer i ”tematiska
prioriteringar” och i ”särskild verksamhet inom bredare forskningsområden”, vilket uppgår till totalt 658 miljoner euro för internationellt samarbete. Ytterligare resurser kommer att ställas till förfogande via avdelning 2.2 ”Mänskliga resurser och rörlighet” för att
finansiera forskarutbildning i Europa för forskare från tredje land.
5
( ) Inklusive ett belopp på högst 218 miljoner euro för fortsatt utveckling av Geant och GRID.”

