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Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2004/EG

av den

om ändring av beslut nr 1419/1999/EG

om att inrätta en gemenskapsåtgärd

för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad

för åren 2005 till 2019

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT

FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande1,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

                                                
1 EUT C 121, 30.4.2004, s. 15.
2 Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets
ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta

en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 20191

syftar till att framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras

gemensamma drag samt bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

(2) I bilaga I till beslut nr 1419/1999/EG anges den kronologiska ordning enligt vilken

medlemsstaterna kan lägga fram förslag till värdstäder för detta evenemang. Denna bilaga är

begränsad till de stater som var medlemmar när beslutet antogs den 25 maj 1999.

(3) I artikel 6 i beslut nr 1419/1999/EG fastställs det att det finns möjlighet till översyn av

detta beslut, särskilt inför den framtida utvidgningen av unionen.

(4) Med tanke på utvidgningen 2004 är det viktigt att även de nya medlemsstaterna inom en snar

framtid får möjlighet att lägga fram förslag inom ramen för evenemanget Europeisk

kulturhuvudstad, utan att rubba den turordning som fastställts för de andra medlemsstaterna,

så att från och med 2009 och fram till slutet av denna gemenskapsåtgärd två Europeiska

kulturhuvudstäder kan utses varje år i medlemsstaterna.

(5) Beslut nr 1419/1999/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.
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Artikel 1

Beslut nr 1419/1999/EG ändras på följande sätt:

1. Följande skäl skall läggas till.

"(12a) De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut bör beaktas för att det skall vara

möjligt att garantera en tillräcklig och lämplig gemenskapsfinansiering för

nomineringen av de båda "europeiska kulturhuvudstäderna."

2. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

"1. Städer i medlemsstaterna skall utses till "Europeisk kulturhuvudstad" enligt den

turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad i

den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och med 2009 skall man utse en stad i var

och en av de medlemsstater som anges i förteckningen. Den kronologiska ordning som

föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd mellan berörda medlemsstater. Varje

medlemsstat skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och

Regionkommittén lägga fram förslag till en eller flera städer. Förslagen skall anmälas senast

fyra år innan evenemanget börjar och får åtföljas av en eventuell rekommendation från den

berörda medlemsstaten."

3. Bilaga I skall ersättas av texten i bilagan till det här beslutet.
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Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska

unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Utfärdat i  Luxemburg l den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

___________
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BILAGA

Turordning för att lägga fram förslag till värdstäder för "Europeisk kulturhuvudstad"

2005 Irland

2006 Grekland1

2007 Luxemburg

2008 Förenade kungariket

2009 Österrike Litauen

2010 Tyskland Ungern

2011 Finland Estland

2012 Portugal Slovenien

2013 Frankrike Slovakien

2014 Sverige Lettland

2015 Belgien Tjeckiska republiken

2016 Spanien Polen

2017 Danmark Cypern

2018 Nederländerna1 Malta

2019 Italien

________________________

                                                
1 Vid sitt möte den 28 maj 1998 noterade rådet (kultur och audiovisuella frågor) att Grekland

och Nederländerna har bytt plats med varandra i enlighet med artikel 2.1 i beslut
nr 1419/1999/EG.
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I. INLEDNING

1. Den 17 november 2003 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag

till beslut, grundat på artikel 151 i EG-fördraget, om ändring av beslut 1419/1999/EG

om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för

åren 2005 till 2019.

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 22 april 2004.

Kommissionen gav en muntlig redogörelse för sitt ändrade förslag den 29 april 2004.

3. Regionkommittén avgav sitt yttrande den 21 april 20041.

4. Den 21 oktober 2004 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med

artikel 251.2 i EG-fördraget.

II. SYFTET MED FÖRSLAGET

Syftet med förslaget är att låta de nya medlemsstaterna delta i evenemanget Europeisk

kulturhuvudstad innan det nuvarande beslutet löper ut år 2019. I förslaget ändras inte den

nuvarande turordningen för att lägga fram förslag från medlemsstaterna, men ett nytt system

fastställs där man för varje år från 2009 och framåt utser två medlemsstater som kan lägga

fram förslag, så att två huvudstäder kan väljas i medlemsstaterna.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. Allmänna synpunkter

Rådet gjorde ingen ändring i kommissionens förslag. Kommissionen godtog helt 1 av

de 5 ändringar som parlamentet föreslog (ändring 1).

                                                
1 EUT C 121, 30.4.2004, s. 15.
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2.       Ändringar gjorda av Europaparlamentet

2.1 Ändringar som godtogs av rådet

Rådet stödde fullständigt den ändring som föreslagits av Parlamentet och

godtagits av kommissionen (ändring 1).

2.2 Ändringar som inte införlivades av rådet

Rådet liksom kommissionen ansåg att ändringarna 2, 3, 4 och 5 sträckte sig

utanför förslagets räckvidd och tyckte inte det var lämpligt att införliva dem.

III. SLUTSATSER

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt är välavvägd och helt i linje med huvudsyftet

med kommissionens förslag, och att den därigenom underlättar för de nya medlemsstaterna

att delta i evenemanget Europeisk kulturhuvudstad så snart som möjligt.

________________________
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1. Vid mötet den 27 maj 2004 enades rådet i sak om den gemensamma ståndpunkten

avseende beslutet om ändring av beslut 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd

för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019.

2. Utkastet till gemensam ståndpunkt återges efter juristlingvisternas slutgranskning i

dokument 12029/04 CULT 60 CODEC 964. Rådets motivering återfinns i

dokument 12029/04 ADD 1 och COR 1.
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3. Coreper kan därför föreslå rådet att som en A-punkt vid ett kommande möte

– enhälligt anta den gemensamma ståndpunkten enligt dokument 12029/04, tillsammans

med rådets motivering i dokument 12029/04 ADD 1 och COR 1,

– enas om att delge Europaparlamentet den gemensamma ståndpunkten i enlighet med

artikel 251.2 i fördraget.

________________________
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den 22.10.2004 
KOM(2004) 706 slutlig 
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att 

inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 
2005 till 2019 
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att 

inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 
2005 till 2019 

1- BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet 
(dokument KOM(2003) 700 – 2003/0274(COD))  

17 november 2003 

Datum för Regionkommitténs yttrande: 21 april 2004 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 22 april 2004 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 21 oktober 2004 

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut 1419/1999/EG skulle de dåvarande 15 
medlemsstaterna delta i evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” i kronologisk ordning 
mellan 2005 och 2019. 

Det enda syftet med förslaget till ändring av beslutet är att göra det möjligt att snabbt 
integrera de nya medlemsstaterna i evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad”. 
Kommissionen föreslår därför att de nya medlemsstaterna från och med 2009 läggs till på 
förteckningen i beslutet vid sidan av de medlemsstater som redan utsetts, i den kronologiska 
ordning som de nya medlemsstaterna i förväg enats om. 

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Rådet har enhälligt anslutit sig till kommissionens ändrade förslag. Endast parlamentets 
ändringsförslag 1 har medtagits (genom vilket ett skäl införs om anpassning av budgeten till 
det faktum att det kommer att finnas två kulturhuvudstäder per år). 

4- SLUTSATS 

Kommissionen anser att texten till den gemensamma ståndpunkten kan godtas.  


