
3. A megosztott költségű cselekvések kiválasztására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban a
Bizottság internetes honlapján közzétett pályázati felhívások alapján kerül sor.

4. A közösségi támogatás iránti pályázatok tartalmazzák, adott esetben, a projekt finanszírozásának
összetevőit felsoroló pénzügyi tervet, beleértve Közösségtől kért pénzügyi támogatást, valamint bármely
egyéb támogatás iránti kérelmet vagy az egyéb forrásból származó támogatást.

5. A kapcsolódó intézkedések végrehajtására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban, ajánlati
felhívás útján kerül sor.

III. MELLÉKLET

A KIADÁSOK INDIKATÍV BONTÁSA

1. A digitális tartalomhoz való hozzáférésnek, a digitális tartalom felhasználásának és hasznosításának
megkönnyítése közösségi szinten: 40–50%

2. A digitális tartalmat illetően a minőség javításának elősegítése és a legmegfelelőbb gyakorlat erősítése a
tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint a különböző ágazatok közötti viszonylatban: 45–55%

3. A digitális tartalomhoz kapcsolódó ágazatban az érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság
megerősítése: 8–12%
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Közel-keleti helyzet

Az Európai Parlament állásfoglalása a közel-keleti helyzetről

Az Európai Parlament,

— tekintettel a közel-keleti helyzetre vonatkozó korábbi állásfoglalására, valamint különösen 2003. októ-
ber 23-i állásfoglalására (1),

— tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242-es, 338-as, 425-ös, 1373-as és 1397-es állásfoglalásaira,

— tekintettel a palesztin elnökválasztás eredményeire,

— tekintettel az Európai Unió választási megfigyelő küldöttségének nyilatkozatára, valamint az európai
parlamenti megfigyelők nyilatkozatára,

— tekintettel a Kvartett 2003. április 30-i „békeútitervére”,

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a palesztin elnökválasztás Izraelnek a palesztin területek elfoglalása által okozott nehézségek
ellenére kielégítő módon zajlott; valamint mivel jelentős lehetőséget nyújt a békefolyamat megújítására,
illetve a régióban tartandó más választásokon példaként szolgálhat;

B. aggódva a területek elfoglalásának a választásokra gyakorolt hatása miatt, mind a jelöltek mind pedig a
szavazók mozgásszabadságának korlátozása kapcsán; egyes jelöltek zaklatása, illetve rövid időre történő
letartóztatása miatt, amikor lehetséges szavazóikhoz kívántak eljutni Kelet-Jeruzsálemben; valamint a
jeruzsálemi lakosokra szavazati joguk gyakorlása során alkalmazott súlyos korlátozások miatt,

(1) HL C 82. E, 2004.4.1., 610. o.
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