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I JOHDANTO

1. Komissio antoi ehdotuksensa 9. maaliskuuta 2010.

2. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 9. kesäkuuta 2010.

3. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossaan 

16. joulukuuta 2010.

4. Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 19. heinäkuuta 2011 SEUT 294 artiklan 

5 kohdan mukaisesti.

II TAVOITE

Euroopan kulttuuriperintötunnus sai alkunsa hallitustenvälisenä aloitteena vuonna 2006. Koska 

aloitteen käytännön järjestelyissä oli joitain puutteita, neuvosto pyysi komissiota toimittamaan 

ehdotuksen jonka mukaisesti Euroopan unioni perustaisi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen.

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevalla Euroopan unionin toimella on seuraavat kolme 

tavoitekokonaisuutta:

1. Yleisinä tavoitteina on vahvistaa Euroopan kansalaisten tunnetta Euroopan unioniin 

kuulumisesta yhteisten historianvaiheiden ja perinnön pohjalta, lisätä monimuotoisuuden 

arvostamista ja syventää kulttuurien välistä vuoropuhelua.

2. Välitavoitteina on korostaa Euroopan historian ja kulttuurin ja/tai Euroopan unionin 

kehittämisen kannalta merkittävässä roolissa olleiden kohteiden symbolista arvoa ja parantaa 

niiden tunnettuutta sekä lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja 

Euroopan unionin kehittämisestä sekä heidän yhteisestä mutta samalla monimuotoisesta 

kulttuuriperinnöstään.

3. Erityistavoitteet liittyvät niihin välittömiin parannuksiin, joita kohteissa odotetaan syntyvän 

tuloksena Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseen liittyvästä toiminnasta.
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on muodostunut Euroopan parlamentin, komission ja 

neuvoston epävirallisen yhteydenpidon pohjalta yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön 

menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen1 16–18 kohdan mukaisesti.

Vaikka ensimmäisen käsittelyn kanta sisältää joitakin muutoksia komission alkuperäiseen 

ehdotukseen sekä rakenteen että sisällön suhteen, siinä on säilytetty komission ehdottama 

peruslähestymistapa sekä ehdotuksen pääkohdat, kuten kaksivaiheinen valintaprosessi (esivalinta 

jäsenvaltioissa ja lopullinen valinta unionin tasolla), puolueettoman eurooppalaisen 

asiantuntijaraadin suorittama arviointi, kohteiden nimeäminen komission toimesta ja toimenpiteet, 

joilla varmistetaan siirtyminen hallitustenvälisestä aloitteesta Euroopan unionin toimeen.

Tärkeimmät muutokset on esitetty A ja B osassa.

A. Rakenteelliset muutokset

Yhteisöjen säädösten laatimista koskevan yhteisen käytännön oppaan mukaisesti ensimmäisen 

käsittelyn kannassa kaikki määritelmät kootaan yhteen ainoaan artiklaan (2 artikla – "Määritelmät").

Tämä muutos koskee aiemmin 12 artiklassa ollutta 'rajatylittävien kohteiden' määritelmää ja 

13 artiklassa ollutta 'kansallisten teemakohteiden' määritelmää.

B. Sisältömuutokset

i. Määritelmät (2 artikla)

Asiaa koskeva Euroopan parlamentin tarkistus: 8

Ensimmäisen käsittelyn kannassa laajennetaan komission alkuperäisessä ehdotuksessa oleva 

kohteiden määritelmä kattamaan kolme uutta kohdetyyppiä: vedenalaiset, arkeologiset ja 

teollisuuskohteet.

                                               
1 EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
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ii. Maatieteellinen soveltamisala (18 artiklan 1 kohta ja johdanto-osan 13 kappale)

Asiaa koskevat Euroopan parlamentin tarkistukset: 6, 59

Ensimmäisen käsittelyn kannassa noudatetaan komission ehdotuksen peruslähestymistapaa, jonka 

mukaan arviointiprosessin aikana olisi tarkasteltava muiden osa-alueiden lisäksi toimen 

maantieteellisen soveltamisalan laajentamista (18 artiklan 1 kohta). Johdanto-osan 13 kappaleen 

mukaan maantieteellisen soveltamisalan laajentamista olisi tarkasteltava jo ensimmäisen arvioinnin 

aikana eli kuusi vuotta päätöksen voimaantulosta, mikä mahdollistaisi toimen toiminnan 

testaamisen ensin EU:n jäsenvaltioissa ennen kuin siihen osallistuminen mahdollisesti avautuu 

EU:n ulkopuolisille maille.

iii. Puolueeton eurooppalainen asiantuntijaraati (8 artikla)

Asiaa koskevat Euroopan parlamentin tarkistukset: 34, 35, 36

Alueiden komitean osallistuminen valinta- ja seurantamenettelyihin on tärkeää, koska 

kulttuuriperintökohteita hallinnoivat usein paikalliset tai alueelliset viranomaiset. Ensimmäisen 

käsittelyn kannassa tämä otetaan huomioon lisäämällä Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission nimittämään eurooppalaiseen raatiin yksi alueiden komitean nimittämä asiantuntija 

(8 artiklan 2 kohta). Ensimmäisen käsittelyn kannassa korostetaan tarvetta varmistaa asianomaisten 

EU:n toimielinten kesken, että nimitettyjen asiantuntijoiden asiantuntemus on toisiaan täydentävää 

ja että maantieteellinen edustus on tasapainossa (8 artiklan 3 kohta).

iv. Valintatiheys (10 artiklan 2 kohta)

Asiaa koskeva Euroopan parlamentin tarkistus: 40

Ensimmäisen käsittelyn kannassa komission alun perin ehdottama kohteiden vuotuinen valinta on 

muutettu joka toinen vuosi tapahtuvaksi valinnaksi. Tärkeimpänä perusteena tälle on välttää 

kohteiden lukumäärän hallitsematon kasvu, joka nakertaisi tunnuksen arvoa ja laatua. Samalla joka 

toinen vuosi tapahtuvalla valinnalla varmistetaan, että kohteiden kriittinen massa saavutetaan 

kohtuullisen ajan kuluessa niin, että tunnus tulee tutuksi yleisölle.
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v. Komission tiedotusvelvollisuuden vahvistaminen (10 artiklan 5 kohta, 11 artiklan 4 kohta, 

14 artiklan 1 kohta sekä 16 artiklan 5 ja 6 kohta

Asiaa koskevat Euroopan parlamentin tarkistukset: 43, 45, 49, 55, 56

Ensimmäisen käsittelyn kannassa komissio velvoitetaan antamaan Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja alueiden komitealle tietoja valintaprosessin kaikissa seuraavissa vaiheissa:

jäsenvaltioiden suorittama kohteiden esivalinta, eurooppalaisen raadin suorittama valinta, valittujen 

kohteiden nimeäminen komission toimesta, tunnuksen peruuttaminen kohteelta ja kohteen 

luopuminen tunnuksesta. Kun menettely on näin avoin, kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus 

saattaa komission tietoon mahdolliset havainnot, joita niillä mahdollisesti on tunnusta hakevasta 

kohteesta (10 artiklan 5 kohta).

vi. Rajatylittävät kohteet (2 artiklan 2 kohta, 12 artikla ja johdanto-osan 15 kappale)

Asiaa koskeva Euroopan parlamentin tarkistus: 46

Ensimmäisen käsittelyn kannassa kannatetaan tämäntyyppistä kohdetta komission alkuperäisen 

ehdotuksen mukaisesti. Siinä kuitenkin määritellään yksityiskohtaisemmin ne edellytykset, jotka 

tällaisen kohteen on täytettävä, erityisesti koordinaattorin tarve ja rajatylittävän kohteen 

muodostavien kohteiden velvollisuus kuulla asianomaisia kansallisia viranomaisiaan (12 artiklan 

2 kohta).

vii. Rajatylittävät kohteet (2 artiklan 3 kohta, 13 artikla ja johdanto-osan 14 kappale)

Ensimmäisen käsittelyn kannassa määritellään uudeksi kohdetyypiksi "kansalliset teemakohteet", 

minkä johdosta sellaiset samassa jäsenvaltiossa sijaitsevat kohteet, joilla on yhteinen teema, voivat 

esittää yhteisen hakemuksen.

viii. Tunnuksesta luopuminen (16 artiklan 6 kohta)

Asiaa koskeva Euroopan parlamentin tarkistus: 56

Ensimmäisen käsittelyn kannassa perustetaan uusi menettely, jonka avulla kohde, joka ei enää halua 

osallistua toimeen, voi luopua tunnuksesta. Tämä säännös on toimen vapaaehtoisen luonteen 

mukainen (4 artikla).
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ix. Siirtymäsäännökset (19 artikla, johdanto-osan 11 kappale)

Ensimmäisen käsittelyn kannassa noudatetaan komission alkuperäisen ehdotuksen 

peruslähestymistapaa, jolla varmistetaan siirtyminen hallitustenvälisestä aloitteesta Euroopan 

unionin toimeen siten, että jäsenvaltiot voivat halutessaan ehdottaa myös kohteita, joille on 

aikaisemmin myönnetty tunnus hallitustenvälisen aloitteen puitteissa. Kaikki kohteet, joille 

ehdotetaan tunnuksen myöntämistä niiden kahden valintavuoden aikana, jolloin sovelletaan 

siirtymäsäännöksiä, on arvioitava samojen kriteerien perusteella ja samoja menettelyjä noudattaen 

kuin tavanomaisina vuosina nimettävät kohteet (19 artiklan 3 kohta). Jotta varmistettaisiin 

yhtäläinen kohtelu hallitustenvälisen tunnuksen saaneita kohteita omaavien jäsenvaltioiden ja 

muiden jäsenvaltioiden välillä, ensimmäisen käsittelyn kannan tekstissä säädetään, että kukin 

jäsenvaltio voi nimetä siirtymäsäännösten mukaisesti enintään neljä kohdetta. Komission 

ehdottaman 19 artiklan rakennetta muutettiin siirtymäkauden menettelyn selventämiseksi ja 

yksinkertaistamiseksi.

x. Rahoitusjärjestelyt (20 artikla)

Komission alun perin ehdottama kokonaismääräraha perustui olettamukseen, että ensimmäinen 

valintamenettely järjestetään vuonna 2012. Koska uudessa tekstissä annetaan valmistelutyölle aikaa 

yksi lisävuosi, EU:n toimen talousarvion määrärahoja vähennettiin niin, että kaudella 2012–2013 

niiden määrä on 650 000 euroa.

III LOPUKSI

Tässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisten epävirallisten neuvottelujen pohjalta 

muodostetussa ensimmäisen käsittelyn kannassa säilytetään komission ehdottama lähestymistapa ja 

oikeudellinen rakenne. Siinä määritellään Euroopan kulttuuriperintötunnukselle yhteiset, selkeät ja 

avoimet kriteerit ja menettelyt ja säädetään jäsenvaltioiden välisestä tiiviimmästä koordinoinnista.

Merkittäviä muutoksia on tehty valintatiheyteen, eurooppalaisen raadin kokoonpanoon, 

kohdetyyppeihin ja tietojen antamiseen. Lisäksi on tehty useita tärkeitä selvennyksiä muun muassa 

määritelmiin, kriteereihin, rajatylittäviä kohteita ja kansallisia teemakohteita koskeviin 

edellytyksiin, tunnuksesta luopumiseen ja siirtymäsäännöksiin.

______________________


