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enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar
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1.

INLEDNING

Enligt artikel 251.2 c i EG-fördraget skall kommissionen yttra sig över de ändringar som
föreslås av Europaparlamentet i andra behandlingen. Kommissionens yttrande om de
ändringar som föreslås av Europaparlamentet återfinns nedan.
2.

BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och
rådet
(dokument KOM(2003) 275 slutlig – 2003/0115 COD):

5 juni 2003

Datum för Regionkommitténs yttrande:

Avstod från att avge ett
yttrande om denna text.

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen:

6 november 2003

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget:

12 november 2003

Datum för den politiska överenskommelsen i rådet (enhällighet):

24 november 2003

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten:

22 december 2003.

3.

SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

På grundval av artikel 151 i EG-fördraget syftar detta beslut efter genomförandet av den nya
budgetförordning som är tillämplig på Europeiska gemenskapernas budget att upprätta en
grundrättsakt för beviljande av bidrag för främjande av kulturorganisationer som är
verksamma på europeisk nivå och stöd till vissa insatser på kulturområdet.
Programmet omfattar vissa tidigare budgetposter i del A, kapitel 30 i budgeten, bl.a. de som
rör bidrag till Europeiska byrån för mindre utbredda språk och Mercator, bevarande av
tidigare nazistiska koncentrationsläger som historiska minnesmärken samt bidrag till
kulturorganisationer på europeisk nivå.
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4.
KOMMISSIONENS
ÄNDRINGSFÖRSLAG

YTTRANDE

ÖVER

EUROPAPARLAMENTETS

Totalt antal ändringar: 5
Ändringar som godtagits i sin helhet: 5
Kommissionen godtar tre ändringar av formell karaktär (ändring 1-3) som bidrar till att göra
texten mer enhetlig i samband med förlängningen av systemet för tilldelning av budgetmedel
(eller ”öronmärkning”) till 2005.
Kommissionen godtar också två tekniska ändringar (ändringarna 4 och 5) som syftar till
införandet av två undantagsbestämmelser i artikel 112.2 i budgetförordningen1, för att hänsyn
skall kunna tas till ikraftträdandet av det nya programmet redan 2004.
5.

SLUTSATS

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag såsom anges
ovan.

1

Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska
gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002)
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