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P8_TA(2017)0140 

Europska godina kulturne baštine ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o prijedlogu 

Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine  

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

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0543), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 167. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-

0352/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 12. listopada 2016.1, 

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 

člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika i uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća 

pismom od 15. veljače 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u 

skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje i mišljenje Odbora za 

proračune (A8-0340/2016), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2.  odobrava zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji; 

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji; 

4. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili 

namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog; 
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5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259  

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 27. travnja 2017. radi 

donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini 

kulturne baštine (2018.) 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2017/864) 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

 

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

U skladu s člankom 9. Odluke, financijska omotnica za provedbu Europske godine kulturne 

baštine (2018.) iznosi 8 milijuna EUR. Radi financiranja pripreme Europske godine kulturne 

baštine, iznos od jednog milijuna EUR financirat će se iz postojećih sredstava u proračunu za 

2017.. U proračunu za 2018. rezervirat će se 7 milijuna EUR za Europsku godinu kulturne 

baštine te unijeti u posebnu proračunsku stavku. Od tog iznosa, 3 milijuna EUR doći će iz 

izvora trenutačno predviđenih za program Kreativna Europa, a 4 milijuna EUR će se 

prioritetno preusmjeriti iz ostalih postojećih izvora, ali bez upotrebe postojećih rezervi i ne 

dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela. 

 

IZJAVA KOMISIJE 

Komisija prima na znanje sporazum suzakonodavaca da se u članak 9. Odluke Europskog 

parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (2018.) uvrsti financijska omotnica u 

iznosu od 8 milijuna EUR. Komisija podsjeća da je u skladu s člankom 314. UFEU-a 

odobravanje odobrenih sredstava u godišnjem proračunu u nadležnosti proračunskog tijela. 

 

 


