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1. SAGSFORLØB 

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument COM(2012) 407 final – 2012/0199 COD): 

20. juli 2012 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 30. november 2012 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

Ikke relevant 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:  12. december 2013 

Rådets holdning vedtaget: 24. marts 2014 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 
Det nuværende retsgrundlag for "Den Europæiske Kulturhovedstad" (afgørelse nr. 
1622/2006/EF) indeholder en kronologisk oversigt over medlemsstaterne i den rækkefølge, 
hvori de er berettiget til at være værter for arrangementet indtil 2019. De nationale 
konkurrencer om titlen iværksættes seks år inden arrangementet, således at de udpegede byer 
har tilstrækkelig tid til at forberede sig inden det år, hvor de skal bære titlen. Det nye 
retsgrundlag for videreførelsen af de europæiske kulturhovedstæder bør derfor vedtages i 
2014 for at sikre en glidende overgang i 2020. På denne baggrund forelagde Kommissionen et 
forslag til afgørelse, der dækker perioden fra 2020 til 2033. 

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING 
Efter uformelle trepartsdrøftelser den 17. september 2013, den 16. oktober 2013 og den 22. 
januar 2014 er Parlamentet, Rådet og Kommissionen nået til foreløbig politisk enighed om 
teksten til afgørelsen. 

Denne politiske enighed blev bekræftet af Rådet den 29. januar 2014, og den 24. marts 2014 
vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. 

4. KONKLUSION 
Da der var enighed om alle ændringer, der blev indsat i Kommissionens forslag, under de 
uformelle trepartsdrøftelser, kan Kommissionen acceptere de ændringer, som Rådet vedtog i 
sin førstebehandlingsholdning.  
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