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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο , 21 Οκτωβρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0274 (COD)

12029/1/04
REV 1

CULT 60
CODEC 964

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Kοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2004 για

την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη
θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.     /2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης

όσον αφορά την εκδήλωση

«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

για τα έτη 2005 έως 2019

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151,

την πρόταση της Επιτροπής,

την γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C 121, 30.4.2004, σ. 15.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ....................... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
....................... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η απόφαση αριθ. 1419/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

25ης Μαΐου 1999 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση

«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005 έως 2019 1 σκοπό έχει να

προβάλει τον πλούτο, την ποικιλοµορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών

πολιτισµών και να συµβάλει στη βελτίωση της αµοιβαίας γνωριµίας µεταξύ των ευρωπαίων

πολιτών.

(2) Το παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ προβλέπει τη χρονολογική σειρά

σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες για την

εκδήλωση αυτή. Το παράρτηµα αυτό περιορίζεται στα κράτη µέλη κατά την έκδοση της

απόφασης στις 25 Μαΐου 1999.

(3) Το άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης της

απόφασης αυτής, ιδίως ενόψει της µελλοντικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Λαµβανοµένης υπόψη της διεύρυνσης του 2004, έχει σηµασία να δοθεί σε σύντοµο χρονικό

διάστηµα η δυνατότητα στα νέα κράτη µέλη να υποβάλουν επίσης υποψηφιότητες στο

πλαίσιο της εκδήλωσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», χωρίς να µεταβληθεί η

προβλεπόµενη σειρά για τα λοιπά κράτη µέλη, έτσι ώστε, από το 2009 και έως το τέλος της

παρούσας κοινοτικής δράσης, να µπορούν να επιλέγονται κάθε χρόνο δύο πρωτεύουσες στα

κράτη µέλη.

(5) Είναι εποµένως σκόπιµο να τροποποιηθεί η απόφαση αριθ. 1419/1999/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                                
1 ΕΕ L 166, 1.7.1999, σ. 1.
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Άρθρο 1

Η απόφαση 1419/1999/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Παρεµβάλλεται η εξής αιτιολογική σκέψη :

«(12α) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές επιπτώσεις της παρούσας απόφασης

κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και ενδεδειγµένη κοινοτική

χρηµατοδότηση για τον ορισµό δύο «Πολιτιστικών Πρωτευουσών της

Ευρώπης»,»,

(2) Το άρθρο 2, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«1. Πόλεις των κρατών µελών ορίζονται «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» εκ

περιτροπής, σύµφωνα µε τον κατάλογο του παραρτήµατος Ι. Έως και το έτος 2008

επιλέγεται µία πόλη κράτους µέλους από τον εν λόγω κατάλογο. Από το έτος 2009 και

εξής ορίζεται µία πόλη από κάθε κράτος µέλος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο. Η

χρονολογική σειρά που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι µπορεί να τροποποιηθεί µε κοινή

συµφωνία των ενδιαφεροµένων κρατών µελών. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος

υποβάλλει µε τη σειρά του την υποψηφιότητα µιας ή περισσότερων πόλεων στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των

Περιφερειών. Η εν λόγω υποβολή της υποψηφιότητας πραγµατοποιείται τουλάχιστον

τέσσερα χρόνια πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και µπορεί να συνοδεύεται από

σύσταση του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.»

(3) Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της

παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Λουξεµβούργο ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σειρά υποβολής υποψηφιοτήτων για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

2005 Ιρλανδία

2006 Ελλάδα1

2007 Λουξεµβούργο

2008 Ηνωµένο Βασίλειο

2009 Αυστρία Λιθουανία
2010 Γερµανία Ουγγαρία
2011 Φινλανδία Εσθονία
2012 Πορτογαλία Σλοβενία

2013 Γαλλία Σλοβακία
2014 Σουηδία Λεττονία
2015 Bέλγιο Τσεχική ∆ηµοκρατία

2016 Ισπανία Πολωνία
2017 ∆ανία Κύπρος
2018 Κάτω Χώρες1 Μάλτα

2019 Iταλία

=====================

                                                
1 Το Συµβούλιο Πολιτιστικών θεµάτων/Οπτικοακουστικού τοµέα σηµείωσε, κατά τη

συνεδρίασή του στις 28 Μαΐου 1998, την αµοιβαία αλλαγή θέσεων στη χρονολογική σειρά
µεταξύ της Ελλάδας και των Κάτω Χωρών σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 1, της
απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 21 Oκτωβρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0274 (COD)

12029/1/04
REV 1 ADD 1

CULT 60
CODEC 964

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2004 ενόψει της έκδοσης

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής
δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
για το διάστηµα 2005 έως 2019

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 17 Νοεµβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, η οποία βασίζεται στο άρθρο 151 της Συνθήκης, για

την τροποποίηση της απόφασης 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον

αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005

έως 2019.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Απριλίου

2004. Η Επιτροπή παρουσίασε προφορικά την τροποποιηµένη πρότασή της στις

29 Απριλίου 2004.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε την γνώµη της στις 21 Aπριλίου 20041.

4. Στις 21 Οκτωβρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι να επιτρέψει στα νέα κράτη µέλη να συµµετάσχουν στην

εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» πριν από το 2019 που λήγει η ισχύουσα

απόφαση. ∆εν αλλάζει την προβλεπόµενη σειρά για τα σηµερινά κράτη µέλη, αλλά θεσπίζει

νέο σύστηµα ώστε από το 2009 και εξής να µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα δύο κράτη

µέλη ώστε να επιλέγονται κάθε χρόνο δύο πρωτεύουσες στα κράτη µέλη.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο δεν έκανε καµία τροποποίηση στην πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δέχθηκε πλήρως 1 από τις 5 τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο

(τροπολογία 1).

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 121, της 30.4.2004, σ. 15.
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2. Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2.1. Τροπολογίες που δέχθηκε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο υιοθέτησε πλήρως την τροπολογία που πρότεινε το Κοινοβούλιο

και δέχθηκε η Επιτροπή (τροπολογία 1).

2.2. Τροπολογίες που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο, όπως και η Επιτροπή, θεώρησε ότι οι τροπολογίες 2, 3, 4 και 5

υπερβαίνουν το πεδίο εφαρµογής της πρότασης και δεν θεώρησε σκόπιµο να τις

ενσωµατώσει.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση είναι ισορροπηµένη και απόλυτα σύµφωνη µε τον

κύριο στόχο της πρότασης της Επιτροπής, διευκολύνοντας τη συµµετοχή των νέων κρατών

µελών στην εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» το συντοµότερο δυνατόν.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2004 (14.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0274 (COD)

13070/04

CULT 80
CODEC 1079

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "Ι/Α"
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων (Τµήµα Ι) / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9079/04 CULT 41 CODEC 655
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15314/03 CULT 66 CODEC 1678 - COM(2003) 700 final
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ.
1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005 έως 2019

1. Κατά τη σύνοδό του στις 27 Μαΐου 2004, το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς την ουσία της

κοινής θέσης σχετικά µε την απόφαση όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης

αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση

«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005 έως 2019.

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, ως έχει µετά την τροποποίησή του από τους

γλωσσοµαθείς νοµικούς, περιλαµβάνεται στο έγγραφο 12029/04 CULT 60 CODEC 964. Το

σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 12029/04 ADD 1 και COR 1.
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3. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να προτείνει στο

Συµβούλιο, υπό τα σηµεία "Α" προσεχούς του συνόδου:

- να εγκρίνει οµόφωνα την κοινή του θέση ως έχει στο έγγραφο 12029/04, παράλληλα µε

το σκεπτικό του Συµβουλίου στο έγγραφο 12029/04 ADD 1 και COR 1,

- να συµφωνήσει να διαβιβάσει την κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα

µε το άρθρο 251, παρ. 2 της Συνθήκης.

____________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 22.10.2004 
COM(2004) 706 τελικό 

2003/0274 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης της πρότασης απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 

1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση 
«Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005 έως 2019 
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2003/0274 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης της πρότασης απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 

1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση 
«Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστηµα 2005 έως 2019 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM (2003) 700 -2003/0274(COD)) 

17 Νοεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 21 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

22 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 21.10.2004 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1419/1999/ΕΚ προβλέπει τη 
συµµετοχή των τότε 15 κρατών µελών, ταξινοµηµένων µε χρονολογική σειρά µεταξύ 2005 
και 2019, στην εκδήλωση «Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης». 

Μοναδικός σκοπός της πρότασης τροποποίησης της εν λόγω απόφασης είναι να επιτραπεί η 
ταχεία ενσωµάτωση των νέων κρατών µελών στην εκδήλωση «Πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης». Η Επιτροπή πρότεινε να προστεθούν τα νέα κράτη µέλη στον κατάλογο που 
καταρτίστηκε µε την απόφαση από το 2009 και µετά, στο πλευρό των σηµερινών κρατών 
µελών που έχουν ήδη οριστεί, µε βάση µια χρονολογική σειρά που έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείµενο προηγούµενης συµφωνίας µεταξύ των νέων κρατών µελών. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 
Το Συµβούλιο συµφώνησε οµόφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Η 
πρόταση αυτή έλαβε µόνο µία τροπολογία που ψήφισε το Κοινοβούλιο (που δηµιουργεί µια 
αιτιολογική σκέψη η οποία έχει σκοπό την αναπροσαρµογή του προϋπολογισµού λόγω του 
γεγονότος ότι θα υπάρχουν δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες κάθε έτος).  

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η Επιτροπή θεωρεί, εποµένως, ότι το κείµενο της κοινής θέσης είναι αποδεκτό.  


