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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на 
Европейския парламент и Съвета за установяване на действие на Съюза в 
подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—
2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО
(05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05793/1/2014 – C7-
0132/2014),

– като взе предвид становищата на Комитета на регионите от 15 февруари 2012 г.1 и 
от 30 ноември 2012 г.2, 

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0407),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 72 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и 
образование (A7-0275/2014),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 ОВ C 113, 18.4.2012 г., стр. 17.
2 ОВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 97.
3 Приети текстове от 12.12.2013 г., P7_TA(2013)0590.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

От момента на създаването й през 1985 г. инициативата „Европейски столици на 
културата“ се превърна в едно от най-популярните действия на ЕС. Повече от 40 града 
са получили това звание, което спомага за това да се изтъкне богатството на 
европейските култури и да се насърчи по-голямо взаимно разбирателство между 
европейските граждани.

Първоначално инициативата беше изключително междуправителствено действие. Тя се 
превърна в действие на ЕС през 1999 г., когато беше приет акт, определящ реда, по 
който на държавите членки се предоставя право да номинират столици на културата до 
2019 г. Той беше изменен през 2006 г., за да се вземе предвид разширяването на ЕС от 
2004 г.: същевременно критериите за подбор за столиците на културата бяха изяснени, 
а механизмът за подбор усъвършенстван. Всяка столица на културата получи награда 
„Мелина Меркури“ (кръстена на името на гръцкия министър на културата, която 
предложи инициативата): докато присъдената от ЕС парична награда беше малка по 
размер (от порядъка на 1,5 милиона евро), званието и номинирането на даден град за 
столица на културата доказано доведоха до ефект на лоста, като мобилизираха 
значително по-големи публични и частни инвестиции. 

Срокът на действие на правилата от 2006 г. за избор на европейски столици на 
културата ще изтече през 2019 г.  Тъй като настоящата процедура за подбор включва 
дълъг период от време, беше необходимо да се направи опит за въвеждането до края на 
2013 г. на нови правила за периода след 2020 г. 

Предложението на Комисията

През юли 2012 г. Комисията представи предложение за продължаване на инициативата 
след 2020 г.  

То запазваше структурата и съдържанието на настоящата инициатива, включително 
хронологична таблица, в която се посочват редът на държавите членки, определени да 
бъдат домакини на столица на културата, подбор въз основа на представяне от 
конкуриращите се градове на едногодишни културни програми, създадени специално за 
проявата, и възможността кандидатстващите градове да включат околния регион.

Основните промени, предложени от Комисията, се отнасяха до следното: i) определяне 
на градовете (беше предложено градовете да бъдат определяни от Комисията, а не от 
Съвета); ii) членството в групата за подбор и мониторинг (по-малко членове, назначени 
от ЕС, без национални представители на държавата, която ще бъде домакин на 
проявата за столица на културата) и iii) отваряне на инициативата за страните 
кандидатки и потенциални кандидатки (досега е имало само две столици на културата 
извън ЕС – Ставангер през 2008 г. и Истанбул през 2010 г.).
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Етап на разглеждане в комисия и първо четене в Парламента

Комисията по култура и образование прие доклада си по това предложение на 28 май 
2013 г. Съветът вече постигна своя „частичен общ подход“ през ноември 2012 г.

Съществува значителна степен на сближаване между подходите на двете институции, 
като например относно необходимостта от засилване на националното 
представителство по отношение на групата за подбор и мониторинг: освен членовете, 
назначени от Парламента, (3), Съвета (3), Комисията (3) и Комитета на регионите (1), 
двамата законодатели се съгласиха, че държавата членка – домакин на столицата на 
културата, следва да може да назначава двама представители.

По време на литовското председателство на Съвета бяха проведени две тристранни 
процедури. В рамките на тези процедури беше постигнат задоволителен напредък по 
широк кръг от въпроси, като например:

- укрепване на европейското измерение на едногодишните програми на 
потенциалните столици на културата; 

- дългосрочната устойчивост на инфраструктурните инвестиции; 
- улесняване на достъпа до други източници за финансиране от ЕС (по-

специално структурните фондове).

Остана обаче един въпрос, по който споразумение не беше възможно – официалното 
определяне на столиците на културата (член 11):

- ЕП подкрепи предложението на Комисията, според което, надлежно 
отчитайки препоръките на експертната група, Комисията следва да определи 
официално столиците на културата посредством акт за изпълнение (член 290 
от Договора).

- Съветът настояваше той да продължи да определя столиците на културата (в 
съответствие с настоящото действие), като твърдеше, че определянето от 
Съвета е възможно съгласно член 290, отразява междуправителствения 
произход на дейността и отговорността за финансирането на инициативата за 
столиците на културата и е необходимо, за да се гарантира ангажиментът на 
държавите членки за този процес.  

Комисията по култура и образование реши да търси подкрепата на всички членове на 
Парламента, преди да продължи преговорите по този труден въпрос.   

На 12 декември 2013 г. на пленарно заседание ЕП гласува с голямо мнозинство (577 
гласа „за“; 26 „против“; 25 „въздържал се“) да приеме като своя позиция на първо 
четене доклада на комисията по култура и образование, във вида, в който е изменен, за 
да включи всички точки, по които е постигнато съгласие по време на първите две 
тристранни процедури, като запазва предложението на Комисията за член 11.
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Бързо споразумение на второ четене

След гласуването на Парламента на първо четене, по време на трета тристранна 
процедура с гръцкото председателство през януари 2014 г. беше постигнато съгласие 
относно член 11, според което:

- държавата членка, която е домакин на столицата на културата (а не Съветът), 
ще определя града въз основа на препоръките на експертната група.

- Комисията ще осигури европейския институционален елемент в процеса на 
определяне, чрез публикуване на името на града в Официален вестник на 
Европейския съюз.

- в случая на Ирландия и Хърватия, които ще бъдат домакини на столици на 
културата през 2020 г., крайните срокове в процеса на подбор се удължават.

Цялостното споразумение беше потвърдено от Корепер I на 29 януари 2014 г. и 
одобрено с единодушие от абсолютно мнозинство от членовете на комисията по 
култура и образование на извънредно заседание на 6 февруари 2014 г.  Подкрепата на 
комисията за споразумението след това беше съобщена на гръцкото председателство на 
Съвета на 12 февруари чрез писмо за стандартно бързо споразумение на второ четене.  
Съветът прие позицията си на първо четене на 24 март 2014 г.

Оценка и препоръки

Постигнатото споразумение представлява реалистичен и балансиран компромис. То 
предвижда опростяване на процедурата за подбор, устойчивост на инфраструктурните 
инвестиции, достъп до допълнителни източници на финансиране от ЕС, както и 
възможността един град да е начело на регионална кандидатура. То също така признава 
важната роля на държавата членка – домакин на столицата на културата, като 
същевременно запазва европейския характер на инициативата.

Комисията препоръчва пленарното заседание на ЕП да одобри резултатите от 
преговорите до момента и да одобри позицията на Съвета на първо четене, която 
напълно включва договорения текст без изменения.

* * *
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ПРОЦЕДУРА

Заглавие Установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата 
„Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г.
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