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TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2017)0140 

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego  (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 

2016/0259(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0543), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0352/2016), 

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 października 2016 r.1, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na 

podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, 

przekazane pismem z dnia 15 lutego 2017 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu 

Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,  

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji 

Budżetowej (A8-0340/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do 

niniejszej rezolucji; 

                                                 
1 Dz.U. C 88 z 21.3.2017, s. 7. 



 

 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 

kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... 

w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2017/864.) 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

 

 

Zgodnie z art. 9 niniejszej decyzji pula środków finansowych na organizację Europejskiego 

Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. wynosi 8 mln EUR. W celu sfinansowania 

przygotowania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego kwota 1 mln EUR będzie 

pochodzić z istniejących środków przewidzianych w budżecie na rok 2017. Budżet na rok 

2018 będzie zawierał w odrębnej linii budżetowej rezerwę w wysokości 7 mln EUR na 

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Z tej kwoty 3 mln EUR będzie pochodzić ze 

środków przewidzianych obecnie na program Kreatywna Europa, a 4 mln EUR zostanie 

przesuniętych z innych istniejących zasobów, bez wykorzystania istniejących marginesów 

oraz nie naruszając uprawnień władzy budżetowej. 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI 

Komisja przyjmuje do wiadomości porozumienie współustawodawców o ustanowieniu puli 

środków finansowych w wysokości 8 mln EUR zgodnie z art. 9 decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018 r.). 

Komisja przypomina, że władza budżetowa jest uprawniona do zatwierdzenia kwoty środków 

w budżecie rocznym zgodnie z art. 314 TFUE. 

 


