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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 20.7.2011 
COM(2011) 406 τελικό 

2010/0044 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά µε τη 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

σήµα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς  
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2010/0044 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά µε τη 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

σήµα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2010) 76 τελικό – 2010/0044 COD): 

11 Μαρτίου 2010. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 9 Ιουνίου 2010. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

16 ∆εκεµβρίου 2010. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: Άνευ αντικειµένου. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της θέσης του Συµβουλίου: 19 Ιουλίου 2011 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Οι γενικοί στόχοι του σήµατος της ευρωπαϊκής κληρονοµιάς είναι η ενίσχυση της αίσθησης 
των ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει 
κοινών αξιών και στοιχείων της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς 
και η εκτίµηση της εθνικής και περιφερειακής ποικιλοµορφίας και η ενίσχυση του 
διαπολιτισµικού διαλόγου.  
 
Για το σκοπό αυτό, το σήµα επιδιώκει να αναβαθµίσει τη συµβολική αξία και τα γενικά 
χαρακτηριστικά των χώρων που έχουν διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην ιστορία και τον 
πολιτισµό της Ευρώπης και/ή στην οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να 
αναπτύξει τις γνώσεις των ευρωπαίων πολιτών για την ιστορία της Ευρώπης και την 
οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και για την κοινή αλλά παράλληλα 
ποικιλόµορφη πολιτιστική τους κληρονοµιά, ιδίως όσον αφορά τις δηµοκρατικές αξίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα που στηρίζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Το σήµα αναµένεται επίσης να βοηθήσει την άνοδο του τουρισµού πολιτιστικού χαρακτήρα, 
αποφέροντας ενδεχοµένως οικονοµικά οφέλη. 
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί πλήρως τη θέση του Συµβουλίου που είναι αποτέλεσµα 
εποικοδοµητικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων. Η θέση αυτή 
συνάδει µε τους ουσιώδεις στόχους και τη βασική προσέγγιση της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής. 

3.2 Συµφωνία στο στάδιο της θέσης του Συµβουλίου 

Η θέση του Συµβουλίου είναι το αποτέλεσµα εντατικών διοργανικών διαπραγµατεύσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν µετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση στις 16 ∆εκεµβρίου 2010. Χάρη σε συνεδριάσεις ανεπίσηµου και τεχνικού 
χαρακτήρα κατέστη δυνατή η εξεύρεση συµβιβαστικών λύσεων σε διάφορα εκκρεµή θέµατα. 

Μετά τις διαπραγµατεύσεις, το Coreper κατέληξε σε συµφωνία επί του κειµένου στις 15 
Απριλίου 2011. Στις 9 Μαΐου 2011, η πρόεδρος της επιτροπής πολιτισµού και παιδείας 
(CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Doris Pack έστειλε επιστολή στην ουγγρική 
προεδρία επιβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση που το Συµβούλιο εγκρίνει ως θέση του σε 
πρώτη ανάγνωση το κείµενο που εγκρίθηκε από την Coreper (µε την επιφύλαξη νοµικής-
γλωσσικής επαλήθευσης), εκείνη θα προτείνει στην επιτροπή πολιτισµού και στη συνέχεια 
στην ολοµέλεια του Κοινοβουλίου, να εγκριθεί η θέση του Συµβουλίου χωρίς τροπολογίες σε 
δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη βάση, το Συµβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, 
Πολιτισµός και Αθλητισµός» κατέληξε σε πολιτική συµφωνία στις 19 Μαΐου 2011. 

Τα κύρια σηµεία που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και στα οποία συµφώνησαν 
οι τρεις θεσµικοί οργανισµοί είναι τα ακόλουθα: 

– Σε ένα πρώτο στάδιο, στο σήµα ευρωπαϊκής κληρονοµιάς θα µπορούν να 
συµµετέχουν µόνο τα κράτη µέλη. Στη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης της 
ενέργειας, θα εξεταστεί αν είναι σκόπιµη η διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου της. 

– Η επιλογή των χώρων θα γίνεται σε διετή βάση προκειµένου να µην αυξηθεί µε 
υπερβολικά γρήγορους ρυθµούς ο αριθµός των χώρων στους οποίους χορηγείται το 
σήµα, γεγονός που θα έβλαπτε τη γενική ποιότητα και το κύρος του νέου σήµατος. 

– ∆ιάφοροι χώροι που βρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος έχουν τη δυνατότητα να 
επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε σκοπό την υποβολή ενιαίας αίτησης 
(«εθνικοί θεµατικοί χώροι»). 

– Οι «διακρατικοί χώροι» θα καταλογίζονται στην ποσόστωση του κράτους µέλους 
που υπέβαλε αρχικά την αίτηση µόνο και µόνο για την αποφυγή επιπλέον 
διαχειριστικής πολυπλοκότητας και για να µην αποτραπούν τα κράτη µέλη από τη 
συµµετοχή τους σε αυτούς του χώρους. 

– ∆ιατηρήθηκαν στο κείµενο οι µεταβατικές διατάξεις που θα εφαρµόζονται 
συγκεκριµένα σε χώρους στους οποίους έχει ήδη απονεµηθεί το σήµα στο πλαίσιο 
προηγούµενης διακυβερνητικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, απλοποιήθηκαν και 
αναφέρθηκε σαφέστερα ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι χώροι θα 
αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια της νέας πρωτοβουλίας και θα ακολουθηθεί η 
ίδια διαδικασία που εφαρµόστηκε σε άλλους χώρους. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τα αποτελέσµατα των διοργανικών διαπραγµατεύσεων και, 
εποµένως, µπορεί να αποδεχτεί τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 


