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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 8.)

az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen
működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és

Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/114/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos
feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alap-
szabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i
58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke
(1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2005/56/EK bizottsági határozat (2) 4. cikke szerint az
Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség
(a továbbiakban: az ügynökség) oktatási, audiovizuális és
kulturális területen működő közösségi programok irány-
ításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáért
felelős.

(2) Az ügynökségre bízott programok nagy része 2006.
december 31-én befejeződött. Ezeket új programok
váltják fel, a 2007. január 1-je és a 2013. december
31-e közötti időtartamra.

(3) A 2005/56/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésével össz-
hangban a Bizottság által elvégzett külső értékelés megál-
lapította, hogy az ügynökség bevonása az oktatási, az

audiovizuális és a kulturális területen indított közösségi
programok egyes centralizált vetületeinek irányításába a
lehető legjobb megoldás. Ezért az értékelésben a
Bizottság javasolta, hogy az ügynökség feladatait terjesz-
szék ki az oktatási, az audiovizuális és a kulturális terü-
leten indított új programok centralizált vetületeinek
irányítására is.

(4) A fent említett elemzés fényében nem csupán az új prog-
ramok irányítását kell az ügynökségre bízni, hanem az
egyéb rendelkezések vagy források által finanszírozható
olyan projektekét is, amelyek az ügynökség jelenlegi
hatáskörébe tartoznak. E projektek finanszírozása a
következő eszközökből történhet: közösségi támogatás
a nyugat-balkáni országok számára az Európai Fejlesztési
Alap forrásai, az európai szomszédság- és partnerségpo-
litika egyes eszközei, a fejlesztési együttműködés finan-
szírozási eszköze, valamint a Közösség harmadik orszá-
gokkal kötött egyes megállapodásai oktatási, szakképzési
és ifjúsági téren.

(5) Emellett a Bizottság az ügynökségre kívánja bízni a
„Socrates” közösségi oktatási cselekvési program második
szakaszának 6.1. alprogramjában és az egész életen át
tartó tanulás terén létrehozott cselekvési program transz-
verzális programjában említett európai oktatási informá-
ciós hálózat („Eurydice”) közösségi szintű megvalósítását.
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(6) Végezetül az ügynökségre bízott új programok tartós és
hatékony irányításának biztosítása érdekében módosítani
kell az ügynökség időtartamát, és az új programok
időtartamához kell igazítani. Az ügynökség időtarta-
mának továbbá magában kell foglalnia egy, az új prog-
ramok végrehajtási időszakától számított két éves
(2014–2015) fokozatos megszüntetési időtartamot
(phasing out) annak érdekében, hogy az ügynökség lezár-
hassa e végrehajtási időszak utolsó évében kiválasztott
projekteket.

(7) Következésképpen a 2005/56/EK határozatot módosítani
kell.

(8) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak a Végrehajtó Hivatalok Bizottságának vélemé-
nyével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2005/56/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ügynökséget 2005. január 1-jén kezdődő, hatá-
rozott időtartamra hozzák létre, amely 2015. december
31-én ér véget.”

2. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ügynökség a következő közösségi programok
egyes vetületeinek az irányításáért felelős:

1) a 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (1)* jóváhagyott Socrates közösségi oktatási cselek-
vési program (2000–2006) második szakasza;

2) az 1999/382/EK tanácsi határozattal (2)* jóváhagyott
Leonardo da Vinci közösségi szakképzési cselekvési
program (2000–2006) második szakasza;

3) az 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (3)* jóváhagyott Ifjúság közösségi cselekvési
program (2000–2006);

4) az 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (4)* jóváhagyott Kultúra 2000 program
(2000–2006);

5) a 99/2000/EK, Euratom tanácsi rendeletben (5)* megha-
tározott, a kelet-európai és közép-ázsiai partnerálla-
moknak történő segítségnyújtás rendelkezései alapján
finanszírozható projektek (2000–2006) a felsőoktatás
területén;

6) a 2666/2000/EK tanácsi rendelet (6)* keretében jóváha-
gyott, az Albániának, Bosznia és Hercegovinának,
Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak
és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó
támogatás rendelkezései alapján finanszírozható
projektek (2000–2006) a felsőoktatás területén;

7) a 2001/196/EK tanácsi határozattal (7)* jóváhagyott, az
Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok
között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakkép-
zésben történő együttműködésre irányuló program
megújításáról (2001–2005) szóló megállapodás rendel-
kezései alapján finanszírozható projektek;

8) a 2001/197/EK tanácsi határozattal (8)* jóváhagyott, az
Európai Közösség és Kanada kormánya között felsőok-
tatási és képzési együttműködési program megújításáról
(2001–2005) szóló megállapodás rendelkezései alapján
finanszírozható projektek;

9) a 2000/821/EK tanácsi határozattal (9)* jóváhagyott
program az európai audiovizuális művek létrehozásának
elősegítésére (MEDIA Plus – Fejlesztés, terjesztés és
vásárlásösztönzés) (2001–2006);

10) a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (10)* jóváhagyott képzési program az európai
audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakem-
berek számára (MEDIA Oktatás) (2001–2006);
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11) a 2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (11)* jóváhagyott többéves program (2004–2006)
az információs és kommunikációs technológiák (IKT)
hatékony integrálásáról az európai oktatási és szakkép-
zési rendszerekbe (elektronikus tanulási program/e-
learning);

12) a 2004/100/EK tanácsi határozattal (12)* jóváhagyott
közösségi program az aktív európai polgárság (a polgári
részvétel) támogatására (2004–2006);

13) a 790/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (13)* jóváhagyott közösségi cselekvési program
az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet
folytató szervezetek előmozdítására (2004–2006);

14) a 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (14)* jóváhagyott közösségi cselekvési program
az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékeny-
séget folytató szervezetek támogatására, illetve meghatá-
rozott tevékenységek előmozdítására (2004–2006);

15) a 792/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (15)* jóváhagyott közösségi cselekvési program a
kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szer-
vezetek támogatására (2004–2006);

16) a 9. Európai Fejlesztési Alap (16)* forrásaival finanszíroz-
ható projektek a felsőoktatás területén (2000–2007);

17) a 2317/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (17)* jóváhagyott program a harmadik országokkal
történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minő-
ségének javítására és az interkulturális megértés előmoz-
dítására irányuló program (Erasmus Mundus) létrehozá-
sára (2004–2008);

18) a 2006/910/EK tanácsi határozattal (18)* jóváhagyott, az
Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok
között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakkép-
zésben történő együttműködésre irányuló program
megújításáról (2006–2013) szóló megállapodás rendel-
kezései alapján finanszírozható projektek;

19) a 2006/964/EK tanácsi határozattal (19)* jóváhagyott, az
Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felső-
oktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együtt-
működés keretének (2006–2013) létrehozásáról szóló
megállapodás rendelkezései alapján finanszírozható
projektek;

20) az 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (20)* jóváhagyott, az egész életen át tartó tanulás
(Life Long Learning) terén létrehozott cselekvési program
(2007–2013);

21) az 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (21)* jóváhagyott Kultúra program (2007–2013);

22) az 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (22)* jóváhagyott, az aktív európai polgárságot
támogató Európa a polgárokért program (2007–2013);

23) az 1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (23)* jóváhagyott Cselekvő ifjúság program
(2007–2013);

24) az 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (24)* jóváhagyott, az európai audiovizuális
ágazatot támogató program (MEDIA 2007)
(2007–2013);

25) az 1085/2006/EK tanácsi rendelettel (25)* létrehozott
előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) finanszíroz-
ható projektek a felsőoktatás és az ifjúság területén
(2007–2013);

26) a 443/92/EGK tanácsi rendelet (26)* keretében jóváha-
gyott, az ázsiai fejlődő országokkal folytatott gazdasági
együttműködési támogatás rendelkezései alapján finan-
szírozható projektek a felsőoktatás területén;
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27) az 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
lettel (27)* létrehozott európai szomszédsági és partner-
ségi eszköz rendelkezéseivel finanszírozható projektek a
felsőoktatás területén;

28) az 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
lettel (28)* létrehozott fejlesztési együttműködési és
gazdasági együttműködési eszköz által finanszírozható
projektek a felsőoktatás területén.

___________
(1)* HL L 28., 2000.2.3., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK

tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módo-
sított határozat.

(2)* HL L 146., 1999.6.11., 33. o. A legutóbb a
885/2004/EK rendelettel módosított határozat.

(3)* HL L 117., 2000.5.18., 1. o. A legutóbb a
885/2004/EK rendelettel módosított határozat.

(4)* HL L 63., 2000.3.10., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK
rendelettel módosított határozat.

(5)* HL L 12., 2000.1.18., 1. o. A 2112/2005/EK rende-
lettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított ren-
delet.

(6)* HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a
2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)* HL L 71., 2001.3.13., 7. o.
(8)* HL L 71., 2001.3.13., 15. o.
(9)* HL L 336., 2000.12.30., 82. o. A legutóbb a

885/2004/EK rendelettel módosított határozat.
(10)* HL L 26., 2001.1.27., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK

rendelettel módosított határozat.
(11)* HL L 345., 2003.12.31., 9. o.
(12)* HL L 30., 2004.2.4., 6. o.
(13)* HL L 138., 2004.4.30., 24. o.
(14)* HL L 138., 2004.4.30., 31. o.
(15)* HL L 138., 2004.4.30., 40. o.
(16)* A tagállamok kormányainak a Tanács keretében

ülésező képviselői közötti, a 2000. június 23-i, Coto-
nouban (Benin) aláírt, az afrikai, karibi és csendes-
óceáni országok, valamint az Európai Közösség és
tagállamai közötti partnerségi megállapodás pénzügyi
jegyzőkönyve alapján nyújtandó közösségi támogatás
finanszírozásáról és adminisztrációjáról, továbbá az
EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó
tengerentúli országok és területek számára nyújtandó
pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megálla-
podással (HL L 317., 2000.12.15., 355. o.) létrehozott
alap.

(17)* HL L 345., 2003.12.31., 1. o.

(18)* HL L 346., 2006.12.9, 33. o.
(19)* HL L 397., 2006.12.30, 14. o.
(20)* HL L 327., 2006.11.24, 45. o.
(21)* HL L 372., 2006.12.27, 1. o.
(22)* HL L 378., 2006.12.27, 32. o.
(23)* HL L 327., 2006.11.24, 30. o.
(24)* HL L 327., 2006.11.24, 12. o
(25)* HL L 210., 2006.7.31, 82. o.
(26)* HL L 52., 1992.2.27, 1. o. A legutóbb a

2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.
(27)* HL L 310., 2006.11.9, 1. o.
(28)* HL L 378., 2006.12.27, 41. o.”

3. A 4. cikk (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) az európai oktatási információs hálózat (»Eurydice«)
közösségi szinten történő megvalósítása az információk
összegyűjtése, elemzése és terjesztése, valamint tanulmá-
nyok és kiadványok készítése céljából.”

4. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Pénzügyi támogatás

Bármely egyéb bevétel sérelme nélkül az ügynökség a műkö-
déséhez az Európai Közösségek általános költségvetésében
szereplő pénzügyi támogatásban és az Európai Fejlesztési
Alap forrásaiban részesül. E pénzügyi támogatást és e forrá-
sokat a 4. cikk (1) bekezdésében említett programok és adott
esetben, a végrehajtásukban a 4. cikk (3) bekezdése alapján
az ügynökségre bízott más közösségi programok finanszíro-
zási keretéből fizetik.”

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 8-án.

a Bizottság részéről
Ján FIGEĽ

a Bizottság tagja
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