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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” 
aastateks 2020−2033 ja muudetakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ
(05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05793/1/2014 – C7-0132/2014),

– võttes arvesse Regioonide Komitee 15. veebruari 2012. aasta1 ja 30. novembri 
2012. aasta2 arvamusi, 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0407) suhtes,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-
0275/2014),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 113, 18.4.2012, lk 17.
2 ELT C 17, 19.1.2013, lk 97.
3 Vastuvõetud tekstid, 12.12.2013, P7_TA(2013)0590.
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SELETUSKIRI

Taust

Alates Euroopa kultuuripealinna algatuse käivitamisest 1985. aastal on see arenenud üheks 
Euroopa Liidu tuntumaks meetmeks. Rohkem kui 40 linnal on Euroopa kultuuripealinna tiitel, 
mis aitab rõhutada Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja edendada suuremat vastastikust 
mõistmist Euroopa kodanike vahel.

Esialgu oli selle algatuse näol tegu puhtalt valitsustevahelise meetmega. Sellest sai üle-
euroopaline meede 1999. aastal, kui võeti vastu õigusakt, milles on sätestatud, et 
liikmesriikidel on õigus nimetada kultuuripealinnu kuni 2019. aastani välja. Seda muudeti 
2006. aastal, et võtta arvesse ELi 2004. aasta laienemist, ning samal ajal täpsustati 
kultuuripealinnade valikukriteeriume ja täiustati nende valimise mehhanismi. Kõigile 
kultuuripealinnadele anti Melina Mercouri preemia (mis sai nime Kreeka kultuuriministri 
järgi, kes tegi ettepaneku selleks algatuseks) ja kuigi ELi poolne rahaline preemia oli väike 
(ligikaudu 1,5 miljonit eurot), oli selle andmisel ja kultuuripealinna tiitli saamisel suur 
võimendav mõju, mis pani liikuma palju suuremad avaliku ja erasektori investeeringud. 

2006. aasta eeskiri Euroopa kultuuripealinna valimiseks aegub 2019. aastal. Kuna praegune 
valikumenetlus eeldab pikka elluviimise aega, tuli proovida ajaks pärast 2020. aastat mõeldud 
uued eeskirjad ette valmistada 2013. aasta lõpuks. 

Komisjoni ettepanek

Komisjon esitas 2012. aasta juulis ettepaneku kõnealuse algatuse jätkamiseks pärast 2020. 
aastat. 

Selles säilitati praeguse algatuse struktuur ja sisu, sealhulgas kronoloogiline tabel 
järjekorraga, milles liikmesriikidel on õigus esitada kultuuripealinna kandidaat, kusjuures 
valiku aluseks on konkureerivate linnade poolt välja pakutavad terve aasta kestvad 
kultuuriprogrammid, mis on koostatud spetsiaalselt selle ürituse jaoks, ning kandidaatlinnade 
suutlikkus kaasata üritusse ka ümbritsev piirkond. 

Peamised komisjoni poolt ette pandud muudatused olid seotud järgnevaga: i) linnade 
nimetamine (tehti ettepanek, et need määraks komisjon, mitte nõukogu); ii) valimis- ja 
järelevalvekomisjoni liikmesus (vähem liikmeid EList ning ilma kultuuripealinna asukohariigi 
esindajateta) ning iii) algatuse avamine kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele 
kandidaatriikidele (seni on vaid kaks kultuuripealinna asunud väljaspool ELi – Stavanger 
2008. aastal ja Istanbul 2010. aastal).

Menetlus parlamendikomisjonis ja Euroopa Parlamendi esimene lugemine 

Euroopa Parlamendi kultuurikomisjon võttis oma arvamuse ettepaneku kohta vastu 28. mail 
2013. Nõukogu oli juba 2012. aasta novembris saavutanud oma nn osalise üldise 
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lähenemisviisi. 

Kahe institutsiooni lähenemisviiside vahel oli olulisel määral kokkulangevusi, näiteks seoses 
vajadusega suurendada liikmesriikide esindatust valiku- ja järelevalvekomisjonis: mõlemad 
seadusandjad nõustusid, et lisaks parlamendi (3), nõukogu (3), komisjoni (3) ja Regioonide 
Komitee (1) nimetatud liikmetele peaks kultuuripealinna asukohariik saama nimetada kaks 
esindajat.

Leedu nõukogu eesistujariigiks olemise ajal peeti kaks kolmepoolset läbirääkimist. Nende 
käigus tehti mitmesugustes küsimustes märgatavaid edusamme, näiteks:

– Euroopa mõõtme tugevdamine tulevaste kultuuripealinnade terve aasta kestvates 
kultuuriprogrammides; 

– infrastruktuuri tehtud investeeringute pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine; 
– juurdepääsu hõlbustamine teistele ELi rahastamisallikatele (eelkõige 

struktuurifondidele). 

Sellegipoolest jäi üks punkt, mille suhtes ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda – 
kultuuripealinnade ametliku määramise küsimus (artikkel 11):

– Euroopa Parlament toetas Euroopa Komisjoni ettepanekut, et võttes nõuetekohaselt 
arvesse ekspertide komisjoni soovitusi, peaks kultuuripealinnad ametlikult 
nimetama rakendusaktiga komisjon (asutamislepingu artikkel 290);

– nõukogu nõudis, et ta saaks jätkata kultuuripealinnade määramist (nagu see toimub 
praeguse meetme raames) ja väitis, et nõukogu õigus kultuuripealinnu nimetada on 
võimalik artikli 290 alusel, see kajastub selle meetme valitsustevahelist olemust ja 
seda on vaja tagamaks, et liikmesriigid kohustuksid seda protsessi rahastama. 

Komisjon otsustas enne selle raske küsimuse üle läbirääkimiste jätkamist paluda toetust 
parlamendi täiskogult. 

Täiskogu otsustas 12. detsembril 2013. aastal väga suure häälteenamusega (577 poolt, 26 
vastu, 25 erapooletut) võtta esimese lugemise seisukohana vastu kultuurikomisjoni raport 
koos muudatustega, millega sellesse lisati kõik punktid, milles oli kolmepoolsete 
läbirääkimiste kahe esimese vooru käigus kokkuleppele jõutud ning säilitada komisjoni 
ettepanek artikli 11 kohta. 

Varane teise lugemise kokkulepe

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise hääletust jõuti jaanuaris 2014. aastal Kreeka 
eesistujariigiks olemise ajal toimunud kolmepoolsete läbirääkimiste kolmandas voorus artikli 
11 suhtes kokkuleppele, mille kohaselt: 

– linna määrab vastavalt ekspertrühma soovitusele kultuuripealinna asukoha 
liikmesriik (mitte nõukogu);
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– komisjon tagab kultuuripealinna nimetamise protsessis ELi institutsionaalse osa, 
avaldades linna nime Euroopa Liidu Teatajas;

– Iirimaa ja Horvaatiaga puhul, kes mõlemad on 2020. aastal kultuuripealinna 
asukohariigiks, on tähtaegu valikuprotsessis pikendatud.

COREPER I kinnitas üldise kokkuleppe 29. jaanuaril 2014. aastal ja see kiideti ühehäälselt 
heaks kultuurikomisjoni liikmete absoluutse häälteenamusega nimetatud komisjoni 
erakorralisel istungil 6. veebruaril 2014. aastal. Seejärel edastati 12. veebruaril eesistujariik 
Kreekale komisjoni toetus sellele kokkuleppele tavapärase nn varase teise lugemise 
kokkuleppe kirjaga. Nõukogu võttis 24. märtsil 2014. aastal vastu esimese lugemise 
seisukoha.

Hinnang ja soovitus

Saavutatud kokkulepe kujutab endast realistlikku ja tasakaalustatud kompromissi. See aitab 
muuta sujuvamaks valikumenetlust, suurendada infrastruktuuri tehtavate investeeringute 
jätkusuutlikkust, tagada juurdepääsu täiendavatele rahastamisallikatele, ning annab linnale 
võimaluse juhtida piirkondlikku pakkumist. Selles tunnistatakse kultuuripealinna asukohariigi 
tähtsat rolli, säilitades samas selle algatuse üle-euroopaliku iseloomu.

Komisjon soovitab, et täiskogu kiidaks heaks tänaseks saavutatud läbirääkimiste tulemused ja 
kinnitaks muutmata kujul nõukogu esimese lugemise seisukoha, mis ideaalselt hõlmab 
kokkulepitud teksti. 

* * *
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