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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999,επιβεβαίωσε τη διαδικασία
διεύρυνσης που εγκαινιάστηκε κατά τη συνεδρίασή του τον ∆εκέµβριο του 1997 στο
Λουξεµβούργο. Επανέλαβε την ενισχυµένη προενταξιακή στρατηγική που καθόρισε το 1997,
σηµαντική πτυχή της οποίας αποτελεί η συµµετοχή των 13 υποψήφιων κρατών σε κοινοτικά
προγράµµατα.

Όσον αφορά τις δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), η
συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα προβλέπεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες
µε τις χώρες αυτές. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες, οι όροι και οι λεπτοµέρειες
συµµετοχής των εν λόγω χωρών καθορίζονται από τα αντίστοιχα Συµβούλια Σύνδεσης.

Το πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000" είναι νέο πρόγραµµα το οποίο εγκρίθηκε στις
14Φεβρουαρίου 2000,αλλά οι ΧΚΑΕ έχουν ήδη πάρει µέρος σε ένα ή περισσότερα από τα
προηγούµενα πολιτιστικά προγράµµατα της Κοινότητας (Ariane, Kaleidoscopeκαι Raphael)
κατά το 1998ή 1999.Η συµµετοχή των ΧΚΑΕ στα προγράµµατα αυτά αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο για την προενταξιακή διαδικασία των χωρών αυτών.

Το άρθρο 7 της απόφασης 2000/508/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 14ης Φεβρουαρίου 2000 µε την οποία θεσπίζεται το πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000"
προβλέπει τη συµµετοχή των ΧΚΑΕ στο πρόγραµµα. Όλες οι ΧΚΑΕ επιβεβαίωσαν την
προθυµία τους να συµµετάσχουν στο νέο πρόγραµµα από το 2001, και να καταβάλουν τη
χρηµατοδοτική συνεισφορά τους, εν µέρει από τον κρατικό προϋπολογισµό τους και εν µέρει
από την ετήσια χορήγηση Phare.Όπως προβλέπεται στα συµπεράσµατα της συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου, της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 1997, η
χρηµατοδοτική συνεισφορά των ίδιων των ενδιαφεροµένων χωρών αυξάνεται σταθερά.

Τα κύρια θέµατα που εξετάζονται στο προτεινόµενο σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου
Σύνδεσης είναι τα εξής:

• τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες από τις ΧΚΑΕ
υπόκεινται στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν το πρόγραµµα αυτό,
όπως ισχύουν και για τα κράτη µέλη όσον αφορά, ειδικότερα, την υποβολή, την
αξιολόγηση και την επιλογή αιτήσεων και σχεδίων·

• οι ΧΚΑΕ καταβάλλουν ετήσια συνεισφορά στο πρόγραµµα, όπως ορίζεται στην απόφαση
του Συµβουλίου Σύνδεσης. Η εν λόγω συνεισφορά δεν επιστρέφεται στις ΧΚΑΕ εάν, στο
τέλος του έτους, τα αποτελέσµατα αποδεικνύονται κατώτερα της καταβληθείσας
συνεισφοράς·

• όπως προβλέπεται στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Λουξεµβούργου, οι ΧΚΑΕ θα κληθούν να συµµετάσχουν στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
προγράµµατος "Πολιτισµός 2000"ως παρατηρητές, για τα θέµατα που τις αφορούν·

• η απόφαση θα εφαρµόζεται µέχρι το τέλος του προγράµµατος και θα τεθεί σε ισχύ την
ηµέρα έκδοσής της.
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Η έγκαιρη έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου Σύνδεσης θα επιτρέψει στις υποψήφιες
χώρες να ενταχθούν σε κοινοτικά δίκτυα και άλλες δραστηριότητες στους τοµείς του
πολιτισµού, όσο το δυνατόν συντοµότερα.

Συνεπώς, το Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει τη συνηµµένη πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας στο Συµβούλιο Σύνδεσης σχετικά µε τη
συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000".
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2001/0065 (ACC)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί της θέσης της Κοινότητας στο Συµβούλιο Σύνδεσης σχετικά µε τη συµµετοχή της

Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα " Πολιτισµός 2000"

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 300παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, αφετέρου, το οποίο συνήφθη µε την απόφαση του Συµβουλίου και της
Επιτροπής, της 4ης ∆εκεµβρίου 1995.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί
να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα πλαίσια, σε ειδικά προγράµµατα, σε σχέδια
ή άλλες ενέργειες ιδίως στον τοµέα του πολιτισµού, οι όροι δε και οι προϋποθέσεις για
τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε το
άρθρο 2, αποφασίζονται από το Συµβούλιο Σύνδεσης.

(3) Η απόφαση (508/2000/EΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
14ης Φεβρουαρίου 2000,για τη θέσπιση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000"1 και,
ιδίως, το άρθρο 7, προβλέπει ότι οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά
τους και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης,

1
ΕΕ L 63, 10.03.2000,σ.1.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Η θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο Συµβούλιο Σύνδεσης που συστάθηκε από την

ευρωπαϊκή συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά τη συµµετοχή της Τσεχικής

∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000", είναι το συνηµµένο σχέδιο απόφασης του
Συµβουλίου Σύνδεσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος
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Σχέδιο

ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. ../2001ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου

για την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα " Πολιτισµός 2000"

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά

τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά προγράµµατα και, ιδίως, τα άρθρα 1
και 2,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί

να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα πλαίσια, σε ειδικά προγράµµατα, σε σχέδια
ή άλλες δράσεις ιδίως στον τοµέα του πολιτισµού·

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας στον τοµέα αυτόν αποφασίζονται από το Συµβούλιο Σύνδεσης·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία συµµετέχει στο πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000" σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000",
αρχής γενοµένης από 1ης Ιανουαρίου 2001.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα έκδοσής της από το Συµβούλιο Σύνδεσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Όροι και προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα

" Πολιτισµός 2000"

(1) Η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα συµµετάσχει στις δραστηριότητες του προγράµµατος

"Πολιτισµός 2000" (εφεξής καλουµένου "το πρόγραµµα"), σύµφωνα µε τους στόχους,
τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που καθορίζονται στην απόφαση

508/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του εν λόγω προγράµµατος κοινοτικής

δράσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

(2) Για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα, η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα καταβάλλει ετησίως

συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ. Εάν κριθεί απαραίτητο, για να

ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του προγράµµατος, ή η εξέλιξη της ικανότητας απορρόφησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, η Επιτροπή Σύνδεσης δύναται να προσαρµόζει την εν

λόγω συνεισφορά, ώστε να αποφευχθούν δηµοσιονοµικές ανισορροπίες κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος.

(3) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των
αιτήσεων σε σχέση µε τους επιλέξιµους οργανισµούς, τις οργανώσεις και άτοµα στην

Τσεχική ∆ηµοκρατία θα είναι οι ίδιοι µε εκείνους που εφαρµόζονται σε επιλέξιµους
οργανισµούς, οργανώσεις και άτοµα της Κοινότητας. Η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει

υπόψη της τους τσέχους εµπειρογνώµονες κατά τον διορισµό ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων για να την επικουρούν στην αξιολόγηση των σχεδίων σύµφωνα µε

τις σχετικές διατάξεις της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος.

(4) Για να εξασφαλιστεί η κοινοτική διάσταση του προγράµµατος που θα είναι επιλέξιµο

για κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη, τα σχέδια και οι δραστηριότητες θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν εταίρο από ένα κράτος µέλος της Κοινότητας.

(5) Το µέγιστο ύψος χρηµατοδοτικής στήριξης των δραστηριοτήτων των σηµείων
πολιτιστικών επαφών δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισµού των

δραστηριοτήτων του.

(6) Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000",σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της απόφασης, η συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα
θα παρακολουθείται συνεχώς σε βάση εταιρικής σχέσης, µε τη συµµετοχή της

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Η Τσεχική
∆ηµοκρατία θα υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή και θα λαµβάνει µέρος σε

άλλες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζει η Κοινότητα σε αυτό το πλαίσιο.

(7) Σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς της Κοινότητας, στις συµβατικές

ρυθµίσεις που συνάπτονται µε, ή από τσεχικούς φορείς, προβλέπεται η διενέργεια
λογιστικών και λοιπών ελέγχων από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ή υπό

την εποπτεία αυτών. Χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται µε σκοπό τον έλεγχο
των εσόδων και εξόδων τέτοιων φορέων, σε συσχετισµό µε τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις έναντι της Κοινότητας. Με πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαίου

συµφέροντος, οι αρµόδιες αρχές της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας παρέχουν κάθε εύλογη
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και εφικτή βοήθεια που κρίνεται αναγκαία ή χρήσιµη υπό τις εκάστοτε περιστάσεις
για τη διενέργεια τέτοιων λογιστικών και λοιπών ελέγχων.

(8) Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης
508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000",
αντιπρόσωποι της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας θα συµµετέχουν ως παρατηρητές στην

Επιτροπή ∆ιαχείρισης για τα θέµατα που τους αφορούν. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει
χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για την εξέταση των

υπόλοιπων θεµάτων καθώς και για την ψηφοφορία.

(9) Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται σε όλες τις συµβάσεις µε την Επιτροπή, όσον

αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις
και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις του προγράµµατος, θα είναι µία από τις επίσηµες

γλώσσες της Κοινότητας.

(10) Η Κοινότητα και η Τσεχική ∆ηµοκρατία δύνανται, ανά πάσα στιγµή, να προβούν σε

καταγγελία δραστηριοτήτων διεξαγόµενων βάσει της παρούσας απόφασης, κατόπιν
έγγραφης προειδοποίησης δώδεκα µηνών. Τα σχέδια και οι δραστηριότητες που

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το χρόνο καταγγελίας συνεχίζονται µέχρις ότου
ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

στο πρόγραµµα " Πολιτισµός 2000"

1. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Τσεχική ∆ηµοκρατία στον

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα
"Πολιτισµός 2000"θα είναι η εξής (σε €):

Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004

651 060 651 060 651 060 651 060

2. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα καταβάλλει την προαναφερθείσα συνεισφορά εν µέρει
από τον κρατικό της προϋπολογισµό και εν µέρει από το Εθνικό Πρόγραµµα

PHARE για τη Τσεχική ∆ηµοκρατία. Σύµφωνα µε τη χωριστή διαδικασία
προγραµµατισµού PHARE,τα απαιτούµενα κεφάλαια PHAREθα µεταφερθούν στην

Τσεχική ∆ηµοκρατία µέσω χωριστού χρηµατοδοτικού µνηµονίου. Μαζί µε τους
πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό της, τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν την

εθνική συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, από την οποία θα καταβάλλει
πληρωµές ανταποκρινόµενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για καταβολή

συνεισφοράς.

3. Τα απαιτούµενα κεφάλαια PHARE καθορίζονται σύµφωνα µε το ακόλουθο

χρονοδιάγραµµα:

Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004

290 215 290 215 290 215 290 215

Το υπόλοιπο της συνεισφοράς της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας θα καλυφθεί από τον

κρατικό της προϋπολογισµό.

4. Εφαρµόζεται ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που ισχύει για τον γενικό

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της
συνεισφοράς της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας.

Οι δαπάνες ταξιδιού και διαµονής των αντιπροσώπων και των εµπειρογνωµόνων της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για τη συµµετοχή τους ως παρατηρητών στις εργασίες της

επιτροπής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 8, ή σε άλλες συνεδριάσεις που
συνδέονται µε την υλοποίηση του προγράµµατος, επιστρέφονται από την Επιτροπή

στην ίδια βάση και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν για τους µη
κυβερνητικούς εµπειρογνώµονες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και στην αρχή κάθε επόµενου
έτους, η Επιτροπή θα αποστέλλει στην Τσεχική ∆ηµοκρατία πρόσκληση για την

καταβολή συνεισφοράς που αντιστοιχεί στη συµβολή της στον προϋπολογισµό του
προγράµµατος σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

Η εν λόγω συνεισφορά εκφράζεται σε ευρώ και καταβάλλεται σε τραπεζικό
λογαριασµό της Επιτροπής σε ευρώ.



11

Η συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας θα καταβάλλεται σύµφωνα µε την
πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς:

- µέχρι την 1η Μαΐου για το τµήµα που καταβάλλεται από τον κρατικό της
προϋπολογισµό, µε την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς

αποστέλλεται από την Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου, ή, το αργότερο, ένα µήνα
µετά την πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς σε περίπτωση που αποστέλλεται

αργότερα·

- µέχρι την 1η Μαΐου για το τµήµα που χρηµατοδοτείται από το PHARE, µε την

προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ποσά έχουν αποσταλεί στην Τσεχική ∆ηµοκρατία
µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ή, το αργότερο, εντός περιόδου 30 ηµερών µετά

την αποστολή των εν λόγω κεφαλαίων στην Τσεχική ∆ηµοκρατία.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωµή της συνεισφοράς θα οδηγεί σε πληρωµή

τόκων από την Τσεχική ∆ηµοκρατία για το οφειλόµενο ποσό από την ηµεροµηνία
καταβολής της οφειλής. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρµόζεται από

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας, για τις
πράξεις σε ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1,5εκατοστιαία µονάδα.
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000".

2. ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΤΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

B7-030 Οικονοµική βοήθεια στις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης

6091 Έσοδα που προέρχονται από τη συµµετοχή συνδεδεµένων χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στα κοινοτικά προγράµµατα

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 300παράγραφος 2.

Πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία που

προβλέπει τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα.

Απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000"
και ιδίως το άρθρο 7.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 Γενικός στόχος της ενέργειας

Το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία
προβλέπει τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά προγράµµατα σε

ευρύ φάσµα τοµέων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο πολιτισµός.

Εκτός του ότι θα συµβάλει στην υλοποίηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής

συµφωνίας που αφορούν την οικονοµική και πολιτιστική συνεργασία, η συµµετοχή
αυτή θα επιτρέψει επίσης στην Τσεχική ∆ηµοκρατία να εξοικειωθεί µε τις

διαδικασίες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα κοινοτικά προγράµµατα.

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει πάρει µέρος σε κοινοτικά πολιτιστικά προγράµµατα και

κατά το παρελθόν. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής "Πρόγραµµα
δράσης 2000",της 16.7.1997,και µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Λουξεµβούργου, η συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στα προγράµµατα
αυτά αποτελεί τµήµα της ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής, η οποία θα

βοηθήσει την προετοιµασία της χώρας αυτής για τη µελλοντική προσχώρησή της
στην ΄Ενωση.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το άνοιγµα των προγραµµάτων απαιτεί την
έκδοση σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο Σύνδεσης µεταξύ της Ένωσης και της

Τσεχικής ∆ηµοκρατίας.
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Στόχος αυτού του σχεδίου απόφασης του Συµβουλίου Σύνδεσης είναι να επιτρέψει
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που προσφέρει το

πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000". Το σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου Σύνδεσης
καθορίζει τους όρους, ειδικότερα όσον αφορά τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, καθώς και τις πρακτικές ρυθµίσεις της συµµετοχής στο
πρόγραµµα αυτό.

4.2 Χρονική διάρκεια της ενέργειας και προβλεπόµενες ρυθµίσεις για την ανανέωσή
της

Μέχρι το τέλος του εν λόγω κοινοτικού προγράµµατος, δηλαδή στις 31.12.2004.

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ / ΕΣΟ∆ΩΝ

5.1 Μη υποχρεωτική δαπάνη

5.2 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις

5.3 Είδος των εσόδων

Εφόσον το άρθρο 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου ορίζει ότι η ίδια η Τσεχική

∆ηµοκρατία θα καλύπτει το κόστος που απορρέει από τη συµµετοχή της, θα καλείται
να καταβάλλει συνεισφορά για τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα

"Πολιτισµός 2000". Εφόσον το ίδιο άρθρο ορίζει ότι η Κοινότητα µπορεί να
συµπληρώνει τη συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα
συνεισφέρει µόνο ένα µέρος από τον κρατικό της προϋπολογισµό. Το υπόλοιπο της
συνεισφοράς θα λαµβάνεται από το εθνικό πρόγραµµα PHARE. Τα απαιτούµενα
κεφάλαια PHARE θα καταλογίζονται στο κονδύλιο Β7-030 και θα µεταφέρονται
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία µέσω χωριστού χρηµατοδοτικού µνηµονίου. Μαζί µε
τους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό της, τα κεφάλαια αυτά θα
αποτελέσουν την εθνική συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, από την οποία θα
καταβάλλει πληρωµές ανταποκρινόµενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για
καταβολή συνεισφοράς. Το σύνολο της συνεισφοράς, µόλις καταβληθεί από την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, θα µεταφερθεί στη θέση 6091 των εσόδων του
προϋπολογισµού της ΕΕ.

6. ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ / ΕΣΟ∆ΩΝ

– Επιδότηση κατά 100%

– Επιδότηση για συγχρηµατοδότηση από κοινού µε άλλες χρηµατοδοτικές πηγές
του δηµοσίου ή/και του ιδιωτικού τοµέα

– ∆εν προβλέπεται µερική ή ολική επιστροφή του ποσού της κοινοτικής
χρηµατοδότησης

– Όσον αφορά τα έσοδα, η συνεισφορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας που προορίζεται
να καλύψει το κόστος συµµετοχής της καταλογίζεται στη θέση 6091.Τα έσοδα
θα διατεθούν στα κεφάλαια που αφορούν τις δαπάνες για το εν λόγω πρόγραµµα
και, κατά περίπτωση, στα αντίστοιχα κεφάλαια των δαπανών λειτουργίας. Το
σύνολο των προβλεπόµενων εσόδων παρατίθεται στο σηµείο 7.4.
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7. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Τρόπος υπολογισµού του συνολικού κόστους της ενέργειας (σχέση µεταξύ του

κόστους ανά µονάδα και του συνολικού κόστους)

Με βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε την Τσεχική

∆ηµοκρατία, οι ρυθµίσεις που αφορούν τη χρηµατοδότηση και τον προϋπολογισµό
του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000"είναι οι εξής: για τη συνεισφορά της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας λαµβάνονται υπόψη τρία στοιχεία:

- το προβλεπόµενο λειτουργικό κόστος, το οποίο έχει υπολογιστεί µε βάση τον
προϋπολογισµό του προγράµµατος, καθώς και µε βάση το ΑΕΠ της χώρας
σταθµισµένου µε την ισοτιµία αγοραστικής δύναµης.

- τη συνεισφορά του σηµείου πολιτιστικής επαφής.

- οι προβλεπόµενες διοικητικές δαπάνες, που αντιστοιχούν στη διεξαγωγή

συνεδριάσεων και αποστολών. Οι εν λόγω προβλεπόµενες διοικητικές δαπάνες
ανέρχονται σε 10 250€ ετησίως.

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα χρησιµοποιήσει τµήµα του ετήσιου εθνικού
προγράµµατος PHARE ως συµπλήρωµα του κρατικού της προϋπολογισµού για να
χρηµατοδοτήσει τη συνεισφορά της στις λειτουργικές δαπάνες.

7.2 Κατανοµή ανά στοιχείο της ενέργειας (σε €)

2001 2002 2003 2004 Σύνολο

Πολιτισµός 2000 651 060 651 060 651 060 651 060 2 604 240

Προέλευση: Κρατικός
προϋπολογισµός 360 845 360 845 360 845 360 845 1 443 380

από τα οποία διοικητικές

δαπάνες Μέρος Β (βλ.
σηµείο 7.3)

29 050 29 050 29 050 29 050 116 200

από τα οποία διοικητικές

δαπάνες Μέρος Α (βλ.
σηµείο 10)

10 250 10 250 10 250 10 250 41 000

Προέλευση: κεφάλαια
PHARE

290 215 290 215 290 215 290 215 1 160 860

7.3 ∆απάνες λειτουργίας για µελέτες, αµοιβές εµπειρογνωµόνων κ.λπ., που

περιλαµβάνονται στο µέρος Β του προϋπολογισµού

π.υ.: κατ’ αναλογία των πιστώσεων αυτού του τύπου στις χορηγήσεις της Ευρώπης

των 15 για το πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000",αλλά εντός των επιτρεπόµενων ορίων
από το µέρος της συνεισφοράς που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό της

χώρας.
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7.4 Χρονοδιάγραµµα των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων/πιστώσεων
πληρωµών

Ποσά που θα επιβαρύνουν τη θέση B7-030

2000 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ

Πισ. αν. υπ. 290 215 290 215 290 215 290 215 1 160 860

Πισ. πλ. 290 215 290 215 290 215 290 215 1 160 860

Τα προβλεπόµενα ετήσια έσοδα είναι τα ακόλουθα :

Θέση 6091 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ

Λειτουργικό

µέρος

640 810 640 810 640 810 640 810 2 563 240

∆ιοικητικό

µέρος

10 250 10 250 10 250 10 250 41 000

8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Όλες οι συµβάσεις, οι συµφωνίες ή άλλες νοµικές δεσµεύσεις της Επιτροπής

προβλέπουν επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μεταξύ άλλων, οι δικαιούχοι των ενεργειών είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν
εκθέσεις και οικονοµικές καταστάσεις. Αυτές αναλύονται σε σχέση µε το
περιεχόµενό τους και την επιλεξιµότητα της δαπάνης σύµφωνα µε το στόχο της

κοινοτικής χρηµατοδότησης.

Οι διατάξεις των βασικών κονδυλίων του προϋπολογισµού για την καταπολέµηση

της απάτης ισχύουν και για το παρόν κονδύλιο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
προσαρµοσµένες στην περίπτωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1 Ειδικοί και ποσοτικοί στόχοι· πληθυσµός στον οποίο απευθύνεται η ενέργεια

Με το άνοιγµα του προγράµµατος " Πολιτισµός 2000" στην Τσεχική ∆ηµοκρατία
επιδιώκονται τα ίδια οφέλη που αποκοµίζουν τα κράτη µέλη της Κοινότητας. Το
πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000"συµβάλλει στην προώθηση ενός πολιτιστικού χώρου
κοινού για τους λαούς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τη συνεργασία
µεταξύ των δηµιουργών, των πολιτιστικών παραγόντων, των ιδιωτικών και

δηµόσιων φορέων υλοποίησης σχεδίων, των ενεργειών των πολιτιστικών δικτύων
και των άλλων εταίρων καθώς και των πολιτιστικών φορέων των κρατών µελών και

των άλλων χωρών που συµµετέχουν µε σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
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– προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της αµοιβαίας γνώσης του
πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών·

– προώθηση της δηµιουργίας, της διάδοσης σε διακρατικό επίπεδο του
πολιτισµού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των καλλιτεχνών, των δηµιουργών
και των άλλων επαγγελµατιών του πολιτιστικού χώρου καθώς και των έργων
τους, στρέφοντας ειδικότερα την προσοχή στους νέους, τα κοινωνικά

µειονεκτούντα άτοµα και την πολιτιστική ποικιλοµορφία·

– την προβολή της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και ανάπτυξη νέων µορφών

πολιτιστικής έκφρασης·

– την προώθηση και προβολή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της κοινής πολιτιστικής
κληρονοµιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος· τη διάδοση της τεχνογνωσίας και
την προώθηση των ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διατήρηση και τη

διαφύλαξη αυτής της πολιτιστικής κληρονοµιάς·

– τη συνεκτίµηση του ρόλου του πολιτισµού στην κοινωνικοοικονοµική

ανάπτυξη·

– την προώθηση του διαπολιτιστικού διαλόγου και των αµοιβαίων ανταλλαγών

µεταξύ ευρωπαϊκών και µη ευρωπαϊκών πολιτισµών·

– τη ρητή αναγνώριση του πολιτισµού ως οικονοµικού παράγοντα και

παράγοντα κοινωνικής ένταξης και ιθαγένειας·

– τη βελτίωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συµµετοχής του

µεγαλύτερου δυνατού αριθµού πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
του πολιτισµού.

9.2 Αιτιολόγηση του µέτρου

– Αναγκαιότητα της κοινοτικής δηµοσιονοµικής παρέµβασης

Λαµβανoµένoυ υπόψη τoυ υψηλoύ κόστoυς συµµετoχής στα προγράµµατα και της
ασταθoύς δηµoσιoνoµικής κατάστασης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, η βoήθεια από
τo πρόγραµµα PHAREείναι oυσιαστική.

– Επιλογή τρόπων και µέσων

Με τη συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισµό και από το PHARE, η
ενσωµάτωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στα εν λόγω προγράµµατα θα επιτρέψει

στους πολίτες της να συνεργαστούν µε τους οµολόγους τους στα σηµερινά κράτη
µέλη της ΕΕ. Η ένταξη τσέχων υπηκόων στα κοινοτικά δίκτυα θα συµβάλει

αποφασιστικά στην προετοιµασία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για µελλοντική
προσχώρηση.
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– Κύριοι αστάθµητοι παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα ειδικά
αποτελέσµατα της ενέργειας.

∆εδoµένoυ ότι τα σχέδια επιλέγoνται σύµφωνα µε πoιoτικά κριτήρια, θα είναι
δυνατός o υπoλoγισµός τoυ πραγµατικoύ αντίκτυπoυ µόνo µε βάση την ικανότητα
των τσεχικών οργανισµών να ανταπoκριθoύν στις πρoσκλήσεις για υπoβoλή
πρoτάσεων πoυ θα προκηρύξει η Επιτρoπή στo πλαίσιo του προγράµµατος.

9.3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενέργειας

Οι διαδικασίες παρακoλoύθησης και αξιoλόγησης πoυ περιλαµβάνoνται στο
πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000" (ιδίως όσoν αφoρά την αξιoλόγηση, όπως
περιλαµβάνεται στις αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράµµατος) θα καλύπτoυν
επίσης και ενέργειες πoυ χρηµατoδoτoύνται για τσέχους δικαιoύχoυς.

10. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Η πραγµατική κινητοποίηση των αναγκαίων διοικητικών πόρων προκύπτει από την
ετήσια απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, λαµβανοµένων
υπόψη ιδίως του προσωπικού και των συµπληρωµατικών πόρων που έχουν εγκριθεί
από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

10.1 Επιπτώσεις στον αριθµό θέσεων

Είδος θέσεων Προσωπικό που απαιτείται για
τη διαχείριση της ενέργειας

Εκ των οποίων ∆ιάρκεια

Μόνιµοι

υπάλληλοι

Έκτακτοι

υπάλληλοι

Με χρήση του

απασχολούµεν

ου στην

ενδιαφερόµενη

Γ∆ ή υπηρεσία

προσωπικού

Με χρήση

συµπληρωµατι

κού

προσωπικού

2001-2004

Μόνιµοι ή έκτακτοι

υπάλληλοι

A
B
C

1 1

Λοιπό προσωπικό

Σύνολο 1 1
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10.2 Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις του προσωπικού
ΕΥΡΩ

Ποσά
Τρόπος υπολογισµού (συνολικό κόστος για την περίοδο 2001-2004)

Μόνιµοι υπάλληλοι (*) 432 000
1 υπάλληλος x 4 έτη x 108 000

Έκτακτοι υπάλληλοι

Λοιπό προσωπικό

Σύνολο
432 000

(*) Με προσφυγή στο υφιστάµενο προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση της ενέργειας
(υπολογισµός βάσει των τίτλων A1, A2, A4, A5 και A7).

10.3 Αύξηση άλλων διοικητικών δαπανών που συνεπάγεται η ενέργεια
ΕΥΡΩ

Τίτλος του προϋπολογισµού
Ποσά

Τρόπος υπολογισµού (συνολικό κόστος για την περίοδο 2001-2004)

Α 7010αποστολές 8 000
Οδοιπορικά και επίδοµα διαµονής για δύο ετήσιες αποστολές κατά

µέσο όρο

A 7031 –επιτροπές
6 000

Οδοιπορικά και επίδοµα διαµονής για έναν συµµετέχοντα σε δύο

ετήσιες συνεδριάσεις διάρκειας µιας ηµέρας κατά µέσο όρο

A 7030 –άλλες συνεδριάσεις
6 000

21 000

Οδοιπορικά και επίδοµα διαµονής για τη συµµετοχή ενός τσέχου

εµπειρογνώµονα σε δύο ετήσιες συνεδριάσεις διάρκειας µιας ηµέρας

κατά µέσο όρο

Οδοιπορικά και επίδοµα διαµονής για τρεις συµµετέχοντες σε µία

ετήσια συνεδρίαση διάρκειας τεσσάρων ηµερών κατά µέσο όρο

Σύνολο
41 000

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθoύν από τα έσoδα (άρθρo 4, παράγραφoς 2, τρίτη περίπτωση
τoυ δηµoσιoνoµικoύ κανoνισµoύ) πoυ θα πρoέλθoυν από την Τσεχική ∆ηµοκρατία

(βλ. σηµείο 5.3και 7.4 του δηµοσιονοµικού δελτίου).


