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I. INTRODUCERE

1. Comisia a adoptat propunerea sa la 9 martie 2010.

2. Comitetul Regiunilor și-a dat avizul la 9 iunie 2010.

3. Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură în cadrul sesiunii plenare din 16 

decembrie 2010.

4. La 19 iulie 2011, Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură în conformitate cu articolul 

294 alineatul (5) din TFUE.

II. OBIECTIV

Marca patrimoniului european a început ca o inițiativă interguvernamentală în 2006. Având în 

vedere existența unor puncte slabe în aspectele practice pentru această inițiativă, Consiliul a invitat 

Comisia să prezinte o propunere pentru crearea Mărcii patrimoniului european de către Uniunea 

Europeană. Acțiunea Uniunii Europene pentru Marca patrimoniului european are următoarele trei 

serii de obiective:

1. Obiectivele generale sunt intensificarea sentimentului de apartenență la Uniune a cetățenilor 

europeni, pe baza elementelor comune de istorie și patrimoniu, precum și prețuirea diversității 

și aprofundarea dialogului intercultural;

2. Obiectivele intermediare sunt sublinierea valorii simbolice și sporirea profilului siturilor care 

au jucat un rol semnificativ în istoria și cultura Europei și/sau în construirea Uniunii, o mai 

bună înțelegere de către cetățenii europeni a istoriei Europei și a construirii Uniunii, precum și

a patrimoniului lor cultural comun și totuși divers;

3. Obiectivele specifice se referă la îmbunătățirile directe pe care siturile sunt așteptate să le 

aducă ca rezultat al activităților acestora legate de Marca patrimoniului european.
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III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ 

Poziția în primă lectură a Consiliului este rezultatul contactelor informale dintre Parlamentul 

European, Comisie și Consiliu astfel cum este prevăzut la punctele 16-18 din Declarația comună 

privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie1. 

Deși poziția în primă lectură conține anumite modificări față de propunerea inițială a Comisiei, atât 

de structură cât și de fond, abordarea de bază propusă de către Comisie, precum și principalele 

elemente ale propunerii, cum ar fi procesul de selecție în două etape (o preselecție la nivel național, 

urmată de o selecție la nivelul Uniunii), evaluarea de către un juriu european de experți 

independenți, desemnarea siturilor de către Comisie și introducerea unor măsuri pentru a asigura 

tranziția de la inițiativa interguvernamentală la o acțiune a Uniunii Europene, au fost menținute. 

Modificările cele mai importante sunt cuprinse în secțiunile A și B.

A. Modificări structurale

În conformitate cu Ghidul practic comun privind redactarea legislației Uniunii, poziția în primă 

lectură grupează toate definițiile într-un singur articol (articolul 2 - „Definiții”). Definiția „siturilor 

transnaționale”, care se regăsea anterior la articolul 12, și definiția „siturilor tematice naționale”, 

care se regăsea anterior la articolul 13, sunt vizate de această modificare.

B. Modificări de fond 

i. Definiții (articolul 2)

Amendamentul relevant al Parlamentului European: 8

Poziția în primă lectură extinde definiția siturilor cuprinsă în propunerea inițială a Comisiei pentru a 

include trei noi tipuri de situri: subacvatice, arheologice și industriale. 

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.



10303/1/11 REV 1 ADD 1 AB/pp 4
DQPG RO

ii. Aria geografică [articolul 18 alineatul (1), considerentul 13]

Amendamentele relevante ale Parlamentului European: 6, 59

Poziția în primă lectură urmează abordarea de bază a propunerii Comisiei potrivit căreia pe 

parcursul procesului de evaluare extinderea ariei geografice a acțiunii ar trebui examinată împreună 

cu alte elemente [articolul 18 alineatul (1)]. Conform considerentului 13, extinderea ariei geografice 

ar trebui examinată deja pe parcursul primei evaluări, și anume la 6 ani de la intrarea în vigoare a 

deciziei, ceea ce ar trebui să permită testarea modului în care funcționează acțiunea mai întâi în 

rândul statelor membre ale UE înainte de a deschide acțiunea, dacă este oportun, pentru participarea 

țărilor care nu sunt membre ale UE.

iii. Juriul european de experți independenți (articolul 8)

Amendamentele relevante ale Parlamentului European: 34, 35, 36

Participarea Comitetului Regiunilor la procedurile de selecție și monitorizare este importantă 

întrucât siturile de patrimoniu cultural sunt adesea gestionate de către autoritățile locale sau 

regionale. Textul poziției în primă lectură reflectă acest lucru prin adăugarea unui expert numit de 

Comitetul Regiunilor la membrii juriului european numiți de Parlament, Consiliu și Comisie 

[articolul 8 alineatul (2)]. Textul poziției în primă lectură subliniază necesitatea de a asigura în 

rândul instituțiilor europene vizate faptul că experții numiți au expertiză complementară și că 

reprezentarea lor geografică este echilibrată [articolul 8 alineatul (3)].

iv. Frecvența selecției [articolul 10 alineatul (2)]

Amendamentul relevant al Parlamentului European: 40

Poziția în primă lectură a modificat selecția anuală a siturilor, propusă inițial de Comisie, în 

favoarea unei selecții organizate o dată la doi ani, principalul motiv fiind evitarea unei creșteri 

necontrolate a numărului de situri, care ar putea submina prestigiul și calitatea mărcii. În același 

timp, frecvența bienală va asigura faptul că o masă critică de situri este atinsă într-un interval 

rezonabil astfel încât marca să devină cunoscută publicului.
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v. Intensificarea furnizării de informații de către Comisie [articolul 10 alineatul (5), articolul 

11 alineatul (4), articolul 14 alineatul (1), articolul 16 alineatele (5) și (6)]

Amendamentele relevante ale Parlamentului European: 43, 45, 49, 55, 56

Textul poziției în primă lectură a introdus o obligație a Comisiei de a informa Parlamentul, 

Consiliul și Comitetul Regiunilor în fiecare etapă a procesului de selecție: preselecția siturilor de 

către statele membre, selecția de către juriul european, desemnarea siturilor selectate de către 

Comisie, retragerea mărcii pentru un sit și renunțarea unui sit la marcă. Printr-o astfel de procedură 

transparentă, toate părțile interesate vor avea posibilitatea de a aduce în atenția Comisiei orice 

observație pe care o au cu privire la siturile candidate [articolul 10 alineatul (5)].

vi. Situri transnaționale [articolul 2 alineatul (2), articolul 12, considerentul 15]

Amendamentul relevant al Parlamentului European: 46

Poziția în primă lectură sprijină acest tip de sit astfel cum este cuprins în propunerea inițială a 

Comisiei. Totuși, aceasta definește mai precis condițiile pe care un astfel de sit va trebui să le 

respecte, în special nevoia unui coordonator și obligația siturilor care fac parte dintr-un sit 

transnațional de a-și consulta autoritățile naționale relevante [articolul 12 alineatul (2)].

vii. Situri tematice naționale [articolul 2 alineatul (3), articolul 13, considerentul 14]

Poziția în primă lectură stabilește „siturile tematice naționale” ca un nou tip de sit care permite 

siturilor amplasate într-un anumit stat membru care sunt legate de o temă comună să prezinte o 

cerere comună.

viii. Renunțare [articolul 16 alineatul (6)]

Amendamentul relevant al Parlamentului European: 56

Poziția în primă lectură stabilește o nouă procedură care permite unui sit care nu dorește să mai 

participe la acțiune să renunțe la marcă. Această dispoziție este în conformitate cu natura voluntară 

a acțiunii (articolul 4).
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ix. Dispoziții tranzitorii (articolul 19, considerentul 11)

Poziția în primă lectură urmează abordarea de bază din propunerea inițială a Comisiei vizând 

asigurarea tranziției de la inițiativa interguvernamentală la o acțiune gestionată de Uniunea 

Europeană permițând statelor membre să propună și siturile, după caz, cărora li s-a acordat anterior 

marca în cadrul inițiativei interguvernamentale. Va trebui ca toate siturile propuse pentru acordarea 

mărcii în cei doi ani de selecție pe parcursul cărora se aplică dispozițiile tranzitorii să fie evaluate pe 

baza acelorași criterii și să urmeze aceleași proceduri ca siturile desemnate în anii obișnuiți 

[articolul 19 alineatul (3)]. Pentru a asigura tratamentul egal al statelor membre ale căror situri au 

primit marca interguvernamentală și al celor care nu au astfel de situri, textul poziției în primă 

lectură stabilește un maxim de patru situri pe care orice stat membru le poate desemna în 

conformitate cu dispozițiile tranzitorii. Articolul 19 în forma propusă de Comisie a fost restructurat 

pentru a clarifica și a simplifica procedura de tranziție.

x. Dispoziții financiare (articolul 20)

Valoarea pachetului financiar propus inițial de Comisie se baza pe presupunerea că prima procedură 

de selecție va fi organizată în 2012. Dat fiind faptul că noul text adaugă un an pentru acțiunile 

pregătitoare, bugetul acțiunii europene a fost redus la 650 000 EUR pentru perioada 2012-2013.

III. CONCLUZII

Poziția în primă lectură care este rezultatul negocierilor informale dintre Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie menține abordarea și structura juridică propuse de Comisie. Poziția stabilește 

criterii și proceduri comune, clare și transparente pentru Marca patrimoniului european, precum și o 

coordonare mai strânsă în rândul statelor membre. S-au făcut modificări importante cu privire la 

frecvența selecției, componența juriului european, tipurile de situri și furnizarea de informații. De 

asemenea, au fost aduse o serie de clarificări importante, inclusiv cu privire la definiții, criterii, 

condițiile pentru siturile transnaționale și cele tematice naționale, renunțare și dispozițiile tranzitorii.

______________________


