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P8_TA(2017)0140 

Evropský rok kulturního dědictví ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví 

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

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0543), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0352/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. října 20161, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2017 

zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Rozpočtového 

výboru (A8-0340/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto 

usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení; 

4. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

  

                                                 
1  Úř. věst. C 88, 21.3.2017, s. 7. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o Evropském roku kulturního 

dědictví (2018) 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/864.) 

  



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVÍMU USNESENÍ 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

 

V souladu s článkem 9 rozhodnutí se finanční krytí pro realizaci Evropského roku kulturního 

dědictví (2018) stanovuje ve výši 8 milionů EUR. Za účelem financování přípravy 

Evropského roku kulturního dědictví bude částka ve výši 1 milionu EUR vyčleněna ze 

stávajících zdrojů v rozpočtu na rok 2017. V rozpočtu na rok 2018 bude pro Evropský rok 

kulturního dědictví vyhrazeno 7 milionů EUR a toto bude uvedeno v příslušné rozpočtové 

položce. Z této částky budou 3 miliony EUR vyčleněny ze zdrojů určených v současné době 

na program Kreativní Evropa a 4 miliony EUR budou vyčleněny z jiných stávajících zdrojů 

úpravou priorit bez využití dostupných rezerv, a aniž by byly dotčeny pravomoci 

rozpočtového orgánu. 

 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Komise bere na vědomí dohodu obou legislativních orgánů stanovit v článku 9 rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (2018) finanční krytí 

ve výši 8 milionů EUR. Komise připomíná, že je výsadou rozpočtového orgánu schválit 

částku prostředků v ročním rozpočtu v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování EU. 

 

 


