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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING NR. 451/2003/EF

2005/EØS/27/54

av 27. februar 2003
om endring av beslutning nr. 253/2000/EF om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning «Sokrates»(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

7)

Europaparlamentet uttrykte i sin resolusjon av 28. februar 2002 om gjennomføringen av Sokrates-programmet,
bekymring over den uforholdsmessig store administrative
byrden som pålegges mottakere av små tilskudd, særlig
innenfor rammen av Comenius-tiltaket, og har oppfordret
Kommisjonen til å foreslå de regelverksendringer som
er nødvendige for å oppheve samfinansieringskravet for
slike tilskudd.

8)

Kommisjonen har i sin hvitbok om reform av Kommisjonen — del II — Handlingsplan, forpliktet seg til å forbedre og forenkle sine interne og eksterne framgangsmåter,
i den grad de berører andre institusjoner, medlemsstatene
og borgerne.

9)

Det er ikke i samsvar med prinsippene om forenkling
og forholdsmessighet å anvende et nytt krav om at de
institusjonene som deltar i prosjekter innenfor rammen
av programmets desentraliserte tiltak, skal redegjøre for
kostnadene for bidraget fra det personalet de ansetter i
forbindelse med gjennomføringen av prosjektene, bare
for at det skal kunne påvises at fellesskapsstøtten normalt
ikke overstiger 75 % av prosjektets samlede kostnader.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 149 og 150,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),
etter å ha rådspurt Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I avsnitt IV B nr. 2 i vedlegget til europaparlamentsog rådsbeslutning nr. 253/2000/EF(4) er det fastsatt at
finansiell støtte fra Fellesskapet til gjennomføring av
prosjekter innenfor rammen av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning «Sokrates» (heretter kalt
«programmet») normalt ikke skal overstige 75 % av
prosjektets samlede kostnader, unntatt når det gjelder
oppfølgingstiltak.
I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 819/95/EF av
14. mars 1995 om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram «Sokrates»(5) er det ikke fastsatt noen
minsteandel for samfinansiering.
Prosjekter innenfor rammen av programmets desentraliserte tiltak kan ikke gjennomføres uten et betydelig
bidrag i form av arbeidstid for personale og infrastrukturstøtte fra de organisasjonene som er partnere i prosjektet.
Den støtten Fellesskapet yter til disse prosjektene dekker
ikke kostnadene til slike personalbidrag, men kan dekke
opptil 100 % av andre kostnader i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

4)

Målgruppen for slike prosjekter er først og fremst små
institusjoner, som skoler og voksenopplæringsinstitusjoner, som vanligvis har begrensede administrative midler.

5)

Fellesskapet har ikke tidligere krevd at institusjoner som
deltar i prosjekter innenfor rammen av programmets
desentraliserte tiltak, skal framlegge opplysninger om
kostnadene for bidraget fra det personalet de ansetter i
forbindelse med gjennomføringen av prosjektene.

6)

De beløpene som gis som fellesskapsstøtte til prosjekter
innenfor rammen av programmets desentraliserte tiltak,
er små, i gjennomsnitt 3 315 euro i 2000.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69, 13.3.2003, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2003 av 11. juli 2003 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 54, 23.10.2003, s. 11.
(1) EFT C 203 E av 27.8.2002, s. 133.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 97.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (ennå ikke offentliggjort i
EFT) og rådsbeslutning av 27. februar 2003.
(4) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 1.
(5) EFT L 87 av 20.4.1995, s. 10. Beslutningen sist endret ved beslutning nr.
68/2000/EF (EFT L 10 av 14.1.2000, s. 1).

10) Avsnitt IV B nr. 2 første ledd i vedlegget til beslutning nr. 253/2000/EF må derfor endres slik at samfinansieringskravet kan anvendes med den nødvendige
smidighet —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I avsnitt IV B nr. 2 i vedlegget til beslutning nr. 253/2000/EF
skal første ledd lyde:
«Som hovedregel er den finansielle støtte som Fellesskapet
yter til prosjekter innenfor rammen av dette program, ment
delvis å dekke de kostnadene som anslås å være nødvendige for å gjennomføre de aktuelle typer virksomhet, og kan
dekke et tidsrom på høyst tre år, med forbehold for jevnlig vurdering av de oppnådde resultatene. I samsvar med
samfinansieringsprinsippet kan mottakerens bidrag bestå i
å stille til rådighet det personale og/eller den infrastruktur
som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Støtten
kan utbetales på forhånd for å gi mulighet for forberedende
besøk med hensyn til de aktuelle prosjektene.»

Nr. 27/374

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.6.2005

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.
For Europaparlamentet

For Rådet

P. COX

M. CHRISOCHOÏDIS

President
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