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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΑΠΟΦΑΣΗ
αριθ.
445/2014/ΕΕ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές
πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την
κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ

Άρθρο 1
Θέσπιση της δράσης
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται δράση της Ένωσης με τίτλο
«πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» για τα έτη 2020 έως 2033
(«η δράση»).
Άρθρο 2
Στόχοι
1.

Οι γενικοί στόχοι της δράσης είναι:

α) να διασφαλισθεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των πολιτισμών
στην Ευρώπη και να επισημανθούν τα κοινά στοιχεία τους, καθώς
και να τονωθεί το αίσθημα των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό
πολιτισμικό χώρο·
β) να ενταθεί η συμβολή του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
των πόλεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραι
ότητές τους.
2.

Οι ειδικοί στόχοι της δράσης είναι:

α) να ενισχυθεί το εύρος, η πολυμορφία και η ευρωπαϊκή διάσταση της
πολιτιστικής προσφοράς στις πόλεις, μεταξύ άλλων, μέσω της δια
κρατικής συνεργασίας·
β) να διευρυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή σε πολιτιστικές δρα
στηριότητες·
γ) να ενισχυθούν οι δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα και οι δεσμοί
του με άλλους τομείς·
δ) να αναβαθμισθεί η διεθνής εικόνα των πόλεων μέσω του πολιτισμού.
Άρθρο 3
Πρόσβαση στη δράση
1.
Στον διαγωνισμό για τον τίτλο συμμετέχουν πόλεις, στις οποίες
μπορούν να περιλαμβάνονται και οι γύρω περιοχές.
▼M1
2.
Ο αριθμός των πόλεων που φέρουν τον τίτλο για κάθε έτος («έτος
εορτασμού») δεν υπερβαίνει τις τρεις.
Κάθε χρόνο τον τίτλο λαμβάνει μία πόλη κατ' ανώτατο όριο από
καθένα εκ των δύο κρατών μελών που εμφαίνονται στο χρονοδιά
γραμμα του παραρτήματος («χρονοδιάγραμμα») και, στα έτη όπου προ
βλέπεται, μία πόλη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»), από υποψήφια
χώρα ή από δυνάμει υποψήφια χώρα ή μία πόλη από χώρα που προ
σχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.
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3.
Οι πόλεις των κρατών μελών δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο για
ένα έτος σύμφωνα με τη σειρά των κρατών μελών στο χρονοδιάγραμμα.
▼M1
4.
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον τίτλο για
ένα έτος, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διοργανώνεται σύμ
φωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος, πόλεις από χώρες
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες οι οποίες
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 συμμετέχουν στο πρό
γραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή στα επόμενα προγράμματα της Ένω
σης για τη στήριξη του πολιτισμού.
Οι πόλεις χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψή
φιων χωρών επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό
κατά την περίοδο 2020-2033.
Επιπλέον, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια
χώρα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα μόνο μία
φορά κατά την περίοδο 2020-2033.
▼B
5.
Οι χώρες που προσχωρούν στην Ένωση μετά τις 4 Μαΐου 2014
αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027, δικαιούνται να φιλοξενήσουν
τον τίτλο επτά έτη μετά την προσχώρησή τους βάσει των κανόνων και
των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Το χρονοδιά
γραμμα επικαιροποιείται αναλόγως. Οι χώρες που προσχωρούν στην
Ένωση την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν δικαιούνται να συμμε
τάσχουν στην παρούσα δράση ως κράτη μέλη.
Ωστόσο, τα έτη κατά τα οποία υπάρχουν ήδη τρεις πόλεις που φέρουν
τον τίτλο βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι πόλεις των χωρών που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να κατέχουν τον τίτλο μόνο
κατά το επόμενο διαθέσιμο έτος του χρονοδιαγράμματος, κατά τη σειρά
προσχώρησης των εν λόγω χωρών.
Εάν μια πόλη χώρας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έχει συμμετά
σχει προηγουμένως σε διαγωνισμό για υποψήφιες χώρες ή δυνάμει
υποψήφιους, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενο διαγωνισμό για
κράτη μέλη. Όταν, κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2033, μια
πόλη από τέτοια χώρα έχει ανακηρυχθεί ότι φέρει τον τίτλο σύμφωνα
με την παράγραφο 4, η χώρα αυτή δεν δικαιούται μετά την προσχώ
ρηση να οργανώσει διαγωνισμό ως κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της
εν λόγω περιόδου.
Εφόσον προσχωρήσουν στην Ένωση περισσότερες από μία χώρες την
ίδια ημερομηνία και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών αυτών
ως προς τη σειρά συμμετοχής στη δράση, το Συμβούλιο διοργανώνει
κλήρωση.
Άρθρο 4
Εφαρμογή
1.
Η Επιτροπή καταρτίζει κοινό έντυπο αίτησης βάσει των κριτηρίων
επιλογής του άρθρου 5, το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις υποψή
φιες πόλεις.
Όταν μία υποψήφια πόλη περιλαμβάνει και τη γύρω περιοχή, η αίτηση
κατατίθεται στο όνομα της πόλης αυτής.
2.
Κάθε αίτηση βασίζεται σε πολιτιστικό πρόγραμμα με ισχυρή
ευρωπαϊκή διάσταση.
Το πολιτιστικό πρόγραμμα καλύπτει το έτος εορτασμού και καταρτίζε
ται ειδικά για τον τίτλο, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο
άρθρο 5.
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Άρθρο 5
Κριτήρια
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων («κριτήρια») χωρίζονται
στις κατηγορίες «συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική», «ευρω
παϊκή διάσταση», «πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο», «ικανό
τητα υλοποίησης», «προσέγγιση», «διαχείριση» ως εξής:
1) όσον αφορά την κατηγορία «συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατη
γική», λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι τομείς:
α) ότι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης έχει θεσπιστεί πολιτι
στική στρατηγική της υποψήφιας πόλης η οποία καλύπτει τη
δράση και συμπεριλαμβάνει σχέδια στήριξης των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων μετά το έτος εορτασμού,
β) τα σχέδια για την ενίσχυση της ικανότητας των τομέων του
πολιτισμού και της δημιουργίας, περιλαμβανομένης και της ανά
πτυξης μακροπρόθεσμων δεσμών μεταξύ του πολιτιστικού, του
οικονομικού και του κοινωνικού τομέα της υποψήφιας πόλης,
γ) ο προβλεπόμενος μακροπρόθεσμος πολιτιστικός, κοινωνικός και
οικονομικός αντίκτυπος που αναμένεται να έχει ο θεσμός στην
υποψήφια πόλη, περιλαμβανομένης της αστικής ανάπτυξης,
δ) τα σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντί
κτυπου του τίτλου στην υποψήφια πόλη και για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης·
2) όσον αφορά την κατηγορία «ευρωπαϊκή διάσταση» αξιολογούνται οι
ακόλουθοι τομείς:
α) το εύρος και η ποιότητα των δραστηριοτήτων για την προώθηση
της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης, του διαπολιτισμικού
διαλόγου και της μεγαλύτερης αλληλοκατανόησης μεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών,
β) το πεδίο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν
τις κοινές πτυχές του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της ιστο
ρίας της Ευρώπης, καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα,
γ) το πεδίο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων με ευρωπαίους
καλλιτέχνες, της συνεργασίας με επιχειρηματίες ή με πόλεις,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πόλεων που φέρουν
τον τίτλο, καθώς και των διακρατικών εταιρικών συμπράξεων,
δ) η στρατηγική για να προσελκυστεί το ενδιαφέρον ενός ευρέος
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού·
3) όσον αφορά την κατηγορία «πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχό
μενο» αξιολογούνται οι ακόλουθοι τομείς:
α) η ύπαρξη σαφούς και συνεκτικού καλλιτεχνικού οράματος και
στρατηγικής για το πολιτιστικό πρόγραμμα,
β) η συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανώσεων
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμμα
τος,
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γ) το εύρος και η πολυμορφία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων
και η συνολική καλλιτεχνική τους ποιότητα,
δ) η ικανότητα συνδυασμού της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
και των παραδοσιακών μορφών τέχνης με νέες, καινοτόμες και
πειραματικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης·
4) όσον αφορά την κατηγορία «ικανότητα υλοποίησης», οι υποψήφιες
πόλεις αποδεικνύουν ότι:
α) η αίτηση διαθέτει ευρεία και ισχυρή πολιτική υποστήριξη και έχει
αναληφθεί βιώσιμη δέσμευση από τις τοπικές, περιφερειακές και
εθνικές αρχές,
β) η υποψήφια πόλη έχει ή θα έχει επαρκείς και βιώσιμες υποδομές
προκειμένου να φέρει τον τίτλο·
5) όσον αφορά την κατηγορία «προσέγγιση», αξιολογούνται οι ακόλου
θοι τομείς:
α) η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και της κοινωνίας των
πολιτών στην προετοιμασία της αίτησης και στην υλοποίηση
της δράσης,
β) η δημιουργία νέων και βιώσιμων ευκαιριών προκειμένου να
παραστεί ή να συμμετάσχει στις πολιτιστικές δραστηριότητες
ευρύ φάσμα πολιτών, ιδίως νέοι, εθελοντές και περιθωριοποι
ημένα και μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων των μει
ονοτήτων με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία και
τους ηλικιωμένους όσον αφορά την προσβασιμότητα των εν
λόγω δραστηριοτήτων,
γ) η συνολική στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός κοινού, και
ιδίως η διασύνδεση με την εκπαίδευση και η συμμετοχή σχολεί
ων·
6) όσον αφορά την κατηγορία «διαχείριση», αξιολογούνται οι ακόλου
θοι τομείς:
α) η σκοπιμότητα της στρατηγικής για τη συγκέντρωση πόρων και
του προτεινόμενου προϋπολογισμού, που περιλαμβάνει, κατά
περίπτωση, σχέδια για την επιδίωξη δημοσιονομικής στήριξης
από ενωσιακά προγράμματα και ταμεία και καλύπτει τη φάση
της προετοιμασίας, το έτος εορτασμού, την αξιολόγηση και τα
κονδύλια για δραστηριότητες κληρονομιάς, και τον σχεδιασμό
για την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων,
β) η προβλεπόμενη διοικητική και οργανωτική δομή για την υλο
ποίηση δράσης, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δέουσα
συνεργασία μεταξύ της τοπικής αρχής και της οργανωτικής
δομής, συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής ομάδας,
γ) οι διαδικασίες διορισμού του γενικού και του καλλιτεχνικού διευ
θυντή και τα πεδία δράσης τους,
δ) ότι η εμπορική και η επικοινωνιακή στρατηγική είναι ολοκληρω
μένη και τονίζει ότι η δράση είναι δράση της Ένωσης,
ε) ότι η οργανωτική δομή είναι στελεχωμένη με άτομα που διαθέ
τουν τις απαραίτητες δεξιότητες και πείρα στον σχεδιασμό, τη
διαχείριση και την εκτέλεση του πολιτιστικού προγράμματος για
το έτος εορτασμού.
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Άρθρο 6
Ομάδα εμπειρογνωμόνων
1.
Συγκροτείται ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (η «ομάδα»),
στην οποία ανατίθενται η επιλογή και η παρακολούθηση σε ενωσιακό
επίπεδο.
2.
Η ομάδα απαρτίζεται από 10 εμπειρογνώμονες που διορίζονται
από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης («ευρωπαίοι
εμπειρογνώμονες»), σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3.
Κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επι
τροπή προτείνει ένα σύνολο πιθανών ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιλέγουν
από το σύνολο αυτό τρεις εμπειρογνώμονες, το κάθε όργανο, και τους
διορίζουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες.
Η Επιτροπή των Περιφερειών επιλέγει έναν εμπειρογνώμονα από το
σύνολο αυτό και τον διορίζει σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
Κατά την επιλογή των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, καθένα από τα εν
λόγω θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης επιδιώκει να δια
σφαλίσει τη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων, την ισορροπημένη
γεωγραφική κατανομή και την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών
στη συνολική σύνθεση της ομάδας.
4.
Πέρα από τους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, για την επιλογή και
την παρακολούθηση της πόλης ενός κράτους μέλους, το οικείο κράτος
μέλος δικαιούται να διορίζει έως δύο εμπειρογνώμονες στην ομάδα
σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες και σε διαβούλευση με την
Επιτροπή.
5.

Όλοι οι εμπειρογνώμονες της ομάδας:

α) έχουν την ιθαγένεια της Ένωσης·
β) είναι ανεξάρτητοι·
γ) έχουν ουσιαστική εμπειρία και επαγγελματική πείρα:
i)

στον πολιτιστικό τομέα,

ii) στην πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων, ή
iii) στη διοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικής πρωτεύουσας της
Ευρώπης ή σε διεθνή πολιτιστική εκδήλωση παρόμοιας εμβέ
λειας και κλίμακας·
δ) είναι επίσης σε θέση να αφιερώνουν στην ομάδα επαρκή αριθμό
εργάσιμων ημερών ανά έτος.
6.

Η ομάδα ορίζει τον πρόεδρό της.

7.
Ο ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες διορίζονται για περίοδο τριών
ετών.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, την πρώτη φορά που συγκρο
τείται η ομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει τους εμπειρογνώ
μονές του για τριετή θητεία, η Επιτροπή για διετή θητεία και το Συμ
βούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών για μονοετή θητεία.
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8.
Όλοι οι εμπειρογνώμονες της ομάδας δηλώνουν κάθε υφιστάμενη
ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με μια συγκεκριμένη
υποψήφια πόλη. Σε περίπτωση σχετικής δήλωσης από έναν εμπειρο
γνώμονα ή σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ο
εν λόγω εμπειρογνώμονας παραιτείται και το αρμόδιο θεσμικό όργανο
ή οργανισμός της Ένωσης ή το κράτος μέλος αντικαθιστούν τον εμπει
ρογνώμονα για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με την οικεία δια
δικασία.

Άρθρο 7
Υποβολή των αιτήσεων στα κράτη μέλη
1.
Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση του διαγω
νισμού μεταξύ των πόλεών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
2.
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δημοσιεύουν πρόσκληση υποβολής
υποψηφιότητας τουλάχιστον έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη που δικαιούνται
να προτείνουν μια πόλη για να φέρει τον τίτλο το 2020 δημοσιεύουν
την πρόσκληση το συντομότερο δυνατό μετά τις 4 Μαΐου 2014.
Κάθε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, περιλαμβάνει το έντυπο αίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από υποψήφιες πόλεις στο
πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται χρο
νικό σημείο που απέχει τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί τις αιτήσεις στην Επι
τροπή.

Άρθρο 8
Προεπιλογή από τα κράτη μέλη
1.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συγκαλεί την ομάδα σε συνε
δρίαση προεπιλογής μαζί με τις υποψήφιες πόλεις το αργότερο έως
πέντε έτη πριν από το έτος εορτασμού.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη με δικαίωμα
καθορισμού των πόλεων που θα φέρουν τον τίτλο για το 2020 μπορούν
να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά ένα έτος το πολύ.
2.
Η ομάδα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτη
ρίων, καταλήγει σε κατάλογο προεπιλογής με τις επικρατέστερες υπο
ψήφιες πόλεις και καταρτίζει έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις,
απευθύνοντας, μεταξύ άλλων, συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υπο
ψήφιες πόλεις.
3.
Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση προεπιλογής στα οικεία κράτη
μέλη και στην Επιτροπή.
4.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει επισήμως τον συνο
πτικό κατάλογο βάσει της έκθεσης της ομάδας.
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Άρθρο 9
Επιλογή στα κράτη μέλη
1.
Οι προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις συμπληρώνουν και αναθεω
ρούν τις αιτήσεις τους, ώστε να είναι σύμφωνες προς τα κριτήρια και να
λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση προεπι
λογής, και τις υποβάλλουν στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο τις δια
βιβάζει στην Επιτροπή.
2.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το αργότερο εννέα μήνες μετά
τη συνεδρίαση προεπιλογής, συγκαλεί την ομάδα σε συνεδρίαση για την
επιλογή μαζί με τις προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις.
Κατά περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν, μετά από
διαβούλευση με την Επιτροπή, να παρατείνουν την εν λόγω εννεάμηνη
προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα.
3.
Η ομάδα αξιολογεί τις συμπληρωμένες και αναθεωρημένες αιτή
σεις.
4.
Η ομάδα συντάσσει έκθεση επιλογής για τις αιτήσεις των υποψη
φίων χωρών που είναι στον κατάλογο προεπιλογής, εισηγούμενη την
υποψηφιότητα μιας το πολύ πόλης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Η έκθεση επιλογής περιλαμβάνει επίσης συστάσεις προς την ενδιαφε
ρόμενη πόλη σχετικά με την πρόοδο που πρέπει να συντελεστεί μέχρι
το έτος εορτασμού.
Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση επιλογής στο ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος και στην Επιτροπή.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν καμία από τις υποψή
φιες πόλεις δεν πληροί το σύνολο των κριτηρίων, η ομάδα μπορεί να
εισηγηθεί να μην απονεμηθεί ο τίτλος για το οικείο έτος.

Άρθρο 10
▼M1
Προεπιλογή και επιλογή στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες
χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού
μεταξύ των πόλεων στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες χώρες και
στις δυνάμει υποψήφιες χώρες.
▼B
2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας τουλάχιστον
έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού.
Κάθε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει το έντυπο αίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται χρονικό σημείο που απέχει
τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλη
σης.
3.
Η προεπιλογή των πόλεων πραγματοποιείται από την ομάδα του
λάχιστον πέντε έτη πριν από το έτος εορτασμού, βάσει των αντίστοιχων
αιτήσεών τους. Δεν διοργανώνονται συνεδριάσεις με τις υποψήφιες
πόλεις.
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Η ομάδα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων,
καταλήγει σε κατάλογο προεπιλογής με τις επικρατέστερες υποψήφιες
πόλεις και καταρτίζει έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις, απευ
θύνοντας, μεταξύ άλλων, συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υποψήφιες
πόλεις.
Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση προεπιλογής στην Επιτροπή.
4.
Οι υποψήφιες προεπιλεγείσες πόλεις συμπληρώνουν και αναθεω
ρούν τις αιτήσεις τους, ώστε να είναι σύμφωνες προς τα κριτήρια και να
λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης προεπιλογής, και τις υπο
βάλλουν στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή, το αργότερο εννέα μήνες μετά τη συνεδρίαση προεπιλο
γής, συγκαλεί την ομάδα σε συνεδρίαση για την επιλογή μαζί με τις
προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις.
Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω εννεάμηνη
προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα.
5.
Η ομάδα αξιολογεί τις συμπληρωμένες και αναθεωρημένες αιτή
σεις.
▼M1
6.
Η ομάδα συντάσσει έκθεση επιλογής για τις αιτήσεις των προεπι
λεγεισών υποψήφιων πόλεων και διατυπώνει σύσταση για τον ορισμό
μίας κατ' ανώτατο όριο πόλης σε μια χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα
ή δυνάμει υποψήφια χώρα.
▼B
Η έκθεση επιλογής περιλαμβάνει επίσης συστάσεις προς την ενδιαφε
ρόμενη πόλη σχετικά με την πρόοδο που πρέπει να συντελεστεί μέχρι
το έτος εορτασμού.
Η ομάδα υποβάλλει την έκθεση επιλογής στην Επιτροπή.
7.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, εάν καμία από τις υποψή
φιες πόλεις δεν πληροί το σύνολο των κριτηρίων, η ομάδα μπορεί να
εισηγηθεί να μην απονεμηθεί ο τίτλος για το οικείο έτος.
Άρθρο 11
Ανακήρυξη
1.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προτείνει την ανακήρυξη μιας
πόλης να φέρει τον τίτλο, βάσει των συστάσεων που περιέχονται στην
έκθεση επιλογής της ομάδας, και, το αργότερο τέσσερα έτη πριν από το
έτος εορτασμού, κοινοποιεί την πρότασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερει
ών.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη με δικαίωμα
καθορισμού των πόλεων που θα φέρουν τον τίτλο για το 2020 μπορούν
να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά ένα έτος το πολύ.
▼M1
2.
Στην περίπτωση των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των υποψήφιων χωρών
και των δυνάμει υποψήφιων χωρών, η Επιτροπή ανακηρύσσει μία πόλη
ως φέρουσα τον τίτλο για τα οικεία έτη, βάσει των συστάσεων που
περιέχονται στην έκθεση επιλογής της ομάδας, και κοινοποιεί το αργό
τερο τέσσερα έτη πριν από το έτος εορτασμού την απόφασή της στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περι
φερειών.
▼B
3.
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 συνο
δεύεται από αιτιολόγηση βασιζόμενη στις εκθέσεις της ομάδας.
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4.
Όταν μια πόλη περιλαμβάνει και τη γύρω περιοχή, η ανακήρυξη
αφορά την πόλη.
5.
Εντός δύο μηνών από τις κοινοποιήσεις της ανακήρυξης, η Επι
τροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των πόλεων που ανακηρύχθηκαν πολι
τιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στη σειρά C της Επίσημης Εφημε
ρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 12
Συνεργασία μεταξύ των πόλεων που έχουν οριστεί πολιτιστικές
πρωτεύουσες
Οι πόλεις που έχουν ορισθεί για το ίδιο έτος επιδιώκουν την ανάπτυξη
δεσμών μεταξύ των πολιτιστικών τους προγραμμάτων και η συνεργασία
αυτή μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης
που ορίζεται στο άρθρο 13.
Άρθρο 13
Παρακολούθηση
1.
Η ομάδα παρακολουθεί την προετοιμασία των ορισθεισών πόλεων
για το έτος εορτασμού και τους παρέχει στήριξη και καθοδήγηση από
τη στιγμή της ανακήρυξής τους έως την έναρξη του έτους εορτασμού.
2.
Προς τούτο, η Επιτροπή οργανώνει τρεις διασκέψεις παρακολού
θησης με την ομάδα και τους εκπροσώπους των πόλεων που έχουν
ανακηρυχθεί, ως εξής:
α) τρία έτη πριν από το έτος εορτασμού του τίτλου·
β) 18 μήνες πριν από το έτος εορτασμού του τίτλου·
γ) δύο μήνες πριν από το έτος εορτασμού του τίτλου.
▼M1
Το κράτος μέλος, η χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, η υποψήφια χώρα ή η δυνάμει
υποψήφια χώρα μπορεί να διορίσει παρατηρητή στις εν λόγω συνεδριά
σεις.
▼B
Οι πόλεις που έχουν ανακηρυχθεί υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις
προόδου έξι εβδομάδες πριν από κάθε διάσκεψη παρακολούθησης.
Κατά τις διασκέψεις παρακολούθησης, η ομάδα προβαίνει σε επισκό
πηση των προετοιμασιών και παρέχει συμβουλές, με σκοπό να βοηθή
σει τις ορισθείσες πόλεις να καταρτίσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα
υψηλής ποιότητας και μια αποτελεσματική στρατηγική. Η ομάδα δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις που ορίζονται στην έκθεση επιλογής
και στις προηγούμενες εκθέσεις παρακολούθησης σύμφωνα με την
παράγραφο 3.
3.
Έπειτα από κάθε διάσκεψη παρακολούθησης, η ομάδα συντάσσει
έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την πορεία των προετοιμασιών και
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
▼M1
Η ομάδα διαβιβάζει τις εκθέσεις της παρακολούθησης στην Επιτροπή,
στις ορισθείσες πόλεις και στα κράτη μέλη τους, καθώς και στις ορι
σθείσες πόλεις και στην οικεία χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή
δυνάμει υποψήφια χώρα.
▼B
4.
Εκτός από τις συνεδριάσεις παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται
να διοργανώνει επισκέψεις της ομάδας στις ορισθείσες πόλεις, οποτε
δήποτε κρίνεται αναγκαίο.
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Άρθρο 14
Βραβείο
1.
Η Επιτροπή μπορεί να απονείμει χρηματικό βραβείο προς τιμήν
της Μελίνας Μερκούρη («το βραβείο») σε μια ορισθείσα πόλη, ανά
λογα με τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του σχετικού πολυε
τούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Οι νομικές και οικονομικές πτυχές του βραβείου αυτού ρυθμίζονται στο
πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της Ένωσης για τη στήριξη
του πολιτισμού.
2.
Το χρηματικό βραβείο καταβάλλεται έως τα τέλη Μαρτίου του
έτους εορτασμού, υπό τον όρο ότι η πόλη που έχει ορισθεί πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης εξακολουθεί να τηρεί τις δεσμεύσεις που
ανέλαβε κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης, συμμορφώνεται
προς τα κριτήρια και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται
στις εκθέσεις επιλογής και παρακολούθησης.
Θεωρείται ότι η ορισθείσα πόλη έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέ
λαβε κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, εάν δεν έχει προβεί σε
ουσιαστική τροποποίηση του προγράμματος και της στρατηγικής της
μεταξύ του σταδίου υποβολής των αιτήσεων και του έτους εορτασμού
και, ειδικότερα, εάν:
α) ο προϋπολογισμός έχει διατηρηθεί σε επίπεδο ικανό να προσφέρει
ένα πολιτιστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την
αίτηση και τα κριτήρια·
β) έχει προστατευθεί δεόντως η ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής ομά
δας·
γ) η ευρωπαϊκή διάσταση παρέμεινε επαρκώς ισχυρή στην τελική
μορφή του πολιτιστικού προγράμματος·
δ) στην εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική και στο υλικό επικοι
νωνίας που χρησιμοποιείται από την ορισθείσα πόλη αποτυπώνεται
σαφώς το γεγονός ότι η δράση είναι δράση της Ένωσης·
ε) έχουν καταρτιστεί σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολό
γηση του αντίκτυπου του τίτλου στην ορισθείσα πόλη.

Άρθρο 15
Πρακτικές ρυθμίσεις
Ειδικότερα, η Επιτροπή:
α) εξασφαλίζει τη γενικότερη συνοχή της δράσης·
β) εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και της
ομάδας·
γ) υπό το πρίσμα των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και των
κριτηρίων, καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις
διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με
την ομάδα·
δ) παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ομάδα·
ε)

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της όλες τις εκθέσεις της ομάδας·

στ) δημοσιοποιεί όλες τις σχετικές πληροφορίες και συμβάλλει στην
προβολή της δράσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
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ζ)

ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ
των πρώην, των νυν, των μελλοντικών καθώς και των υποψήφιων
πόλεων που φέρουν τον τίτλο, και προάγει την ευρύτερη διάδοση
των εκθέσεων αξιολόγησης των πόλεων και των αντλούμενων
διδαγμάτων.
Άρθρο 16
Αξιολόγηση

1.
Κάθε ενδιαφερόμενη πόλη είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του έτους της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώ
πης.
Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες για τις
ενδιαφερόμενες πόλεις βάσει των στόχων και των κριτηρίων που ανα
φέρονται στο άρθρο 2, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση της
διαδικασίας αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενες πόλεις εκπονούν τις εκθέσεις αξιολόγησης και τις
διαβιβάζουν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους που ακολουθεί το έτος εορτασμού.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης στον δικτυακό τόπο
της.
2.
Πέρα από τις αξιολογήσεις των πόλεων, η Επιτροπή μεριμνά για
τη διενέργεια εξωτερικών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων των αποτελε
σμάτων της δράσης σε τακτική βάση.
Οι εξωτερικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις επικεντρώνονται στη θεώ
ρηση όλων των προηγούμενων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώ
πης μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ούτως ώστε να είναι δυνατές οι
συγκρίσεις και η άντληση χρήσιμων διδαγμάτων για τις μελλοντικές
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, καθώς και για όλες τις ευρω
παϊκές πόλεις. Οι εν λόγω αξιολογήσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση της
δράσης στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεσή
της, τον αντίκτυπό της και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να
βελτιωθεί.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
την Επιτροπή των Περιφερειών τις ακόλουθες εκθέσεις που βασίζονται
στις αξιολογήσεις αυτές, συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σχετικές
προτάσεις:
α) μια αρχική ενδιάμεση έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·
β) μια δεύτερη ενδιάμεση έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029·
γ) μια εκ των υστέρων έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034.
Άρθρο 17
Κατάργηση και μεταβατική διάταξη
Η απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ καταργείται. Εξακολουθεί ωστόσο να
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πόλεων που έχουν οριστεί ή που
συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής ως πολιτιστικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης για τα έτη 2013 έως 2019.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2020

Κροατία

Ιρλανδία

2021

Ρουμανία

Ελλάδα

2022

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

2023

Ουγγαρία

Ηνωμένο Βασί
λειο

2024

Εσθονία

Αυστρία

2025

Σλοβενία

Γερμανία

2026

Σλοβακία

Φινλανδία

2027

Λετονία

Πορτογαλία

2028

Τσεχική Δημο
κρατία

Γαλλία

2029

Πολωνία

Σουηδία

2030

Κύπρος

Βέλγιο

2031

Μάλτα

Ισπανία

2032

Βουλγαρία

Δανία

2033

Κάτω Χώρες

Ιταλία

Υποψήφια χώρα ή δυνάμει
υποψήφια χώρα

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψή
φια χώρα ή δυνάμει υπο
ψήφια χώρα (1)

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψή
φια χώρα ή δυνάμει υπο
ψήφια χώρα

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψή
φια χώρα ή δυνάμει υπο
ψήφια χώρα

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψή
φια χώρα ή δυνάμει υπο
ψήφια χώρα

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ πριν από τη δημοσίευση
της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό του 2024, δηλαδή έξι έτη πριν
από το έτος εορτασμού.

