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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че образованието засилва уважението и оценяването на 
произведенията на изкуството и другите културни ценности като символи на 
културното наследство и идентичност, и че поради тази причина играе важна роля 
при предотвратяването и разубеждаването на заграбването и незаконната 
търговия с културни ценности; призовава Комисията и държавите членки да 
насърчават и подкрепят образователни дейности и дейности за повишаване на 
осведомеността в това отношение, включително чрез неформални и неофициални 
мерки;

2. подчертава, че трансграничният характер на повечето искове за реституция 
изисква ясен и съгласуван трансграничен подход, който да може да преодолее 
съществуващите трудности и да улесни постигането на справедливи и честни 
решения; призовава Комисията да предвиди създаването на консултативен орган 
на равнището на Съюза, който да подпомага държавите членки и другите 
участници в усилията им да локализират и идентифицират заграбени 
произведения на изкуството и други културни ценности и да ускорят 
реституирането им на техните законни собственици;

3. подчертава, че заграбването на произведения на изкуството и на други културни 
ценности по време на въоръжени конфликти и войни, както и в мирно време, 
предизвиква сериозна обща загриженост по отношение на която следва да се 
предприемат мерки както от гледна точка на предотвратяването, така и на 
реституцията на заграбени културни ценности, за да се защити и гарантира 
неприкосновеността на културното наследство и идентичността на обществата, 
общностите, групите и отделните хора;

4. подчертава, че спешно е необходимо активно да се насърчава системно 
използване на висококачествени и независими изследвания за установяване на 
произхода с цел откриване на заграбени произведения на изкуството, улесняване 
на тяхното реституиране на законните им собственици, постигане на напълно 
прозрачен, отговорен и етичен пазар на произведения на изкуството, както и 
предотвратяване и възпиране на заграбването и трафика на произведения на 
изкуството и културни ценности по време на въоръжени конфликти и войни; 
отбелязва възможностите, предлагани от европейските финансови инструменти в 
тази насока; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят 
специални програми за обучение в областта на изследванията на произхода на 
национално равнище и на равнището на Съюза, за да се даде възможност по-
специално на участниците в борбата срещу незаконната търговия на културни 
ценности да развиват и подобряват своите експертни познания, включително чрез 
презгранични проекти;

5. приветства предложението на Комисията за регламент относно вноса на 
паметници на културата от 13 юли 2017 г.; предвид глобалния характер на пазара 
на изкуство и броят на предметите в частни ръце, подчертава необходимостта от 
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допълнителни усилия по отношение на трансграничното реституиране на 
произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време 
на въоръжени конфликти и войни; подчертава, че изследванията за установяване 
на произхода и европейското сътрудничество се оказаха полезни за 
идентифициране на заграбени предмети, което позволява последващата им 
реституция, а в някои случаи и предотвратяване на финансирането на 
терористични групи или войни;

6. съзнава, че изследванията за установяване на произхода са тясно свързани със 
задължението за надлежна проверка, приложимо при придобиването на 
произведения на изкуството и представлява източник на сериозна загриженост за 
всички участници на пазара на произведения на изкуството, тъй като 
придобиването, умишлено или по непредпазливост, на откраднати произведения 
на изкуството е наказуемо съгласно някои национални законодателства;

7. призовава държавите членки да предприемат подходящи действия за 
прекратяването на незаконната търговия с културни ценности от територията на 
държави, в които се води война като Сирия и Ирак, като по този начин се 
предотвратява използването на културните ценности като източник на 
финансиране на тероризма;

8. изразява съжаление, че поради липсата, неточността или различията между 
правилата в държавите членки по отношение на изследванията за установяване на 
произхода и надлежната проверка, много трансгранични искове за реституция не 
могат да бъдат осъществени по ефективен и координиран начин, което може в 
резултат да насърчи заграбването и трафика и да стимулира контрабандата; в 
резултат на липсата на общи стандарти, приложимите процедури често са 
неразбираеми за всички заинтересовани лица, включително музеи, търговци на 
произведения на изкуството, колекционери, туристи и пътници; следователно 
призовава Комисията да хармонизира правилата относно изследванията за 
установяване на произхода и да включи някои основни принципи на Конвенцията 
от 1995 г. на Международния институт за унифициране на частното право 
(UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни 
ценности;

9. отбелязва, че все по-голямата обществена осведоменост по отношение на 
произведенията на изкуството и културните ценности, заграбени по време на 
Втората световна война, както и увеличаването в последно време на 
заграбването на произведения на изкуството и на културни ценности по 
време на конфликтите в Ирак и Сирия, в допълнение към значението на 
изследванията за установяване на произхода, доведоха до разработването на 
полезни ресурси за създаване на история на собствеността на произведенията 
на изкуството; оценява инициативите, предприети от музеи и други публични и 
частни институции, които имат за цел да разработят инструменти за улесняване 
на изследванията за установяване на произхода; настоятелно призовава 
Комисията да пристъпи към подробното картографиране на съществуващите бази 
данни и да предвиди създаването на централна мета база данни, която взема 
предвид наличната информация, актуализира се редовно и е достъпна за всички 
заинтересовани лица;
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10. счита, че въз основа на такава централна мета база данни, следва да бъде въведена 
обща система за каталогизиране, която би могла да използва стандартнoто 
oписание на движимите културни ценности; следователно призовава Комисията 
да насърчава въвеждането на стандартно описание на движимите културни 
ценности, разработено и популяризирано от Международния съвет на музеите 
(ICOM) и други организации като пазарен стандарт в рамките на целия вътрешен 
пазар;

11. счита, че за да се даде възможност за осъществяването на подходящи изследвания 
за установяване на произхода, е необходимо да се създаде регистър на 
документалните записи или регистър на трансакциите, който да е максимално 
подробен; призовава Комисията да подкрепи активно изготвянето на общи насоки 
относно посочените регистри и да приеме подходящи мерки, за да насърчи 
държавите членки да въведат общо задължение за професионалистите на пазара 
на произведения на изкуството да поддържат такъв регистър на трансакциите и 
като цяло да се придържат към Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно 
връщане на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

12. счита, че за въвеждането на набор от правила, които да могат ефективно да 
предотвратяват заграбването и контрабандата на произведения на изкуството и 
културни ценности, и за постигането на напълно прозрачен, отговорен и етичен 
световен пазар на изкуство, Комисията следва да се стреми да си сътрудничи с 
трети държави, за да установи ползотворни партньорства, като отчита за тази цел 
принципите, установени в Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. относно връщане 
на откраднатите или незаконно изнесените културни ценности;

13. призовава Комисията да насърчава държавите членки да споделят информация 
относно съществуващите практики във връзка с проверката на произхода на 
културните ценности и да засилят сътрудничеството помежду си с цел да се 
хармонизират мерките за контрол и административните процедури, насочени към 
определяне на произхода на културните ценности;

14. настоятелно призовава Комисията да насърчава и подкрепя финансово 
изследванията за установяване на произхода в рамките на целия Съюз; предлага 
Комисията да организира дискусионен форум с цел обмен на най-добри практики 
и намиране на най-добрите решения за настоящето и за бъдещето;

15. призовава Комисията да приеме мерки, имащи за цел да осведомят пазара на 
изкуство и потенциалните купувачи на артефакти относно важността на 
изследванията за установяване на произхода, като се има предвид, че посочените 
изследвания са обвързани със задължението за надлежна проверка; 

16. подкрепя идеята, че трансграничните процедури за реституция на произведения 
на изкуството и културни ценности, заграбени по време на въоръжени конфликти 
и войни, и активното насърчаване на изследванията за установяване на произхода, 
следва да се разглеждат в контекста на инициативата „2018 г. – Европейска 
година на културното наследство (EYCH)“; следователно призовава Комисията и 
създадената от нея работна група да включат тази точка в работния си план, 
уточняващ дейностите за инициативата „2018 г. – Европейска година на 
културното наследство“.
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