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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie
edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/114/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia
19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych,
którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą-
dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego
art. 3 ust 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 4 decyzji Komisji 2005/56/WE (2) Agencja
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego (dalej zwana „Agencją”) jest odpowiedzialna
za zarządzanie niektórymi aspektami programów wspól-
notowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audio-
wizualnego.

(2) Większość spośród powierzonych Agencji programów
dobiegła końca z dniem 31 grudnia 2006 r. Zostaną
one zastąpione nowymi programami obejmującymi
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

(3) Przeprowadzona w listopadzie 2006 r. staraniem Komisji
zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2005/56/WE ocena
zewnętrzna wykazała, że odwołanie się do kompetencji

Agencji byłoby najlepszym rozwiązaniem kwestii zarzą-
dzania pewnymi scentralizowanymi elementami
programów wspólnotowych w dziedzinie edukacji,
kultury i sektora audiowizualnego. Z tejże oceny
wypływa zalecenie, by rozszerzyć zadania Agencji
o zarządzanie scentralizowanymi elementami programów
wspólnotowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora
audiowizualnego.

(4) W świetle ustaleń tej oceny Agencji należy powierzyć nie
tylko zarządzanie nowymi programami, lecz również
zarządzanie programami, które mogą zostać objęte dofi-
nansowaniem z innych funduszy lub na innej podstawie,
pozostając projektami leżącymi w obecnym zakresie
kompetencji Agencji. Dotyczy to projektów, które
mogą być objęte dofinansowaniem z zasobów pomocy
Wspólnoty dla państw Bałkanów Zachodnich, ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, za pomocą
pewnych instrumentów europejskiej polityki sąsiedztwa
i partnerstwa, poprzez instrument współpracy na rzecz
rozwoju oraz na podstawie pewnych umów zawartych
przez Wspólnotę z krajami trzecimi w sferach edukacji,
kształcenia zawodowego oraz młodzieży.

(5) Ponadto Komisja pragnie powierzyć Agencji utworzenie,
na szczeblu Wspólnoty, sieci informacyjnej o edukacji
w Europie „Eurydice”, przewidzianej w działaniu 6.1
drugiego etapu wspólnotowego programu działań
w dziedzinie edukacji „Sokrates” oraz w programie prze-
krojowym w ramach programu działań w dziedzinie
edukacji i kształcenia przez całe życie „Life Long Lear-
ning”.
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(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35.



(6) Należy również, w celu zapewnienia stabilnej i sprawnej
administracji dla nowych programów powierzanych
Agencji, zmienić jej okres istnienia w celu dostosowania
go do okresu wspomnianych nowych programów. Czas
istnienia Agencji winien ponadto obejmować dwuletni
okres stopniowego wygasania pomocy (phasing out)
w stosunku do okresu wdrażania tych nowych
programów (2014–2015) w celu umożliwienia Agencji
zamknięcia programów wybranych w ostatnim roku tego
okresu wdrażania.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/56/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. agencji wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji 2005/56/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja powołana jest na okres od dnia 1 stycznia
2005 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”;

2) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie niektó-
rymi elementami następujących programów wspólnotowych:

1) drugi etap wspólnotowego programu działań
w dziedzinie edukacji »Sokrates« (2000–2006), zatwier-
dzony decyzją nr 253/2000/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady (1)*;

2) drugi etap wspólnotowego programu działań
w dziedzinie kształcenia zawodowego »Leonardo da
Vinci« (2000–2006), zatwierdzony decyzją
1999/382/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2)*;

3) wspólnotowy program działań »Młodzież«
(2000–2006), zatwierdzona decyzją nr 1031/2000/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (3)*;

4) program »Kultura 2000« (2000–2006), zatwierdzony
decyzją nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (4)*;

5) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem w ramach świadczenia
pomocy państwom partnerskim w Europie Wschodniej
i Azji Środkowej (2000–2006), przewidziane
w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 (5)*;

6) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem w ramach pomocy
dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki
Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii (2000–2006), zatwierdzone w ramach okreś-
lonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2666/2000 (6)*;

7) projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem na
mocy umowy między Wspólnotą Europejską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej
program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego,
kształcenia i szkolenia zawodowego (2001–2005),
zatwierdzonej decyzją Rady 2001/196/WE (7)*;

8) projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem na
mocy umowy między Wspólnotą Europejską a rządem
Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego i kształcenia (2001–2005),
zatwierdzonej decyzją Rady nr 2001/197/WE (8)*;

9) program wspierający rozwój, rozpowszechnianie
i promocję europejskich utworów audiowizualnych
MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja
(2001–2006), zatwierdzony decyzją Rady
2000/821/WE (9)*;

10) program kształcenia dla specjalistów w europejskim
przemyśle programów audiowizualnych Media – Kształ-
cenie (2001–2006), zatwierdzony decyzją
nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10)*;
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11) wieloletni program (2004–2006) w celu skutecznej
integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w systemy kształcenia ogólnego i szkolenia zawo-
dowego w Europie (program »eLearning«), zatwierdzony
decyzją nr 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (11)*;

12) wspólnotowy program działań na rzecz promowania
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społe-
czeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzony
decyzją Rady 2004/100/WE (12)*;

13) wspólnotowy program działań wspierających podmioty
działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży
(2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 790/2004/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (13)*;

14) wspólnotowy program działań w celu promowania
jednostek działających na poziomie europejskim oraz
wspierania określonych działań w obszarze edukacji
i szkolenia (2004–2006), zatwierdzony decyzją
nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14)*;

15) wspólnotowy program działań wspierający organy dzia-
łające na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury
(2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 792/2004/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (15)*;

16) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem w ramach 9. Europej-
skiego Funduszu Rozwoju (2000–2007) (16)*;

17) program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym
i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez
współpracę z państwami trzecimi Erasmus Mundus
(2004–2008), zatwierdzony decyzją nr 2317/2003/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (17)*;

18) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na
mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami

Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współ-
pracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia
i szkolenia zawodowego (2006–2013), zatwierdzonej
decyzją Rady 2006/910/WE (18)*;

19) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na
mocy umowy między Wspólnotą Europejską a rządem
Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego kształcenia oraz młodzieży
(2006–2013) zatwierdzonej decyzją Rady
2006/964/WE (19)*;

20) program działań w dziedzinie oświaty oraz kształcenia
przez całe życie »Life Long Learning« (2007–2013)
zatwierdzony decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (20)*;

21) program »Kultura« (2007–2013), zatwierdzony decyzją
nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (21)*;

22) program »Europa dla obywateli« (2007–2013) mający
na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europej-
skiego, zatwierdzony decyzją nr 1904/2006/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady (22)*;

23) program »Młodzież w działaniu« (2007–2013), zatwier-
dzony decyzją nr 1719/2006/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady (23)*;

24) program wsparcia dla europejskiej branży audiowi-
zualnej »Media 2007« (2007–2013), zatwierdzony
decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (24)*;

25) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego oraz
młodzieży, które mogą być objęte finansowaniem na
mocy instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA)
(2007–2013) ustanowionego rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1085/2006 (25)*;

26) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem w ramach pomocy
dla rozwijających się krajów Azji oraz współpracy
gospodarczej z tymi krajami, zatwierdzone w ramach
rozporządzenia Rady (EWG) nr 443/92 (26)*;
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27) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem ze środków europej-
skiego instrumentu polityki sąsiedztwa i partnerstwa
utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady (27)*;

28) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które
mogą być objęte finansowaniem ze środków europej-
skiego instrumentu współpracy na rzecz rozwoju utwo-
rzonego rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady (28)*.

___________
(1)* Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmie-

niona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004
(Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

(2)* Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33. Decyzja ostatnio
zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 885/2004.

(3)* Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1. Decyzja ostatnio
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004.

(4)* Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmie-
niona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004.

(5)* Dz.U. L 12 z 18.1.2000, str. 1. Rozporządzenie zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U.
L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(6)* Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 2112/2005.

(7)* Dz.U. L 71 z 13.3.2001, str. 7.
(8)* Dz.U. L 71 z 13.3.2001, str. 15.
(9)* Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82. Decyzja ostatnio

zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004.
(10)* Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmie-

niona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004.
(11)* Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9.
(12)* Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 6.
(13)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 24.
(14)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 31.
(15)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 40.
(16)* Fundusz utworzony w drodze Umowy wewnętrznej

między przedstawicielami rządów państw członkow-
skich zasiadającymi w Radzie, w sprawie finansowania
i zarządzania pomocą wspólnotową w ramach Proto-
kołu finansowego do Umowy o partnerstwie między
państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisanej
w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., oraz przy-
działu pomocy finansowej dla krajów i terytoriów
zamorskich, co do których ma zastosowanie część
czwarta Traktatu WE (Dz.U. L 317 z 15.12.2000,
str. 355).

(17)* Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1.

(18)* Dz.U. L 346 z 9.12.2006, str. 33.
(19)* Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 14
(20)* Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 45.
(21)* Dz.U. L 372 z 27.12.2006, str. 1.
(22)* Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 32.
(23)* Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 30
(24)* Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.
(25)* Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82.
(26)* Dz.U. L 52 z 27.2.1992, str. 1. Rozporządzenie

ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 2112/2005.

(27)* Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1.
(28)* Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41.”;

3) w art. 4 ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) wdrożenie, na szczeblu Wspólnoty, sieci informacyjnej
o edukacji w Europie »Eurydice« służącej do groma-
dzenia, analizy i rozpowszechniania danych oraz opra-
cowywania analiz oraz publikacji.”;

4) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Dotacje

Bez uszczerbku dla innych dochodów, Agencja otrzymuje na
swoją działalność dotację ujętą w ogólnym budżecie
Wspólnot Europejskich, jak również środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dotacja ta, jak również
wspomniane środki, jest odliczana od dofinansowania prze-
znaczonego na programy, o których mowa w art. 4 ust. 1,
oraz, w odpowiednim przypadku, od dofinansowania dla
innych programów, których wdrożenie powierzono Agencji
w zastosowaniu art. 4 ust. 3.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Ján FIGEĽ

Członek Komisji
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