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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei 
Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii în 
favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE
(05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05793/1/2014 – C7-0132/2014),

– având în vedere avizele Comitetului Regiunilor din 15 februarie 20121 și din 30 
noiembrie 20122, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0407),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru cultură și 
educație (A7–0275/2014),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C 113, 18.4.2012, p. 17.
2 JO C 17, 19.1.2013, p. 97.
3 Texte adoptate, 12.12.2013, P7_TA(2013)0590.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Încă din 1985, de la începuturile sale, inițiativa „Capitale europene ale culturiiˮ a devenit una 
dintre acțiunile cele mai cunoscute ale UE. Peste 40 de orașe au fost distinse cu acest titlu, al 
cărui scop este evidențierea bogăției culturilor europene și promovarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce între cetățenii europeni.

Inițial, această inițiativă era o acțiune desfășurată strict la nivel interguvernamental, ea 
devenind o acțiune a UE în 1999, când a fost adoptat un act privind stabilirea ordinii în care 
statele membre au dreptul de a desemna capitalele europene ale culturii până în 2019.  Actul 
respectiv a fost modificat în 2006, pentru a ține cont de extinderea UE care s-a produs în 
2004; în același timp, criteriile de selecție a capitalelor au fost mai clar definite, iar 
mecanismul de selecție, perfecționat. Fiecărei Capitale europene a culturii i s-a decernat 
premiul Melina Mercouri (care poartă numele ministrului elen al culturii care a propus această 
inițiativă); deși premiul în bani acordat de UE era de mică valoare (circa 1,5 milioane EUR), 
s-a dovedit că decernarea acestuia și desemnarea unui oraș drept Capitală europeană a culturii 
au avut un amplu efect de pârghie, mobilizând investiții publice și private cu valori mult mai 
mari.

Normele de selecție a capitalelor europene ale culturii elaborate în 2006 vor expira în 2019.  
Întrucât actuala perioadă de selecție necesită o perioadă lungă de așteptare, se impunea să se 
încerce elaborarea, până la sfârșitul anului 2013, a noilor norme pentru perioada post-2020.

Propunerea Comisiei

În iulie 2012, Comisia a transmis o propunere de continuare a acestei inițiative și după anul 
2020.

În propunerea Comisiei erau menținute structura și conținutul inițiativei actuale, inclusiv 
tabelul cronologic de stabilire a ordinii statelor membre care au dreptul de a găzdui o Capitală 
europeană a culturii, selecția bazată pe prezentarea, de către orașele concurente, a unor 
programe culturale cu durata de un an, special concepute pentru acest eveniment, precum și 
posibilitatea orașelor candidate de a include și regiunea înconjurătoare în candidatură.

Principalele modificări propuse de Comisie priveau: (i) desemnarea orașelor (s-a propus 
desemnarea de către Comisie, și nu de către Consiliu); (ii) componența juriului de selecție și 
monitorizare (un număr mai mic de membri ai juriului din statele europene care au orașe 
candidate și niciun reprezentant al statului care urmează să găzduiască Capitala europeană a 
culturii) și (iii) deschiderea inițiativei către țările candidate și potențial candidate (până în 
prezent, au existat doar două capitale din afara UE: Stavanger în 2008 și Istanbul în 2010.

Stadiul examinării în comisie și prima lectură a Parlamentului
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Comisia pentru cultură și educație și-a adoptat raportul la 28 mai 2013.  În noiembrie 2012, 
Consiliul și-a adoptat deja „abordarea generală parțialăˮ.

A existat un grad ridicat de convergență între abordările adoptate de cele două instituții, de 
pildă, în ceea ce privește necesitatea de a consolida reprezentarea națională în juriul de 
selecție și monitorizare: în plus față de membrii desemnați de Parlament (3), Consiliu (3), 
Comisie (3) și Comitetul Regiunilor (1), ambele organe legislative au convenit cu privire la 
faptul că statul membru care găzduiește Capitala europeană a culturii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și desemna doi reprezentanți.

În cursul Președinției lituaniene a Consiliului s-au desfășurat două triloguri,  în cadrul cărora 
s-au realizat progrese considerabile cu privire la o gamă largă de chestiuni, cum ar fi:

- consolidarea dimensiunii europene a programelor cu durata de un an ale 
potențialelor capitale europene; 

- sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor în infrastructură; 
- facilitarea accesului la alte surse de finanțare din fonduri UE (în special la fondurile 

structurale).

A rămas însă o chestiune asupra căreia nu s-a putut ajunge la un acord – desemnarea oficială a 
capitalelor (articolul 11):

- Parlamentul European a sprijinit propunerea Comisiei potrivit căreia, ținându-se 
seama de recomandările juriului de experți, Comisia ar trebui să desemneze în mod 
oficial capitalele printr-un act de punere în aplicare (în conformitate cu articolul 
290 din tratat).

- Consiliul a insistat în favoarea menținerii competenței proprii în materie de 
desemnare a capitalelor (la fel ca în cadrul acțiunii actuale), argumentând că 
desemnarea de către Consiliu este posibilă în conformitate cu articolul 290, reflectă 
originile interguvernamentale ale acțiunii și responsabilitatea pentru finanțarea 
capitalelor și este necesară pentru a asigura angajamentul statelor membre față de 
acest proces.

Comisia CULT a decis să solicite sprijinul deplin al Parlamentului înainte de a continua 
negocierile cu privire la această chestiune dificilă.

La 12 decembrie 2013, plenul a votat cu o majoritate covârșitoare (577 de voturi pentru; 26 de 
voturi împotrivă; 25 de abțineri) să adopte drept poziție proprie în primă lectură raportul 
Comisiei CULT, astfel cum a fost modificat pentru a include toate punctele asupra cărora s-a 
ajuns la un acord cu ocazia primelor două triloguri, menținând articolul 11 propus de Comisie.

Acordul timpuriu în a doua lectură

După votul în primă lectură al Parlamentului, s-a ajuns la un acord cu privire la articolul 11 în 
cadrul unui al treilea trilog, desfășurat în ianuarie 2014 cu Președinția elenă, acord potrivit 
căruia:
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- Statul membru care găzduiește Capitala europeană a culturii (și nu Consiliul) va 
desemna un oraș, pe baza recomandărilor juriului de experți.

- Comisia va asigura componenta legată de instituțiile europene în procesul de 
desemnare prin publicarea numelui orașului în Jurnalul Oficial.

- În cazul Irlandei și al Croației, statele-gazdă din 2020 ale capitalelor, s-au prelungit 
termenele-limită din procesul de selecție.

Acordul global a fost confirmat de COREPER I la 29 ianuarie 2014 și aprobat în unanimitate, 
de către majoritatea absolută a membrilor Comisiei CULT, într-o reuniune extraordinară 
desfășurată la 6 februarie 2014.  Susținerea acordului de către Comisia CULT a fost 
comunicată ulterior Președinției elene a Consiliului la 12 februarie, prin intermediul unei 
scrisori tip privind acordul timpuriu în a doua lectură.  La 24 martie 2014, Consiliul a adoptat 
poziția sa în primă lectură.

Evaluare și recomandări

Acordul convenit reprezintă un compromis realist și echilibrat.  El prevede accelerarea 
procedurii de selecție, sustenabilitatea investițiilor în infrastructură, accesul la surse 
suplimentare de finanțare din fonduri UE și posibilitatea ca un oraș să desfășoare o cerere de 
oferte la nivel regional.  Recunoaște, de asemenea, rolul important al statului membru care 
găzduiește Capitala europeană a culturii, menținând totodată caracterul european al inițiativei.

Comisia recomandă plenului să aprobe rezultatele negocierilor desfășurate până în prezent și 
să susțină poziția în primă lectură a Consiliului, care include întreg textul convenit, fără 
modificări.

* * *
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