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Forslag til afgørelse 

– 

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* 

til Kommissionens forslag 

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

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/… 

af … 

om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske 

Kulturhovedstad" 2020-2033  

(EØS-relevant tekst) 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

efter høring af Regionsudvalget,  

____________________ 

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 

symbolet ▌. 
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efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

                                                 
1  Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

afgørelse af … 
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU1 har til formål at bevare og 

fremme rigdommen og mangfoldigheden i kulturerne i Europa og fremhæve deres 

fælles træk samt at øge borgernes følelse af at tilhøre et fælles kulturområde og 

således fremme gensidig forståelse og tværkulturel dialog og fremhæve den fælles 

kulturarv. Nævnte afgørelse har også til formål at fremme kulturens bidrag til den 

langsigtede udvikling af byer, hvilket også kan involvere deres omkringliggende 

områder, i overensstemmelse med byernes respektive strategier og prioriteter med 

henblik på at støtte intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.  

(2) Den Europæiske Kulturhovedstad bidrager på afgørende vis til at fremme Unionens 

værdier.  

(3) Netværksaktiviteter bør yderligere fremmes mellem tidligere, nuværende og 

fremtidige byer, der bærer titlen Den Europæiske Kulturhovedstad, for at fremme 

udvekslingen af erfaringer og god praksis. 

(4) I afgørelse nr. 445/2014/EU fastsættes det, at kun byer i en medlemsstat, i et 

kandidatland eller i en potentiel kandidat eller, på de betingelser, der fremgår af 

nævnte afgørelse, i et land, som tiltræder Unionen, har adgang til EU-aktionen 

vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad ("aktionen"). 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en 

EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 og om ophævelse af 

afgørelse nr. 1622/2006/EF (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 1). 
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(5) Med henblik på at styrke de kulturelle forbindelser mellem de lande i Den 

Europæiske Frihandelssammenslutning, der er parter i aftalen om Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde1 ("EFTA/EØS-landene"), og Unionen bør 

aktionen på nærmere betingelser også være åben for byer i disse lande i 

overensstemmelse med nævnte aftale. 

(6) Inden for den periode, som afgørelse nr. 445/2014/EU omfatter, dvs. 2020-2033, bør 

det af hensyn til ligestillingen med medlemsstaternes byer, der deltager i aktionen, 

imidlertid kun være muligt for byer i EFTA/EØS-landene at deltage i én konkurrence 

om titlen. Af hensyn til ligestilling med medlemsstaterne bør hvert EØS/EFTA-land 

kun kunne være vært for titlen én gang i den nævnte periode, som det er tilfældet for 

kandidatlande og potentielle kandidater. 

(7) Da indkaldelse af ansøgninger skal offentliggøres senest seks år før titelåret, bør et 

kandidatland, en potentiel kandidat eller et EFTA/EØS-land være vært for Den 

Europæiske Kulturhovedstad i 2028 i stedet for i 2027 for at gøre det muligt for disse 

lande at forhandle om deres deltagelse i det EU-program vedrørende kulturstøtte, som 

efterfølger programmet Et Kreativt Europa for perioden 2021-2027. ▌ 

(8) Afgørelse nr. 445/2014/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

                                                 
1  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3. 
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Artikel 1 

Afgørelse nr. 445/2014/EU ændres således: 

1)  I artikel 3 foretages følgende ændringer: 

a) Stk. 2 affattes således: 

“2.  Der må i et givet år ("det år, hvor titlen skal bæres") højst være tre byer, 

der bærer titlen. 

Titlen tildeles hvert år højst én by i hver af de to medlemsstater, der er 

angivet i kalenderen i bilaget ("kalenderen"), og i de relevante år én by 

fra et land i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der er part i 

aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

("EFTA/EØS-land"), et kandidatland eller en potentiel kandidat eller én 

by i et land, som tiltræder Unionen, under omstændighederne i stk. 5." 
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b)  Stk. 4 affattes således: 

“4.  Byer i EFTA/EØS-lande, i kandidatlande og i potentielle kandidater, som 

deltager i programmet Et Kreativt Europa eller i efterfølgende EU-

programmer vedrørende kulturstøtte på datoen for offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 2, kan ansøge om titlen 

for ét år inden for rammerne af en åben konkurrence, som afholdes i 

henhold til kalenderen indeholdt i bilaget. 

Byer i EFTA/EØS-lande, i kandidatlande og i potentielle kandidater kan 

kun deltage i én konkurrence i perioden 2020-2033. 

Hvert EFTA/EØS-land, hvert kandidatland eller hver potentiel kandidat 

kan kun være vært for titlen én gang i perioden 2020-2033."  
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2)  I artikel 10 foretages følgende ændringer: 

a) Overskriften affattes således: 

"Foreløbig udvælgelse og udvælgelse i EFTA/EØS-lande, kandidatlande og 

potentielle kandidater". 

b)  Stk. 1 affattes således: 

”1.  Kommissionen er ansvarlig for tilrettelæggelse af konkurrencen mellem 

byer i EFTA/EØS-lande, i kandidatlande og i potentielle kandidater." 

c)  Stk. 6, første afsnit, affattes således: 

“6.  Juryen udarbejder en udvælgelsesrapport om ansøgningerne fra 

kandidatbyerne på listen med en henstilling vedrørende udpegelse af 

højst én by i et EFTA/EØS-land, et kandidatland eller en potentiel 

kandidat." 
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3)  Artikel 11, stk. 2, affattes således: 

“2.  For så vidt angår EFTA/EØS-lande, kandidatlande og potentielle kandidater 

udpeger Kommissionen én by til at bære titlen i de relevante år på grundlag af 

henstillingerne i juryens udvælgelsesrapport og underretter senest fire år inden 

det år, hvor titlen skal bæres, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 

Regionsudvalget om udpegelsen." 

4)  I artikel 13 foretages følgende ændringer: 

a) Stk. 2, andet afsnit, affattes således: 

"Den berørte medlemsstat, det berørte EFTA/EØS-land, det berørte 

kandidatland eller den berørte potentielle kandidat kan udpege en observatør til 

at deltage i disse møder." 

b)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således: 

"Juryen sender sine overvågningsrapporter til Kommissionen, ▌til de udpegede 

byer og deres medlemsstater samt til de udpegede byer og de berørte 

EFTA/EØS-lande, kandidatlande eller potentielle kandidater." 

5)  Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse. 
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Artikel 2 

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

Udfærdiget i ..., den … 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 
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BILAG 

KALENDER 

2020 Kroatien Irland  

2021 Rumænien Grækenland Kandidatland eller 

potentiel kandidat 

2022 Litauen Luxembourg  

2023 Ungarn Det Forenede 

Kongerige 
 

2024 Estland Østrig EFTA/EØS-land, 

kandidatland eller 

potentiel kandidat1 

2025 Slovenien Tyskland  

2026 Slovakiet Finland  

2027 Letland Portugal  

2028 Tjekkiet Frankrig EFTA/EØS-land, 

kandidatland eller 

potentiel kandidat 

2029 Polen Sverige  

2030 Cypern Belgien EFTA/EØS-land, 

kandidatland eller 

potentiel kandidat 

2031 Malta Spanien  

2032 Bulgarien Danmark  

2033 Nederlandene Italien EFTA/EØS-land, 

kandidatland eller 

potentiel kandidat 

 

 

                                                 
1 Forudsat at denne afgørelse træder i kraft, inden indkaldelsen af ansøgninger for 

konkurrencen i 2024 skal offentliggøres, dvs. seks år inden det år, hvor titlen skal bæres.  


