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BESLUIT Nr. .../2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                 

houdende wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie

voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 151,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 1,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 121 van 30.4.2004, blz. 15.
2 Advies van het Europees Parlement van 22 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad); gemeenschappelijk standpunt van de Raad van …. (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit nr. 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vast-

stelling van een communautaire actie voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa"

voor het tijdvak 2005 tot 2019 1 heeft tot doel de rijkdom, de verscheidenheid en de

gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen voor het voetlicht te brengen en

ertoe bij te dragen dat de burgers van de Unie elkaar beter leren kennen.

(2) Bijlage I bij Besluit nr. 1419/1999/EG geeft de chronologische volgorde aan waarin de

lidstaten hun kandidatuur voor dit evenement kunnen indienen. Deze bijlage beperkt zich tot

de landen die ten tijde van de goedkeuring van het besluit, op 25 mei 1999, lidstaten waren.

(3) Artikel 6 van Besluit nr. 1419/1999/EG bepaalt dat dit besluit kan worden herzien, met name

met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie.

(4) In het licht van de uitbreiding van 2004 is het belangrijk dat de nieuwe lidstaten binnen een

korte tijdspanne eveneens in de gelegenheid worden gesteld kandidaten voor het evenement

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor te dragen, zonder dat de volgorde voor de andere

lidstaten verandert, zodanig dat vanaf 2009 tot aan het einde van de huidige communautaire

actie elk jaar twee hoofdsteden in de lidstaten kunnen worden aangewezen.

(5) Besluit nr. 1419/1999/EG dient derhalve te worden gewijzigd,

BESLUITEN:

                                                
1 PB L 166 van 1.7.1999, blz. 1.



12029/1/04 REV 1 ih 3
DG I    NL

Artikel 1

Besluit nr. 1419/1999/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) de volgende overweging wordt ingevoegd:

"(12 bis) Overwegende dat de financiële gevolgen van dit besluit ertoe nopen dat er adequate

en passende communautaire middelen voor de aanwijzing van twee "Culturele Hoofdsteden

van Europa" beschikbaar worden gesteld.";

2) in artikel 2 wordt lid 1 vervangen door de volgende tekst:

"1. Steden in de lidstaten worden bij toerbeurt als Culturele Hoofdstad van Europa aange-

wezen in de volgorde van de lijst van bijlage I. Tot en met 2008 wordt een stad aangewezen in

de lidstaat die volgens de lijst aan de beurt is. Vanaf 2009 wordt een stad aangewezen in elk

van de lidstaten die volgens de lijst aan de beurt zijn. In onderlinge overeenstemming kunnen

de betrokken lidstaten deze chronologische volgorde wijzigen. Elke lidstaat die aan de beurt

is, draagt uiterlijk vier jaar voor de aanvang van het evenement één of meer steden voor aan

het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Comité van de Regio's. Eventueel

gaat deze voordracht vergezeld van een aanbeveling van de betrokken lidstaat.";

3) bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
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Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Gedaan te  Luxemburg ,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

      De voorzitter  De voorzitter
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BIJLAGE

Volgorde bij het voordragen van culturele hoofdsteden van Europa

2005 Ierland

2006 Griekenland 1

2007 Luxemburg

2008 Verenigd Koninkrijk

2009 Oostenrijk Litouwen

2010 Duitsland Hongarije

2011 Finland Estland

2012 Portugal Slovenië

2013 Frankrijk Slowakije

2014 Zweden Letland

2015 België Tsjechië

2016 Spanje Polen

2017 Denemarken Cyprus

2018 Nederland 1 Malta

2019 Italië

_____________

                                                
1 De Raad Cultuur/Audiovisuele sector heeft op zijn bijeenkomst van 28 mei 1998 kennis-

genomen van de toerbeurt tussen Griekenland en Nederland, overeenkomstig artikel 2, lid 1,
van Besluit 1419/1999/EG.
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 17 november 2003 bij het Europees Parlement en de Raad een

voorstel voor een besluit ingediend op de grondslag van artikel 151 van het

EG-Verdrag, tot wijziging van Besluit 1419/1999/EG tot vaststelling van een

communautaire actie voor het evenement "Culturele hoofdstad van Europa" voor het

tijdvak 2005 tot 2019.

2. Het Europees Parlement heeft op 22 april 2004 in eerste lezing advies uitgebracht. De

Commissie heeft haar gewijzigd voorstel op 29 april 2004 mondeling toegelicht.

3. Het Comité van de Regio's heeft op 21 april 2004 advies uitgebracht1.

4. De Raad heeft op 21 oktober 2004 zijn gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig

artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag aangenomen.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft tot doel de nieuwe lidstaten in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan

het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voordat het huidige besluit in 2019 afloopt.

Er verandert niet aan de huidige volgorde waarin de lidstaten een stad mogen voordragen,

maar er wordt wel een nieuw systeem ingevoerd waarbij vanaf 2009 elk jaar twee lidstaten

een stad mogen voordragen, zodat er in de lidstaten twee culturele hoofdsteden kunnen

worden geselecteerd.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemene opmerkingen

De Raad heeft geen wijzigingen aangebracht in het Commissievoorstel.

De Commissie heeft 1 van de 5 door het Parlement voorgestelde amendementen

volledig aanvaard (amendement 1).

                                                
1 PB C 121 van 30.4.2004, blz. 15.
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2. Amendementen van het Europees Parlement

2.1. Door de Raad aanvaarde amendementen

De Raad heeft het door het Parlement voorgestelde en door de Commissie

aanvaarde amendement volledig gesteund (amendement 1).

2.2. Door de Raad niet opgenomen amendementen

De Raad was net als de Commissie van oordeel dat de amendementen 2, 3, 4 en 5

buiten de werkingssfeer van het voorstel vallen en dus niet moeten worden

opgenomen.

III. CONCLUSIES

De Raad is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt evenwichtig is en geheel strookt

met het hoofddoel van de Commissie, namelijk ten spoedigste de weg vrijmaken voor de

deelneming van de nieuwe lidstaten aan het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa".

_______________
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NOTA I/A-PUNT
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nr. vorig doc.: 9079/04 CULT 41 CODEC 655
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Betreft: Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld met het oog op de aanneming van een

besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit
1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement
“Culturele hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019

1. De Raad heeft tijdens zijn zitting van 27 mei 2004 overeenstemming bereikt over de inhoud

van het gemeenschappelijk standpunt inzake het besluit tot wijziging van Besluit

1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement “Culturele

hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019.

2. De tekst van het ontwerp-gemeenschappelijk standpunt is door de juristen/vertalers

bijgewerkt en staat in document 12029/04 CULT 60 CODEC 964. De motivering van de

Raad staat in document 12029/04 ADD 1 + COR 1.
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3. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou derhalve de Raad in overweging kunnen

geven om, als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

– met eenparigheid van stemmen het gemeenschappelijk standpunt in de versie van

document 12029/04 en de motivering van de Raad in document 12029/04 ADD 1

+ COR 1 vast te stellen;

– overeen te komen het gemeenschappelijk standpunt, overeenkomstig artikel 251, lid 2,

van het Verdrag, aan het Europees Parlement mee te delen.
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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 22.10.2004 
COM(2004) 706 definitief 

2003/0274 (COD) 

  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van het 
voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Besluit 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement 
“Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 
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2003/0274 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van het 
voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Besluit 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement 
“Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 

1- PROCEDUREVERLOOP 

Toezending van het voorstel aan het Europees Parlement en de Raad
(document COM(2003) 700 def. – 2003/0274(COD)) 

17 november 2003 

Advies van het Comité van de Regio’s 21 april 2004 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing 22 april 2004 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt 21 october 2004 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Besluit 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad stelt vast in welke 
chronologische volgorde de toenmalige vijftien lidstaten gedurende de periode 2005-2019 
deelnemen aan het evenement “Culturele Hoofdstad van Europa”. 

Doel van het voorstel tot wijziging van dit besluit is dat ook de nieuwe lidstaten spoedig aan 
het evenement “Culturele Hoofdstad van Europa” kunnen deelnemen. Daartoe stelt de 
Commissie voor om de nieuwe lidstaten vanaf 2009 aan de bij het besluit vastgestelde lijst toe 
te voegen, naast de reeds aangewezen lidstaten en in een vooraf door de nieuwe lidstaten 
overeengekomen chronologische volgorde. 

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

De Raad heeft het gewijzigd voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. In dit gewijzigd voorstel is alleen amendement 1 van het Parlement (dat een 
overweging toevoegt over de aanpassing van de begroting aan het feit dat er twee hoofdsteden 
per jaar zullen zijn) overgenomen. 

4- CONCLUSIES 

De Commissie kan instemmen met de tekst van het gemeenschappelijk standpunt. 


