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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
- Σκεπτικό του Συμβουλίου
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2011
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 9 Μαρτίου 2010.

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώμη της στις 9 Ιουνίου 2010.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση κατά την ολομελή 

του σύνοδο στις 16 Δεκεμβρίου 2010.

4. Στις 19 Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με 

το άρθρο 294 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκίνησε το 2006 ως διακυβερνητική πρωτοβουλία. 

Λόγω όμως ορισμένων αδυναμιών των πρακτικών ρυθμίσεων της πρωτοβουλίας, το Συμβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θεσμοθέτηση του σήματος ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποσκοπεί στις εξής τρεις δέσμες στόχων:

1. Ως γενικούς στόχους, στην ενίσχυση της αίσθησης των Ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην 

Ένωση, με βάση τα στοιχεία ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς που τους είναι κοινά, 

καθώς και της εκτίμησης της ποικιλομορφίας, και στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου,

2. Ως ενδιάμεσους στόχους, στην ανάδειξη της συμβολικής αξίας και στην προβολή των χώρων 

που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης ή/και

την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην ενίσχυση της κατανόησης των Ευρωπαίων 

πολιτών για την ιστορία της Ευρώπης και την οικοδόμηση της Ένωσης, καθώς και για την 

κοινή αλλά και ποικιλόμορφη πολιτιστική τους κληρονομιά, 

3. Ως ειδικούς στόχους, τις άμεσες βελτιώσεις που προσδοκάται ότι θα σημειωθούν στους 

συγκεκριμένους χώρους ως αποτέλεσμα των σχετικών με το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς δραστηριοτήτων.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση προέκυψε από άτυπες επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στα σημεία 16 - 18 της 

Κοινής Δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης1.

Μολονότι η θέση σε πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στην αρχική πρόταση της 

Επιτροπής, τόσο δομικές όσο και ουσίας, δεν έχει αλλάξει η βασική προσέγγιση που διέπνεε την 

πρόταση της Επιτροπής, ούτε όμως και τα κύρια στοιχεία της, όπως η διαδικασία επιλογής σε δύο 

στάδια (προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο και εν συνεχεία τελική επιλογή σε επίπεδο ΕΕ), η αξιολόγηση 

από ευρωπαϊκή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ο καθορισμός των χώρων από την Επιτροπή 

και η εισαγωγή μέτρων για την εξασφάλιση της μετάβασής από τη διακυβερνητική πρωτοβουλία 

στην ενωσιακή δράση. Οι σημαντικότερες αλλαγές εκτίθενται στα αμέσως επόμενα τμήματα Α 

και Β.

Α. Δομικές αλλαγές

Σύμφωνα με τον Κοινό Πρακτικό Οδηγό για τη σύνταξη της κοινοτικής νομοθεσίας, στη θέση σε 

πρώτη ανάγνωση συνενώθηκαν όλοι οι ορισμοί σε ένα και μόνο άρθρο («Άρθρο 2 – Ορισμοί»). 

Αυτό αφορά τους ορισμούς των «διακρατικών χώρων», που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στο 

άρθρο 12, και των «εθνικών θεματικών χώρων», που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στο άρθρο 13.

Β. Αλλαγές ουσίας

i. Ορισμοί (άρθρο 2)

Σχετική τροπολογία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 8

Με τη θέση του Συμβουλίου διευρύνεται ο ορισμός των χώρων που περιλαμβάνονταν στην αρχική 

πρόταση της Επιτροπής ώστε να περικλείει και τρεις νέους τύπους χώρων: ενάλιους, αρχαιολογικούς 

και βιομηχανικούς.

                                               
1 ΕΕ C 145 της 30.6.2007, σελ. 5.
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ii. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 18 παράγραφος 1, 13η αιτιολογική σκέψη)

Σχετικές τροπολογίες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 6, 59

Η θέση του Συμβουλίου ακολουθεί τη βασική προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής, ότι κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εξεταστεί και η επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της δράσης 

μαζί με τα άλλα στοιχεία (άρθρο 18 παράγραφος 1). Σύμφωνα με τη 13η αιτιολογική σκέψη, η 

επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της δράσης θα πρέπει να εξεταστεί ήδη κατά την πρώτη 

αξιολόγηση, δηλαδή 6 χρόνια μετά τη θέση της απόφασης σε ισχύ, ώστε να μπορέσει πρώτα να 

δοκιμαστεί η λειτουργία της δράσης μεταξύ των κρατών μελών προτού διευρυνθεί, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, με τη συμμετοχή κρατών μη μελών της ΕΕ.

iii. Ευρωπαϊκή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρο 8) 

Σχετικές τροπολογίες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 34, 35, 36

Η συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών στις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης έχει 

σημασία, αφού πολύ συχνά υπεύθυνες για τη διαχείριση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι 

οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές. Αυτό αναγνωρίζεται στη θέση σε πρώτη ανάγνωση με την 

προσθήκη, στα διοριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή μέλη 

της ευρωπαϊκής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και ενός μέλους που θα διορίζεται από την 

Επιτροπή των Περιφερειών (άρθρο 8 παράγραφος 2)· τονίζεται επίσης στο κείμενο η ανάγκη να 

μεριμνούν τα ενδιαφερόμενα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε οι διοριζόμενοι εμπειρογνώμονες να 

έχουν συμπληρωματικά πεδία ειδίκευσης και ισόρροπη γεωγραφική κατανομή (άρθρο 8 παράγραφος 

3).

iv. Συχνότητα της επιλογής (άρθρο 10 παράγραφος 2)

Σχετική τροπολογία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 40

Με τη θέση του Συμβουλίου μεταβάλλεται από ετήσια, όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή, σε 

διετή η επιλογή των χώρων, και αυτό κυρίως για να μην υπάρξει ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός 

των επιλεγόμενων χώρων, πράγμα που θα μπορούσε να βλάψει το κύρος και την ποιότητα του 

σήματος. Ταυτόχρονα, με την ανά διετία επιλογή θα επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ένα 

καθοριστικό σύνολο χώρων, ούτως ώστε να γίνει γνωστό το σήμα στο ευρύτερο κοινό.
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v. Ενίσχυση της παροχής πληροφοριών από την Επιτροπή (άρθρο 10 παράγραφος 5, άρθρο 11 

παράγραφος 4, άρθρο 14 παράγραφος 1, άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6)Σχετικές τροπολογίες 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 43, 45, 49, 55, 56

Με τη θέση του Συμβουλίου επιβάλλεται στην Επιτροπή η υποχρέωση να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

επιλογής: προεπιλογή χώρων από τα κράτη μέλη, επιλογή από την ευρωπαϊκή ομάδα, καθορισμός 

των επιλεγόμενων χώρων από την Επιτροπή, αφαίρεση ή αποποίηση του σήματος από ένα δεδομένο 

χώρο. Χάρη σε αυτή τη διαφανή διαδικασία, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 

θέτουν υπόψη της Επιτροπής οποιαδήποτε παρατήρησή τους σχετικά με τους υποψήφιους χώρους 

(άρθρο 10 παράγραφος 5).

vi. Διακρατικοί χώροι (άρθρο 2 παράγραφος 2, άρθρο12, 15η αιτιολογική σκέψη) 

Σχετική τροπολογία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 46

Με τη θέση του Συμβουλίου υποστηρίζεται αυτό το είδος χώρων, όπως και στην αρχική πρόταση της 

Επιτροπής, ορίζονται όμως ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, ιδίως δε η υποχρέωση 

να υπάρχει συντονιστής και να συμβουλεύονται τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι χώροι που 

συμμετέχουν σε διακρατικό χώρο (άρθρο 12 παράγραφος 2).

vii. Εθνικοί θεματικοί χώροι (άρθρο 2 παράγραφος 3, άρθρο 13, 14η αιτιολογική σκέψη)

Με τη θέση του Συμβουλίου ορίζεται η νέα έννοια του «εθνικού θεματικού χώρου», που δίνει τη 

δυνατότητα σε χώρους που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος και συνδέονται με ένα συγκεκριμένο 

θέμα, να υποβάλουν κοινή αίτηση.

viii. Αποποίηση του σήματος (άρθρο 16 παράγραφος 6)

Σχετική τροπολογία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 56

Με τη θέση του Συμβουλίου καθιερώνεται μια νέα διαδικασία που επιτρέπει σ’ ένα χώρο να 

αποποιείται το σήμα, εφόσον δεν επιθυμεί να συνεχίσει να συμμετέχει στη δράση. Η ρύθμιση αυτή 

εντάσσεται στον εθελοντικό χαρακτήρα της δράσης (άρθρο 4).
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ix. Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 19, 11η αιτιολογική σκέψη)

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ακολουθεί τη βασική προσέγγιση που διέπνεε την 

αρχική πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξασφάλιση της μετάβασης από τη διακυβερνητική 

πρωτοβουλία σε μια δράση υπό ενωσιακή διαχείριση, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προτείνουν 

και τους τυχόν χώρους που είχαν σημανθεί στα πλαίσια της διακυβερνητικής πρωτοβουλίας. Όλοι 

οι χώροι που προτείνονται προς απονομή του σήματος κατά τα δύο έτη της επιλογής στο πλαίσιο 

της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει των ίδιων κριτηρίων και με την ίδια 

διαδικασία όπως οι χώροι που προεπιλέγονται μετά τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 19 παράγραφος 

3). Για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση των κρατών μελών που έχουν χώρους που τους έχει 

απονεμηθεί το διακυβερνητικό σήμα και των κρατών μελών που δεν έχουν τέτοιους χώρους, 

ορίζεται στο κείμενο της θέσης του Συμβουλίου ανώτατο όριο τεσσάρων χώρων που μπορεί να 

προεπιλέξει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις. Το άρθρο 19 αναδομήθηκε 

σε σχέση με το κείμενο που είχε προτείνει η Επιτροπή, ώστε να διασαφηνιστούν και να 

απλουστευθούν οι μεταβατικές διαδικασίες.

x. Δημοσιονομικές διατάξεις (άρθρο 20)

Το ποσό συνολικής χρηματοδότησης που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή βασιζόταν στην παραδοχή 

ότι η διαδικασία της πρώτης επιλογής θα διοργανωνόταν το 2012. Δεδομένου ότι με το νέο κείμενο 

προστίθεται ένα έτος για προπαρασκευαστικές εργασίες, ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής 

δράσης περικόπηκε σε 650.000 ευρώ για το διάστημα 2012-2013.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, που προέκυψε από άτυπες επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, δεν μεταβάλλονται η προσέγγιση και η νομική 

αρχιτεκτονική που είχε προτείνει η Επιτροπή. Καθορίζονται κοινά, σαφή και διαφανή κριτήρια και 

διαδικασίες για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και εγκαθιδρύεται στενότερος 

συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη συχνότητα της 

επιλογής, στη σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας, στα είδη χώρων και στην παροχή πληροφοριών. 

Τέλος, διασαφηνίζονται διάφορες σημαντικές λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων σχετικά με τους 

ορισμούς, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις για τους διακρατικούς χώρους και τους εθνικούς 

θεματικούς χώρους, την αποποίηση του σήματος και τις μεταβατικές διατάξεις.

_______________


