
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję Komisji 2009/336/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie 
edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 

(2012/797/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2009/336/WE z dnia 
20 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Agencję Wyko
nawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi
zualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi 
w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego 
w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 
58/2003 ( 2 ) Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwanej dalej „Agen
cją”) zostało powierzone zarządzanie działaniami Unii 
w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego. 

(2) Decyzją nr 1041/2009/WE ( 3 ) Parlament i Rada ustano
wiły program w zakresie współpracy audiowizualnej ze 
specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus) obejmu
jący okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. 

(3) W świetle wiedzy fachowej pozyskanej przez Agencję, 
Komisja pragnie powierzyć jej nie tylko zarządzanie 
nowymi programami, lecz również zarządzanie projek
tami, które mogą zostać objęte dofinansowaniem 
z innych funduszy lub na innej podstawie, pozostając 
projektami leżącymi w obecnym zakresie kompetencji 
Agencji. Dotyczy to projektów z dziedziny kształcenia 
podstawowego i średniego oraz młodzieży, które mogą 
być objęte finansowaniem z niektórych instrumentów 
europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa. 

(4) Ponadto Komisja zamierza powierzyć agencji między 
innymi nowe zadania związane ze współpracą europejską 
dotyczącą młodzieży. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2009/336/WE. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 4 decyzji 2009/336/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

1. Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi 
aspektami następujących programów wspólnotowych: 

1) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach pomocy gospodar
czej na rzecz niektórych krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej (Phare), przewidzianej w rozporządzeniu 
Rady (EWG) nr 3906/89 ( 1 )*; 

2) program wspierający rozwój i rozpowszechnianie euro
pejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II – Rozwój 
i rozpowszechnianie) (1996–2000), zatwierdzony 
decyzją Rady 95/563/WE ( 2 )*; 

3) program kształcenia dla specjalistów w europejskim 
przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA II – 
Kształcenie) (1996–2000), zatwierdzony decyzją Rady 
95/564/WE ( 3 )*; 

4) drugi etap wspólnotowego programu działań w dzie
dzinie edukacji Sokrates (2000-2006), zatwierdzony 
decyzją nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 4 )*; 

5) druga faza wspólnotowego programu działań w dzie
dzinie kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci 
(2000–2006), zatwierdzona decyzją Rady 
1999/382/WE ( 5 )*; 

6) wspólnotowy program działań Młodzież (2000–2006), 
zatwierdzony decyzją nr 1031/2000/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( 6 )*;
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7) program Kultura 2000 (2000–2006), zatwierdzony 
decyzją nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 7 )*; 

8) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach świadczenia 
pomocy państwom partnerskim w Europie Wschodniej 
i Azji Środkowej (2000–2006) przewidzianej 
w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 ( 8 )*; 

9) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach pomocy dla Alba
nii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej jugosłowiań
skiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa 
(UNSCR 1244) (2000–2006), zatwierdzone rozporzą
dzeniem Rady (WE) nr 2666/2000 ( 9 )*; 

10) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach środków finanso
wych i technicznych (MEDA) towarzyszących reformom 
struktur gospodarczych i społecznych w ramach partner
stwa euro-śródziemnomorskiego, zatwierdzonych 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2698/2000 ( 10 )*; 

11) trzeci etap programu współpracy transeuropejskiej 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego (program Tempus 
III) (2000–2006), zatwierdzony decyzją Rady 
1999/311/WE ( 11 )*; 

12) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjed
noczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy 
w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 
2001/196/WE ( 12 )*; 

13) 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 ( 13 )*; 

14) program wspierający rozwój europejskich utworów 
audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszech
nianie i Promocja) (2001–2006), zatwierdzony decyzją 
Rady 2000/821/WE ( 14 )*; 

15) program kształcenia dla specjalistów w europejskim 
przemyśle programów audiowizualnych (Media – Kształ
cenie) (2001–2006), zatwierdzony decyzją nr 
163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 15 )*; 

16) wieloletni program (2004–2006) w celu skutecznej inte
gracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
w systemy kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego 
w Europie (Program eLearning) (2004–2006), zatwier
dzony decyzją nr 2318/2003/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady ( 16 )*; 

17) wspólnotowy program działań na rzecz promowania 
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społe
czeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzony 
decyzją Rady 2004/100/WE ( 17 )*; 

18) wspólnotowy program działań wspierających podmioty 
działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży 
(2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 790/2004/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 18 )*; 

19) 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 ( 19 )*; 

20) 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 ( 20 )*; 

21) program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym 
i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez 
współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundur) 
(2004–2008), zatwierdzony decyzją nr 2317/2003/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 21 )*; 

22) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjed
noczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy 
w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szko
lenia zawodowego (2006–2013), zatwierdzonej decyzją 
Rady 2006/910/WE ( 22 )*; 

23) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy 
Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady 
ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkol
nictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży 
(2006–2013), zatwierdzonej decyzją Rady 
2006/964/WE ( 23 )*;
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24) program działań w zakresie uczenia się przez całe życie 
(2007–2013), zatwierdzony decyzją nr 1720/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 24 )*; 

25) program Kultura (2007–20013), zatwierdzony decyzją 
nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 25 )*; 

26) program Europa dla Obywateli na rzecz promowania 
aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 
2007–2013, zatwierdzony decyzją nr 1904/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( 26 )*; 

27) program Młodzież w działaniu (2007–2013), zatwier
dzony decyzją nr 1719/2006/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady ( 27 )*; 

28) program wspierający europejski sektor audiowizualny 
(MEDIA 2007) (2007–2013), zatwierdzony decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1718/2006/WE ( 28 )*; 

29) program działania Erasmus Mundus (II) na lata 
2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie 
wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia 
poprzez współpracę z krajami trzecimi, zatwierdzony 
decyzją nr 1298/2008/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 29 )*; 

30) program w zakresie współpracy audiowizualnej ze 
specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus) 
(2011–2013), zatwierdzony decyzją Parlamentu Europej
skiego i Rady nr 1041/2009/WE ( 30 )*; 

31) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte dofinansowaniem w ramach pomocy dla 
rozwijających się krajów Azji oraz współpracy gospodar
czej z tymi krajami, zatwierdzone rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 443/92 ( 31 )*; 

32) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego oraz 
młodzieży, które mogą być objęte finansowaniem 
w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) 
ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1085/2006 ( 32 )*; 

33) projekty dotyczące szkolnictwa podstawowego, śred
niego i wyższego oraz młodzieży, które mogą być objęte 
finansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa ustanowionego rozporządze
niem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 33 )*; 

34) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach instrumentu finan
sowania współpracy na rzecz rozwoju ustanowionego 
rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady ( 34 )*; 

35) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego oraz 
młodzieży, które mogą być objęte finansowaniem 
w ramach instrumentu finansowania współpracy 
z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz 
innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie 
ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1934/2006 ( 35 )*; 

36) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego, które mogą 
być objęte finansowaniem w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju zgodnie z Umową o partnerstwie 
między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Cotonou dnia 
23 czerwca 2000 r. (decyzja Rady 2003/159/WE ( 36 )*), 
zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu dnia 
25 czerwca 2005 r. (decyzja Rady 2005/599/WE ( 37 )*). 

2. W zakresie zarządzania aspektami programów wspól
notowych określonych w ust. 1 Agencja jest odpowiedzialna 
za następujące zadania: 

a) zarządzanie projektami przez cały okres ich realizacji 
w ramach wdrażania powierzonych jej programów wspól
notowych, na podstawie przyjętego przez Komisję rocz
nego programu pracy równoważnego z decyzją o finanso
waniu w odniesieniu do dotacji i umów w dziedzinie 
edukacji, kultury i sektora audiowizualnego lub na 
podstawie przyjętych przez Komisję odrębnych decyzji 
o finansowaniu oraz wymaganych w tym celu kontroli, 
przyjmując właściwe decyzje na mocy upoważnienia 
Komisji; 

b) przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych 
w odniesieniu do wpływów i wydatków oraz wykonywa
nie, na podstawie upoważnienia Komisji, określonych lub 
wszystkich działań niezbędnych do zarządzania progra
mami wspólnotowymi, w szczególności działań związa
nych z przyznawaniem dotacji i udzielaniem zamówień; 

c) gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji 
wszelkich informacji potrzebnych do zarządzania 
procesem wdrażania programów wspólnotowych;
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d) w zakresie wdrażania, na poziomie Wspólnoty, sieci informacyjnej o edukacji w Europie (Eurydice) 
oraz działań zmierzających do poprawy zrozumienia i znajomości kwestii związanych z młodzieżą: 
gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji oraz opracowywanie analiz i publikacji. 

___________ 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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