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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0140 

Euroopa kultuuripärandi aasta ***I 

Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta 

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016– 2016/0259(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0543), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 167, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0352/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 12. oktoobri 2016. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. veebruari 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust 

(A8-0340/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

ühisavalduse; 

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

                                                 
1  ELT C 88, 21.3.2017, lk 7. 



 

 

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. aprillil 2017. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/… Euroopa 

kultuuripärandiaasta (2018) kohta 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2017/864) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISAVALDUS 

Vastavalt otsuse artiklile 9 on Euroopa kultuuripärandiaasta (2018) rakendamise 

rahastamispakett 8 miljonit eurot. Euroopa kultuuripärandiaasta ettevalmistamise 

rahastamiseks eraldatakse 1 miljon eurot 2017. aasta eelarve vahenditest. 2018. aasta eelarves 

reserveeritakse Euroopa kultuuripärandiaasta jaoks 7 miljonit eurot ja see on nähtav eraldi 

eelarvereal. Sellest summast 3 miljonit eurot tuleb praegu programmis „Loov Euroopa“ ette 

nähtud vahenditest ning 4 miljonit eurot teiste olemasolevate vahendite prioriteetide 

muutmise teel olemasolevaid varusid kasutamata, ilma et see piiraks eelarvepädevate 

institutsioonide volitusi. 

KOMISJONI AVALDUS 

Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe eraldada vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu Euroopa kultuuripärandiaastat (2018) käsitleva otsuse artiklile 9 

rahastamispakett suurusega 8 miljonit eurot. Komisjon tuletab meelde, et ELi toimimise 

lepingu artikli 314 kohaselt on aastaeelarve kinnitamine eelarvepädevate institutsioonide 

õigus.  

 


