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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0140 

Европейска година на културното наследство ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно 

предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 

2016/0259(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2016)0543), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0352/2016), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 октомври 2016 г.1, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,  

— като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището 

на комисията по бюджети (A8-0340/2016), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и на Съвета, приложено към 

настоящата резолюция; 

                                                 
1  ОВ C 88, 21.3.2017 г., стр. 7. 



 

 

3. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 

резолюция; 

4. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с 

оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на 

Съвета относно Европейска година на културното наследство (2018 г.) 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

2017/864.) 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

В съответствие с член 9 от Решението, финансовият пакет за изпълнение на 

Европейската година на културното наследство (2018 г.) възлиза на 8 милиона евро. За 

финансиране на подготовката на Европейска година на културното наследство  1 милион 

евро ще бъдат финансирани от съществуващите ресурси в бюджета за 2017 г.. За 

бюджета за 2018 г. 7 милиона евро ще бъдат запазени за Европейска година на 

културното наследство и видими в бюджетен ред. От тази сума 3 милиона евро ще дойдат 

от предвидените понастоящем средства за програма „Творческа Европа“ и 4 милиона 

евро ще дойдат от промяна на приоритетите от други съществуващи ресурси, без да се 

използват съществуващите резерви и без да се засягат правомощията на бюджетния 

орган. 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията отбелязва споразумението на съзаконодателите да определят финансов пакет 

в размер на 8 милиона евро в член 9 от решението на Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейска година на културното наследство (2018 г.). Комисията припомня, че 

бюджетният орган е компетентен да разреши размера на бюджетни кредити в годишния 

бюджет, в съответствие с член 314 от ДФЕС. 

 


