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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. .../2004/ES

ze dne ...,

kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES

o zavedení akce Společenství

na podporu projektu Evropské hlavní město kultury

pro roky 2005 a� 2019

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na článek 151 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů1,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2,

                                                
1 Úř. věst. C 121, 30.4.2004, s. 15.
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES ze dne 25. května 1999 o

zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky

2005 a� 20191 je zaměřeno na zhodnocení bohatství, rozmanitosti a společných

charakteristických rysů evropských kultur a na podporu lep�ího vzájemného poznání mezi

evropskými občany;

(2) Příloha I rozhodnutí č. 1419/1999/ES stanoví časové pořadí podle něho� mohou členské státy

v rámci tohoto projektu předkládat návrhy. Uvedená příloha se omezuje na členské státy v

době přijetí rozhodnutí dne 25. května 1999.

(3) Článek 6 rozhodnutí č. 1419/1999/ES stanoví, �e uvedené rozhodnutí lze přezkoumat zejména

s ohledem na budoucí roz�íření Evropské unie.

(4) S ohledem na roz�íření z roku 2004 je důle�ité umo�nit novým členským státům podávat

během krátké doby návrhy v rámci projektu Evropské hlavní město kultury, ani� by se

změnilo pořadí ostatních členských států, aby od roku 2009 a� do konce současné akce

Společenství bylo ka�dý rok vv členských státech mo�né vybrat dvě hlavní města.

(5) Rozhodnutí č. 1419/1999/ES by tedy mělo být změněno,

ROZHODLY TAKTO:

                                                
1 Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 1.
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Článek 1

Rozhodnutí č. 1419/1999/ES se mění takto:

1) Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

�(12a) vzhledem k tomu, �e je třeba přihlédnout k finančním dopadům tohoto rozhodnutí

tak, aby bylo zaji�těno dostatečné a vhodné financování Společenstvím pro

jmenování dvou Evropských hlavních měst kultury;�

2) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

�1. Města v členských státech jsou jmenována Evropským hlavním městem kultury

v pořadí stanoveném na seznamu v příloze I. A� do roku 2008 včetně se jmenování vztahuje

na jedno město členského státu uvedeného v seznamu. Počínaje rokem 2009 se jmenování

vztahuje na jedno město z ka�dého členského státu uvedeného v seznamu. Časové pořadí

uvedené v příloze I lze změnit vzájemnou dohodou mezi dotčenými členskými státy.

Jednotlivé členské státy předlo�í své návrhy na jedno či více měst Evropskému parlamentu,

Radě, Komisi a Výboru regionů. Návrh se předlo�í nejpozději čtyři roky před začátkem

konání dotyčného projektu, případně společně s doporučením dotčeného členského státu.�

3) Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.



12029/1/04 REV 1 JF/mk 4
DG I    CS

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské

unie.

Pou�ije se ode dne 1. května 2004.

Lucemurku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA

Pořadí pro podávání návrhů na Evropské hlavní město kultury

2005 Irsko

2006 Řecko1

2007 Lucembursko

2008 Spojené království

2009 Rakousko Litva

2010 Německo Maďarsko
2011 Finsko Estonsko
2012 Portugalsko Slovinsko
2013 Francie Slovensko
2014 �védsko Loty�sko
2015 Belgie Česká republika
2016 �panělsko Polsko
2017 Dánsko Kypr

2018 Nizozemsko1 Malta
2019 Itálie

_______________

                                                
1 Rada pro kulturu a audiovizi na svém zasedání dne 28. května 1998 vzala na vědomí výměnu

pořadí mezi Řeckem a Nizozemskem v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí č. 1419/1999/ES.
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I. ÚVOD

1. Dne 17. listopadu 2003 předlo�ila Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě

článku 151 Smlouvy o ES návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES

o zavedení akce Společenství na podporu projektu �Evropské hlavní město kultury� pro

roky 2005 a� 2019.

2. Evropský parlament zaujal své stanovisko při prvním čtení dne 22. dubna 2004. Komise

přednesla svůj upravený návrh dne 29. dubna 2004.

3. Výbor regionů zaujal své stanovisko dne 21. dubna 2004.

4. Dne 21. října 2004 přijala Rada společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy o

ES.

II. CÍL NÁVRHU

Cílem návrhu je umo�nit novým členským státům účast v projektu Evropské hlavní město

kultury před skončením platnosti stávajícího rozhodnutí v roce 2019. Návrh nemění stávající

pořa pro podávání návrhů členskými státy, ale zavádí se nový systém jmenování dvou

členských států oprávněných ka�dý rok počínaje rokem 2009 podat návrhy tak, aby v členských

státech mohla být vybrána dvě hlavní města.

III. ROZBOR SPOLEČNÉHO POSTOJE

1. Obecné poznámky

Rada v návrhu Komise neprovedla �ádné změny.

Komise zcela přijala 1 změnu z 5 změn navrhovaných Parlamentem (změna 1).



12029/04 REV 1 ADD 1 JF/mk 3
DG I    CS

2.       Změny učiněné Evropským parlamentem

2.1. Změny přijaté Radou

Rada plně potvrdila změnu navrhovanou Parlamentem a přijatou Komisí (změna

1).

2.2. Změny nezapracované Radou

Rada stejně jako Komise usoudila, �e změny 2, 3, 4 a 5 �ly nad rámec návrhu a

jejich zapracování nepokládala za vhodné.

III. ZÁVĚRY

Rada se domnívá, �e společný postoj je vyvá�ený a plně v souladu s hlavním cílem návrhu

Komise, čím� umo�ňuje novým členským státům co mo�ná nejdříve účast v projektu Evropské

hlavní město kultury.

____________________
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1. At its meeting on 27 May 2004 the Council agreed the substance of the common position on

the Decision amending Decision 1419/1999/EC establishing a Community action for the

"European Capital of Culture" event for the years 2005 to 2019.

2. The text of the draft common position, as finalised by the legal/linguistic experts, is set out in

document 12029/04 CULT 60 CODEC 964. A statement of the Council's reasons is given in

12029/04 ADD 1 and COR 1.
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3. The Permanent Representatives Committee could therefore suggest that, as an "A" item at a

forthcoming meeting, the Council:

– adopt by unanimity its common position as set out in 12029/04, together with the

statement of the Council’s reasons in 12029/04 ADD 1 and COR 1;

– agree to communicate the common position to the European Parliament in accordance

with Article 251(2) of the Treaty.
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 22.10.2004 
KOM 706 v konečném znění 

2003/0274 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění rozhodnutí 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu 

projektu „Evropské hlavní město kultury“ 
pro roky 2005 až 2019 
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2003/0274 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění rozhodnutí 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu 

projektu „Evropské hlavní město kultury“ 
pro roky 2005 až 2019 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM (2003) 700 -2003/0274 (COD)) 

17. listopadu 2003 

Stanovisko Výboru regionů ze dne: 21. dubna 2004 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 22. dubna 2004 

Datum přijetí společného postoje: 21.10.2004 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1419/1999/ES stanoví účast 15 bývalých 
členských států té doby, seřazených v pořadí od roku 2005 do roku 2019, na projektu 
„Evropské hlavní město kultury“. 

Jediným cílem pozměňovacího návrhu uvedeného rozhodnutí je umožnit rychlé začlenění 
nových členských států do projektu „Evropské hlavní město kultury“. Komise proto navrhla 
připojit nové členské státy na seznam sestavený v rozhodnutí od roku 2009, a to vedle již 
určených stávajících členských států v pořadí, které bylo předmětem předběžné dohody mezi 
novými členskými státy. 

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Rada se jednomyslně řídila pozměněným návrhem Komise. Do uvedeného návrhu byl 
začleněn pouze doplňující návrh 1 odhlasovaný Parlamentem (který tvoří odůvodnění týkající 
se úpravy rozpočtu z důvodu, že každý rok budou 2 hlavní města). 

4- ZÁVĚRY 

Komise tak bere v úvahu, že znění společného postoje je přijatelné. 


