
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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C. mivel a tárgyalási erőfeszítések szabotálására irányuló közelmúltban történt terrorista támadások ponto-
san akkor történtek, amikor végre valódi remény mutatkozik a folyamat újraindítására; mindkét oldal
áldozatai kapcsán aggodalmát fejezi ki a támadások következményei és a megtorlások, valamint a
palesztinokra alkalmazott további korlátozások miatt,

1. üdvözli az 1996 óta első elnökválasztás sikerét és elsősorban a választási részvételt; elismeréssel adózik
a palesztin népnek és a hatóságoknak a megszállás ellenére a demokrácia iránt mutatott elkötelezettségükért,
különösen a palesztin nőknek, akik segítettek a választás lefolytatásának biztosításában és erőteljesen részt
vettek a szavazásban;

2. úgy véli, hogy a Palesztin Hatóság új elnöke, Mahmud Abbasz és a többi jelölt az adott körülmények
között felelős módon kampányolt, a nemzetközi normákat tiszteletben tartva;

3. sürgeti Izraelt, hogy tekintettel a közelgő palesztin törvényhozási választásokra, tartsa teljes mértékben
tiszteletben a kelet-jeruzsálemi lakosok nemzetközileg elfogadott szavazati jogát, és könnyítsék meg szá-
mukra a folyamatot oly módon, hogy az elnökválasztás során tapasztalt akadályokat hárítsák el a törvény-
hozási választások kezdetéig;

4. üdvözli az EU megfigyelő küldöttség hatékonyságát és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy készít-
sen elő egy újabb küldöttséget a 2005. júliusi általános választásokra a pluralizmus támogatása, az összes
jelöltnek a médiához való kiegyensúlyozott hozzáférése és annak érdekében, hogy az izraeli hatóságokkal
együttműködésben leküzdjék a nehézségeket, amelyekkel a Kelet-Jeruzsálemben lakó palesztinok szembesül-
nek;

5. aggodalmát fejezi ki a Palesztin Központi Választási Bizottság jelentős számú tagjának a szavazás
napján a szavazási idő meghosszabbításáért alkalmazott politikai nyomás elleni tiltakozásként történő
lemondása miatt;

6. felhívja az új izraeli kormányt és a Palesztin Hatóságot, hogy ismerjék fel a választás eredményeiben
rejlő lehetőséget a tárgyalások újraindítására; felhívja az Európai Uniót, hogy sürgősen kezdeményezze a
Kvartett keretében, illetve különösen az Egyesült Államokkal szemben, a békefolyamatban betöltött kiegé-
szítő szerepükkel összhangban, hogy erőfeszítéseik közös újraindítása által a szoros közös együttműködés új
szakaszát nyissák meg a térségben való béke megteremtése érdekében;

7. felhívja a Tanácsot, a KKBP főképviselőjét és a Bizottságot, hogy a folyamat során teljes mértékben
játszanak szerepet abban, hogy segítsék tovább a Palesztin Hatóságot és a népet, továbbá a barcelonai folya-
mat és az európai szomszédsági politika keretében, a Tanács által már elfogadott cselekvési tervekkel össz-
hangban kezdjenek párbeszédet Izraellel;

8. erősen ösztönzi Abbasz elnököt, hogy cselekedjen az erőszak megszüntetése iránti hajlandósága sze-
rint, és üdvözli Abbasz elnök intézkedéseit, valamint hajlandóságát arra, hogy véghezvigye a palesztin biz-
tonsági testület reformját és a testület ellenőrzésének megerősítését, továbbá hogy korlátlan párbeszédre
lépjen az összes érintett féllel; úgy véli, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió teljes körű politikai
támogatása, valamint Izrael aktív részvétele elengedhetetlen elemei e célkitűzések elérésének;

9. felhívja a Palesztin Hatóságot, hogy ismerje el a palesztin nép demokráciához való elkötelezettségét és
támogassa a jogállamiságot, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a kormány jogalkotási és végrehajtó
hatalma jobb szétválasztását, a jó kormányzást, beleértve az átlátható elszámolást és a korrupció elleni
harcot is;

10. ismételten, és különösen ebben az érzékeny pillanatban kinyilvánítja, hogy a közel-keleti konfliktus
megoldása csak a mindmáig érvényes útitervben meghatározott, szilárd és végleges megbékélési megállapo-
dás révén, előzetes feltételek nélkül, két demokratikus, független és életképes, egymás mellett, elismert határ-
okon belül békésen élő állam léte alapján lehetséges;

11. úgy véli, hogy a tartós békét csak egy valódi alulról felfelé való megközelítéssel lehet fenntartani,
amely magában foglalja mindkét oldal párbeszédre törekvő civil társadalmát; felhívja e tekintetben a Kvar-
tettet, hogy az útiterv kiegészítéseként teljes mértékben használja fel a genfi megállapodást, és ennek keretén
belül segítse elő e civil társadalmak közötti tárgyalások folytatását;
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12. elítéli a mindkét fél részéről előforduló összes terrorista támadást, és minden erőszakot; követeli,
hogy a palesztin fegyveres csoportok tartózkodjanak mindennemű támadástól és emlékezteti őket, hogy a
terror és az erőszak bármely formája nem csak az ártatlan életek kioltásához vezet, hanem hátrányosan
befolyásolja a békefolyamatot és a polgári lakosság körülményeit; kéri az izraeli kormányt, hogy tartóz-
kodjon a megtorlásoktól és vessen véget a törvénytelen öldöklésnek;

13. felhívja az izraeli kormányt, hogy a tartós béke irányába tett első lépésként az útiterv és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa határozatainak végrehajtásában hajtsa végre a Gázai-övezetből, illetve a megszállt öveze-
tek más részeiből való visszavonulást, az e projektet elsőként jóváhagyó szomszédos országgal, Egyiptommal
való együttműködés és tanácskozás révén, valamint a palesztin hatóságok nemzetközi megfigyelő küldöttség
ellenőrzése keretében történő bevonása és a vele való tanácskozás révén; felhívja a Tanácsot a szükséges
segítség biztosítására;

14. megismétli az izraeli kormányhoz intézett felhívását, hogy vessen véget a telepek terjeszkedésének,
különösen a jeruzsálemi területeken, állítsa le a fal építését, valamint teljes mértékben tegyen eleget a
negyedik genfi egyezménynek és így vessen véget a nemzetközi jog megsértésének;

15. megerősíti a békefolyamat Európai Unió által történő támogatását és egy gazdasági fejlesztési tervre
irányuló javaslatot terjeszt elő, amelyet az Uniónak kell ellenőriznie azért, hogy a régiónak szilárd jóléti és
stabilitási alapot lehessen biztosítani;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a Palesztin Hatóság-
hoz és a Palesztin Törvényhozó Tanácshoz, az izraeli kormányhoz és parlamenthez, az Egyesült Államok
kormányához, az Orosz Föderáció kormányához és az ENSZ főtitkárához.
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Holocaust, antiszemitizmus és rasszizmus

Az Európai Parlament állásfoglalása a Holocaustról való megemlékezésről, az antiszemitizmusról
és a rasszizmusról

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 7. és 29. cikkére, valamint az EK-Szerződés
13. cikkére, amelyek kötelezik a tagállamokat az emberi jogok és a megkülönböztetésmentesség legma-
gasabb szintű védelmének biztosítására, továbbá tekintettel az európai alapjogi chartára,

— tekintettel a korábbi, rasszizmusról, idegengyűlöletről és antiszemitizmusról szóló 1994. október
27-i (1), 1995. április 27-i (2), 1995. október 26-i (3), 1997. január 30-i (4) és 2000. március 16-i (5) állás-
foglalásaira, a rasszizmussal és idegengyűlölettel foglalkozó vizsgálóbizottságának 1990. évi jelentésére,
illetve a Holocaustról való megemlékezésről szóló, 2000. július 7-i írásbeli nyilatkozatára (6),

— tekintettel a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997.
június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendeletre (7) és a Megfigyelőközpontnak az EU-beli rasszizmusról szóló
számos jelentésére, köztük az „Antiszemitizmus megjelenési formái az EU-ban 2002–2003” és „Az
antiszemitizmusról alkotott felfogások az Európai Unióban” című jelentésekre, amelyeket 2004 márciu-
sában tettek közzé,

— tekintettel az antiszemitizmusról szóló, 2004. április 28–29-én Berlinben tartott második EBESZ kon-
ferencia berlini nyilatkozatára, és az EBESZ antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős személyes meg-
bízott közelmúltban történt kinevezésére,

— tekintettel a 2000. január 26–28-án, Stockholmban tartott Stockholmi Nemzetközi Holocaust Fórum
nyilatkozatára, amely a Holocaustról szóló oktatás ösztönzésére szólított fel,

(1) HL C 323., 1994.11.21., 154. o.
(2) HL C 126., 1995.5.22., 75. o.
(3) HL C 308., 1995.11.20., 140. o.
(4) HL C 55., 1997.2.24., 17. o.
(5) HL C 377., 2000.12.29., 366. o.
(6) HL C 121., 2001.4.24., 503. o.
(7) HL L 151., 1997.6.10., 1. o.
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