
 

 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2017)0140 

Europaåret för kulturarv ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 

– C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0543), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 167 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0352/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 oktober 20161, 

– med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 

företrädare av den 15 februari 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i 

enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,  

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från 

budgetutskottet (A8-0340/2016), och av följande skäl: 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande 

som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
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parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om ett 

Europaår för kulturarv (2018) 

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut(EU) 2017/864.) 

 

  



 

 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

 

GEMENSAMT UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET 

 

I enlighet med artikel 9 i detta beslut är finansieringsramen för genomförandet av Europaåret 

för kulturarv (2018) fastställd till 8 miljoner EUR. För att täcka förberedelserna inför 

Europaåret för kulturarv, kommer 1 miljon EUR att finansieras av befintliga budgetanslag i 

2017 års budget. Vad avser 2018 års budget kommer 7 miljoner EUR att reserveras för 

Europaåret för kulturarv och kommer att synliggöras i en budgetpost. Av den summan kommer 

3 miljoner EUR att tas från medel som för närvarande är avsedda för programmet Kreativa 

Europa, och 4 miljoner EUR kommer att omprioriteras från andra befintliga resurser, utan att 

befintliga marginaler används, och utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter. 

 

UTTALANDE AV KOMMISSIONEN 

Kommissionen noterar överenskommelsen mellan medlagstiftarna om att införa en 

finansieringsram på 8 miljoner EUR i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets beslut om ett 

Europaår för kulturarv (2018). Kommissionen erinrar om att det är budgetmyndighetens 

befogenhet att godkänna anslagsbelopp i den årliga budgeten, i enlighet med artikel 314 i EUF-

fördraget. 


