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Propunere de decizie 

– 

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN* 

la propunerea Comisiei 

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

DECIZIA (UE) 2017/... 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din  

de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în 

favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033  

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

                                                 
* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 

eliminat este marcat prin simbolul ▌. 
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după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

după consultarea Comitetului Regiunilor,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

întrucât: 

                                                 
1  Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia 

Consiliului din … 
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(1) Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 vizează protejarea 

și promovarea bogăției și diversității culturilor în Europa și sublinierea caracteristicilor 

comune pe care acestea le au în comun, stimulând în același timp sentimentul 

cetățenilor acestora de apartenență la un spațiu cultural comun și încurajând astfel 

înțelegerea reciprocă și dialogul intercultural și evidențiind patrimoniul cultural 

comun. De asemenea, decizia respectivă urmărește consolidarea contribuției culturii la 

dezvoltarea pe termen lung a orașelor care, poate implica și regiunile limitrofe ale 

acestora, în conformitate cu strategiile și prioritățile lor respective, pentru a susține o 

creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.  

(2) Capitalelor europene ale culturii le revine o contribuție esențială la promovarea 

valorilor Uniunii.  

(3) Ar trebui mai mult încurajate activitățile de creare a unor legături între orașele care 

au deținut, dețin sau vor deține titlul de Capitală europeană a culturii, pentru a 

stimula schimbul de experiență și bune practici. 

(4) Decizia nr. 445/2014/UE prevede că doar orașele dintr-un stat membru, dintr-o țară 

candidată sau dintr-o țară potențial candidată, ori, în conformitate cu condițiile 

stabilite în respectiva decizie, dintr-o țară care aderă la Uniune ▌au acces la acțiunea 

Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” („acțiunea”). 

                                                 
1 Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014 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 (JO L 132, 

3.5.2014, p. 1). 
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(5) Pentru a consolida legăturile culturale dintre țările membre ale Asociației Europene 

a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European1 

(„țările AELS/SEE”) și Uniune, acțiunea ar trebui să fie deschisă, în anumite 

condiții, și orașelor din țările respective, în conformitate cu respectivul acord. 

(6) Cu toate acestea, în perioada acoperită de Decizia nr. 445/2014/UE, și anume 2020-

2033, din motive de echitate față de orașele care participă la acțiune din statele 

membre, orașelor din țările AELS/SEE ar trebui să li se permită să participe la o 

singură competiție pentru titlu. Din motive de echitate față de statele membre, fiecare 

țară AELS/SEE ar trebui să aibă dreptul să găzduiască titlul doar o singură dată în 

perioada respectivă, cum este cazul țărilor candidate sau potențial candidate. 

(7) Întrucât este necesar ca apelurile pentru depunerea candidaturilor să fie publicate 

cu cel puțin șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul, o țară candidată, 

potențial candidată sau țară AELS/SEE ar trebui să găzduiască acțiunea „Capitale 

europene ale culturii” în 2028, și nu în 2027, astfel încât să se permită acestor țări ▌să 

negocieze participarea lor la programul Uniunii de sprijinire a culturii care va urma 

programului „Europa creativă” pentru perioada 2021-2027 ▌. 

(8) Prin urmare, Decizia nr. 445/2014/UE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

                                                 
1  JO L 1, 3.1.1994, p. 3. 
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Articolul 1 

Decizia nr. 445/2014/UE se modifică după cum urmează: 

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Numărul de orașe deținătoare ale titlului într-un anumit an (denumit în 

continuare «anul pentru care este acordat titlul») este de maximum trei. 

Titlul se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele 

două state membre care figurează în calendarul prevăzut în anexă 

(denumit în continuare «calendarul») și, în anii relevanți, unui oraș dintr-

o țară membră a Asociației Europene a Liberului Schimb care este parte 

la Acordul privind Spațiul Economic European („țară AELS/SEE”), 

dintr-o țară candidată ori potențial candidată sau unui oraș dintr-o țară 

care aderă la Uniune în condițiile prevăzute la alineatul (5).”; 
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(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4)  Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial 

candidate care participă la programul «Europa creativă» sau la 

programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii la data publicării 

cererii de depunere a candidaturilor menționată la articolul 10 alineatul 

(2) își pot depune candidatura pentru titlu într- un singur an în cadrul 

unei competiții deschise organizate ▌conform calendarului prevăzut în 

anexă. 

Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial 

candidate pot participa la o singură competiție în perioada 2020-2033. 

Fiecare țară AELS/SEE și fiecare țară candidată sau potențial candidată 

poate deține titlul doar o singură dată în perioada 2020-2033.”.  
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2. Articolul 10 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

Preselecția și selecția în țările AELS/SEE, în țările candidate și în țările 

potențial candidate; 

(b) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1)  Comisia este responsabilă de organizarea competiției dintre orașele din 

țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial candidate.”; 

(c) la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(6)  Juriul emite un raport de selecție privind candidaturile orașelor candidate 

preselecționate, precum și o recomandare pentru nominalizarea a cel mult 

unui oraș dintr-o țară AELS/SEE, dintr-o țară candidată sau potențial 

candidată.”. 
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3.  La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  În cazul țărilor AELS/SEE și al țărilor candidate și potențial candidate, 

Comisia nominalizează un oraș care va deține titlul în anii relevanți, pe baza 

recomandărilor cuprinse în raportul de selecție al juriului, și notifică 

nominalizarea Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor, 

cu cel puțin patru ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.”. 

4.  Articolul 13 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Statul membru, țara AELS/SEE, țara candidată sau potențial candidată în 

cauză poate desemna un observator care să participe la reuniunile respective.”; 

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Juriul transmite rapoartele sale de monitorizare Comisiei, ▌orașelor 

nominalizate și statelor membre din care fac parte, precum și orașelor 

nominalizate și țărilor AELS/SEE, țărilor candidate ori potențial candidate 

din care fac parte.ˮ 

5.  Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Adoptată la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 

CALENDAR 

2020 Croația Irlanda  

2021 România Grecia Țară candidată sau 

potențial candidată 

2022 Lituania Luxemburg  

2023 Ungaria Regatul Unit  

2024 Estonia Austria Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată1 

2025 Slovenia Germania  

2026 Slovacia Finlanda  

2027 Letonia Portugalia  

2028 Republica Cehă Franța Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

2029 Polonia Suedia  

2030 Cipru Belgia Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

2031 Malta Spania  

2032 Bulgaria Danemarca  

2033 Țările de Jos Italia Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

                                                 
1 Cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de lansarea cererii de 

depunere de candidaturi pentru ediția 2024 a competiției, și anume cu șase ani înaintea anului 

pentru care este acordat titlul.   
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