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I. INLEDNING

1. Kommissionen antog sitt förslag den 9 mars 2010.

2. Regionkommittén avgav sitt yttrande den 9 juni 2010.

3. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen vid plenarsammanträdet den 

16 december 2010.

4. Den 19 juli 2011 antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen i enlighet med 

artikel 294.5 i EUF-fördraget.

II. SYFTE

Det europeiska kulturarvsmärket började som ett mellanstatligt initiativ 2006. Eftersom de praktiska 

arrangemangen för initiativet hade vissa brister uppmanade rådet kommissionen att lägga fram ett 

förslag till Europeiska unionens införande av ett europeiskt kulturarvsmärke. Europeiska unionens 

insats för det europeiska kulturarvsmärket har följande tre uppsättningar mål:

1. De allmänna målen är att stärka de europeiska medborgarnas känsla av tillhörighet till 

unionen på grundval av gemensam historia och gemensamt kulturarv samt en uppskattning av 

mångfalden och att stärka den interkulturella dialogen.

2. De mellanliggande målen är att betona symbolvärdet och öka synligheten hos de 

minnesplatser som har spelat en avgörande roll för Europas historia och kultur och/eller 

unionens uppbyggnad och att öka de europeiska medborgarnas kunskaper om Europas historia 

och uppbyggnaden av unionen och om det gemensamma och samtidigt varierande kulturarvet.

3. De specifika målen rör de direkta förbättringar som minnesplatserna förväntas resultera i till 

följd av den verksamhet som de bedriver i samband med det europeiska kulturarvsmärket.
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III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen är resultatet av informella kontakter mellan 

Europaparlamentet, kommissionen och rådet i enlighet med punkterna 16–18 i den gemensamma 

förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet1. 

Även om ståndpunkten vid första behandlingen innehåller några ändringar av kommissionens 

ursprungliga förslag, både beträffande struktur och beträffande sakinnehåll, har man behållit det 

grundläggande upplägg som föreslås av kommissionen samt förslagets viktigaste beståndsdelar, 

såsom urvalsförfarandet i två etapper (ett preliminärt urval på nationell nivå följt av ett urval på 

unionsnivå), bedömning genom en europeisk jury med oberoende experter, utnämning av 

minnesplatserna genom kommissionen samt införande av åtgärder för att säkerställa övergången 

från det mellanstatliga initiativet till Europeiska unionens insats. De viktigaste ändringarna återges i 

avsnitten A och B.

A. Strukturella ändringar

I enlighet med den gemensamma praktiska handledningen för utformningen av 

gemenskapslagstiftning samlas i ståndpunkten vid första behandlingen alla definitionerna i en 

enda artikel (artikel 2 – "Definitioner"). Definitionerna av gränsöverskridande minnesplatser, som 

tidigare återfanns i artikel 12, och av nationella, tematiska minnesplatser, som tidigare återfanns i 

artikel 13, berörs av denna ändring.

B. Ändringar i sak 

i) Definitioner (artikel 2)

Europaparlamentets relevanta ändring: 8

Ståndpunkten vid första behandlingen utvidgar definitionen av minnesplatser i kommissionens 

ursprungliga förslag till att omfatta tre nya typer av minnesplatser: platser under vatten, 

arkeologiska platser och industrimiljöer. 

                                               
1 EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.
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ii) Geografisk omfattning (artikel 18.1, skäl 13)

Europaparlamentets relevanta ändringar: 6, 59

Ståndpunkten vid första behandlingen följer det grundläggande upplägget i kommissionens förslag, 

nämligen att man under utvärderingsprocessen undersöker möjligheten att utvidga insatsens 

geografiska omfattning samtidigt som man behandlar andra delar av insatsen (artikel 18.1). Enligt 

skäl 13 bör en utvidgning av den geografiska omfattningen behandlas redan under den första 

utvärderingen, dvs. sex år efter beslutets ikraftträdande, vilket skulle göra det möjligt att först se 

hur insatsen fungerar inom EU:s medlemsstater innan man i förekommande fall öppnar den för 

deltagande av tredjeländer.

iii) Den europeiska juryn med oberoende experter (artikel 8)

Europaparlamentets relevanta ändringar: 34, 35, 36

Regionkommitténs medverkan vid urvals- och övervakningsförfarandena är viktig, eftersom 

kulturarvsminneplatser ofta förvaltas av lokala eller regionala myndigheter. Ståndpunkten vid första 

behandlingen återspeglar detta genom det till de ledamöter i den europeiska juryn som ska utses av 

parlamentet, rådet och kommissionen tillfogas en expert som ska utses av Regionkommittén 

(artikel 8.2). I ståndpunkten vid första behandlingen understryks behovet av att man bland de 

berörda europeiska institutionerna ser till att de utsedda experterna har sakkunskaper som 

kompletterar varandra och att sammansättningen är geografiskt balanserad (artikel 8.3).

iv) Hur ofta urvalet ska ske (artikel 10.2)

Europaparlamentets relevanta ändring: 40

I ståndpunkten vid första behandlingen har man ändrat det årliga urval av minnesplatser som 

ursprungligen föreslogs av kommissionen till ett urval vartannat år, varvid det huvudsakliga skälet 

är att man vill undvika en okontrollerad ökning av antalet minnesplatser, något som kunde 

undergräva märkets prestige och kvalitet. Samtidigt kommer ett urval vartannat år att garantera att 

man inom rimlig tid uppnår en kritisk massa av minnesplatser, så att allmänheten får kännedom om 

märket.
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v) Bättre tillhandahållande av information från kommissionen (artiklarna 10.5, 11.4, 14.1, 

16.5 och 16.6)

Europaparlamentets relevanta ändringar: 43, 45, 49, 55, 56

I ståndpunkten vid första behandlingen har man infört en skyldighet för kommissionen att informera 

parlamentet, rådet och Regionkommittén i varje skede av urvalsprocessen: medlemsstaternas 

preliminära urval av minnesplatser, den europeiska juryns urval, kommissionens utnämning av 

utvalda minnesplatser, tillbakadragande av kulturarvsmärket från en minnesplats samt då en 

minnesplats avsäger sig märket. Genom ett sådant öppet förfarande kommer alla intressenter att ha 

möjlighet att meddela kommissionen eventuella synpunkter på föreslagna minnesplatser (artikel 

10.5).

vi) Gränsöverskridande minnesplatser (artikel 2.2, artikel 12, skäl 15)

Europaparlamentets relevanta ändring: 46

Ståndpunkten vid första behandlingen stöder denna typ av minnesplats enligt kommissionens 

ursprungliga förslag. Den fastställer emellertid mer ingående de villkor som en sådan minnesplats 

måste uppfylla, i synnerhet behovet av en samordnande minnesplats och en skyldighet för 

minnesplatser som deltar i en gränsöverskridande minnesplats att samråda med relevanta nationella 

myndigheter (artikel 12.2).

vii) Nationella, tematiska minnesplatser (artikel 2.3, artikel 13, skäl 14)

Ståndpunkten vid första behandlingen fastställer nationella, tematiska minnesplatser som en ny typ 

av minnesplats, vilket gör det möjligt för sådana minnesplatser i en viss medlemsstat som har ett 

gemensamt tema att lämna in en gemensam ansökan.

viii) Avsägelse (artikel 16.6)

Europaparlamentets relevanta ändring: 56

Ståndpunkten vid första behandlingen fastställer ett nytt förfarande som gör det möjligt för en 

minnesplats som inte längre vill delta i insatsen att avsäga sig kulturarvsmärket. Denna 

bestämmelse är i linje med insatsens frivilliga natur (artikel 4).
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ix) Övergångsbestämmelser (artikel 19, skäl 11)

Ståndpunkten vid första behandlingen följer det grundläggande upplägget i kommissionens 

ursprungliga förslag som går ut på att säkerställa övergången från ett mellanstatligt initiativ 

till en insats som förvaltas av Europeiska unionen genom att tillåta även medlemsstaterna att 

i förekommande fall föreslå sådana minnesplatser som tidigare erhållit märket under det 

mellanstatliga initiativet. Alla platser som föreslås för märket under de två urvalsår under vilka 

övergångsbestämmelserna tillämpas måste bedömas på grundval av samma kriterier och samma 

förfaranden som platser som utses under vanliga år (artikel 19.3). För att garantera likabehandling 

för medlemsstater med minnesplatser som tilldelats det mellanstatliga märket och medlemsstater 

som inte har sådana minnesplatser fastställer ståndpunkten vid första behandlingen att varje enskild 

medlemsstat kan utse högst fyra minnesplatser i enlighet med övergångsbestämmelserna. Artikel 19 

i kommissionens förslag har skrivits om för att klargöra och förenkla övergångsförfarandet.

x) Finansiella bestämmelser (artikel 20)

Det belopp för det finansiella anslaget som ursprungligen föreslogs av kommissionen baserades på 

antagandet att det första urvalsförfarandet skulle anordnas 2012. Eftersom den nya texten lägger till 

ett år för förberedande arbete har budgeten för den europeiska insatsen minskats till 650 000 euro 

för perioden 2012–2013.

III. SLUTSATSER

Ståndpunkten vid första behandlingen, som är resultatet av informella förhandlingar mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, behåller det upplägg och den rättsliga struktur som 

föreslagits av kommissionen.  Den fastställer gemensamma, tydliga och transparenta kriterier och 

förfaranden för det europeiska kulturarvsmärket samt starkare samordning mellan medlemsstaterna. 

Viktiga ändringar har gjorts beträffande hur ofta urvalet ska ske och beträffande den europeiska 

juryns sammansättning, typerna av minnesplatser och tillhandahållandet av information. Ett antal 

viktiga klargöranden, bland annat rörande definitioner, kriterier, villkor för gränsöverskridande och 

nationella, tematiska minnesplatser, avsägelse och övergångsbestämmelser, har också gjorts.

______________________


