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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0140 

Evropsko leto kulturne dediščine ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (COM(2016)0543 

– C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0543), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0352/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. oktobra 20161, 

– ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga je pristojni odbor odobril v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. februarja 2017, da bo 

odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,  

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenja Odbora za 

proračun (A8-0340/2016), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji; 

3. je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji; 

4. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno 
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spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom.  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z 

namenom sprejetja Sklepa (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem 

letu kulturne dediščine (2018) 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/864.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

 

V skladu s členom 9 sklepa znaša znesek finančnih sredstev za izvedbo evropskega leta 

kulturne dediščine (2018) 8 milijonov EUR. Iz obstoječih sredstev proračuna za leto 2017 bo 

1 milijon EUR dodeljen za financiranje priprav za evropsko leto kulturne dediščine. V 

proračunu za leto 2018 bo za evropsko leto kulturne dediščine rezerviranih in v proračunski 

vrstici zabeleženih 7 milijonov EUR. Od tega zneska bo 3 milijone EUR dodeljenih iz 

sredstev, ki so trenutno namenjena programu Ustvarjalna Evropa, 4 milijone EUR pa bo 

ponovno prednostno razvrščenih iz obstoječih virov, brez poseganja v obstoječe rezerve ali v 

pristojnosti proračunskega organa. 

 

IZJAVA KOMISIJE 

Komisija je seznanjena z dogovorom sozakonodajalcev o namenitvi finančnih sredstev v 

višini 8 milijonov EUR v členu 9 Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu 

kulturne dediščine (2018). Komisija opozarja, da je v skladu s členom 314 PDEU odločitev o 

višini odobrenih sredstev v letnem proračunu v pristojnosti proračunskega organa.  

 


