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Изменение  19 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

 

Доклад A8-0061/2017 

Сантяго Фисас Айшела 

Европейски столици на културата за годините 2020 - 2033  

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) 

Предложение за решение 

– 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ,* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/… 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 

за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза 

„Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033  

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 167 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 
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след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

След консултация с Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура1, 

като имат предвид, че: 

                                                                                                                                                         
* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 

със символа ▌. 
1  Позиция на Европейския парламент от ... (все още непубликувана в Официален 

вестник) и Решение на Съвета от … 
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(1) Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1 има за цел да се 

запази и насърчи богатството и многообразието на културите в Европа и да се 

изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на 

гражданите към едно общо културно пространство, като по този начин бъдат 

насърчени взаимното разбирателство и междукултурният диалог и бъде 

изведено на преден план общото културно наследство. Решението цели също 

така да се стимулира приносът на културата в дългосрочното развитие на 

градовете, което може да включва заобикалящите ги райони, съгласно 

съответните им стратегии и приоритети, с оглед оказването на подкрепа на 

интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.  

(2) Европейските столици на културата имат решаващ принос за насърчаване 

ценностите на Съюза.  

(3) Дейностите за изграждане на мрежи между минали, настоящи и бъдещи 

градове — носители на званието „Европейска столица на културата“, 

следва да бъдат насърчавани с оглед благоприятстването на обмена на 

опит и добри практики. 

(4) В Решение № 445/2014/ЕС се предвижда, че достъп до действието на Съюза 

„Европейски столици на културата“ („действието“) имат само градове от 

държава членка, от страна кандидатка или от потенциален кандидат или, при 

спазване на условията, изложени в посоченото решение, от държава, която се 

присъединява към Съюза. 

                                                 
1 Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 година за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ 

за годините 2020—2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (ОВ L 132, 3.5. 

2014 г., стр. 1). 
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(5) С оглед на укрепването на културните връзки между държавите от 

Европейската асоциация за свободна търговия, които са страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство1 („страните 

от ЕАСТ/ЕИП“), и Съюза, действието следва да бъде отворено, при 

определени условия, за участие на градовете от тези страни в 

съответствие с  посоченото споразумение. 

(6) Въпреки това, през периода, обхванат от ▌Решение № 445/2014/ЕС, а именно от 

2020 до 2033 г., от съображения за равнопоставеност с градовете от 

участващите в действието държави членки, на градовете от страните от 

ЕАСТ/ЕИП следва да бъде позволено да участват само в едно съревнование за 

званието. От съображения за равнопоставеност с държавите членки всяка 

страна от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде допусната да бъде домакин на проявата 

само веднъж през този период, както е в случая на страните кандидатки и 

потенциалните кандидати.  

(7) Тъй като поканите за подаване на заявления трябва да бъдат публикувани 

поне шест години преди годината на проявата, страна кандидатка, 

потенциален кандидат или страна от ЕАСТ/ЕИП следва да е домакин на 

действието „Европейски столици на културата“ през 2028 г. вместо през 2027 г., 

така че да се позволи на тези държави да проведат преговори за участието си в 

програмата на Съюза в подкрепа на културата за периода 2021—2027 г., 

последваща програмата „Творческа Европа“.  

(8) Поради това Решение № 445/2014/ЕС следва да бъде съответно изменено, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

                                                 
1  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3. 
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Член 1 

Решение № 445/2014/ЕС се изменя, както следва: 

(1)  Член 3 се изменя, както следва: 

а) параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Броят на градовете — носители на званието за дадена година 

(„годината на проявата“), не трябва да надвишава три. 

Званието се присъжда най-много на един град във всяка от двете 

държави членки, посочени в приложения график,  („графикът“), и 

през съответните години — на един град от държава от 

Европейската асоциация за свободна търговия, която е страна 

по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство („страна от ЕАСТ/ЕИП“), страна кандидатка или 

потенциален кандидат или на един град от страна, присъединяваща 

се към Съюза при посочените в параграф 5 обстоятелства.“; 
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б) параграф 4 се заменя със следното: 

„4. Градовете в страните от ЕАСТ/ЕИП, в страните кандидатки и в 

потенциалните кандидати, участващи в програмата „Творческа 

Европа“ или в последващите програми на Съюза в подкрепа на 

културата на датата на публикуване на поканата за подаване на 

заявления, посочена в член 10, параграф 2, могат да кандидатстват 

за званието за една година в рамките на открито съревнование, 

провеждащо се ▌в съответствие с графика, определен в 

приложението. 

Градовете в страните от ЕАСТ/ЕИП, в страните кандидатки и в 

потенциалните кандидати могат да участват само в едно 

съревнование през периода 2020—2033 г. 

Всяка страна от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален 

кандидат може да бъде домакин на проявата само веднъж през 

периода 2020—2033 г.“;  
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(2) Член 10 се изменя, както следва: 

а) заглавието се заменя със следното: 

„Предварителен подбор и подбор в страните от ЕАСТ/ЕИП, страните 

кандидатки и потенциалните кандидати“;  

б) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Комисията носи отговорност за организирането на съревнованието 

между градовете в страните от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и 

потенциалните кандидати.“; 

в) в параграф 6 първата алинея се заменя със следното: 

„6. Журито изготвя доклад за подбор във връзка със заявленията на 

първоначално одобрените градове кандидати заедно с препоръка за 

определянето на най-много един град от една страна от ЕАСТ/ЕИП, 

страна кандидатка или потенциален кандидат.“; 
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(3) В член 11 параграф 2 се заменя със следното: 

“2. В случая на страните от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и 

потенциалните кандидати Комисията определя един град, който да носи 

званието през съответните години въз основа на препоръките, съдържащи 

се в доклада за подбор на журито, и уведомява Европейския парламент, 

Съвета и Комитета на регионите за това решение не по-късно от четири 

години преди годината на проявата.“;  

(4) Член 13 се изменя, както следва: 

а) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното: 

„Съответната държава членка, страна от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка 

или потенциален кандидат може да номинира наблюдател, който да 

присъства на тези заседания.“; 

б) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното: 

„Журито представя докладите си за мониторинг на Комисията, на 

определените градове и техните държави членки, както и на 

определените градове и съответните страни от ЕАСТ/ЕИП, страни 

кандидатки или потенциални кандидати.“ 

(5) Приложението се заменя с текста на приложението към настоящото решение. 
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Член 2 

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Съставено в ..., 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГРАФИК 

2020 г. Хърватия Ирландия  

2021 г. Румъния Гърция Страна кандидатка или 

потенциален кандидат 

2022 г. Литва Люксембург  

2023 г. Унгария Обединено кралство  

2024 г. Естония Австрия Страна от ЕАСТ/ЕИП, 

страна кандидатка или 

потенциален кандидат1 

2025 г. Словения Германия  

2026 г. Словакия Финландия  

2027 г. Латвия Португалия  

2028 г. Чешка република Франция Страна от ЕАСТ/ЕИП, 

страна кандидатка или 

потенциален кандидат  

2029 г. Полша Швеция  

2030 г. Кипър Белгия Страна от ЕАСТ/ЕИП, 

страна кандидатка или 

потенциален кандидат  

2031 г. Малта Испания  

2032 г. България Дания  

2033 г. Нидерландия Италия Страна от ЕАСТ/ЕИП, 

страна кандидатка или 

потенциален кандидат 

 

Or. en 

 

                                                 
1 При условие че настоящото решение влезе в сила преди предвиденото 

публикуване на поканата за подаване на заявления за съревнованието за 2024 г., т.е. 

шест години преди годината на проявата.  


