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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et haridus soodustab kunstiteoste ja muude kultuuriväärtuste austamist 
ja hindamist kultuuripärandi ja identiteedi sümbolitena ning seetõttu on haridusel 
oluline roll kultuuriväärtuste röövimise ja nendega ebaseadusliku kauplemise 
ennetamises ja selle ärahoidmises; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama ja 
toetama sellekohaseid haridus- ja teadlikkuse suurendamise meetmeid, sealhulgas 
mitteformaalses ja informaalses õpikeskkonnas;

2. rõhutab, et enamiku tagastamisnõuete piiriülene olemus nõuab selget ja ühtset piiriülest 
käsitust, mille abil on võimalik ületada olemasolevad raskused ning hõlbustada ausate ja 
õiglaste lahenduste leidmist; palub komisjonil näha ette nõuandva organi loomine liidu 
tasandil, et toetada liikmesriikide ja teiste osalejate jõupingutusi röövitud kunstiteoste ja 
muude kultuuriväärtuste ülesleidmisel ja kindlakstegemisel ning kiirendada nende 
tagastamist seaduslikele omanikele;

3. rõhutab, et kunstiteoste ja muude kultuuriväärtuste röövimine relvakonfliktides ja 
sõdades ning ka rahu ajal on oluline ühine probleem, millega tuleb tegeleda nii 
ennetamise kui ka röövitud kultuuriväärtuste tagastamise aspektist, et tagada 
ühiskondade, kogukondade, rühmade ja üksikisikute kultuuripärandi ja identiteedi 
terviklikkus ning seda kaitsta;

4. rõhutab, et röövitud kunstiteoste kindlakstegemiseks, nende seaduslikele omanikele 
tagastamise hõlbustamiseks, täielikult läbipaistva, vastutustundliku ja eetilise kunstituru 
saavutamiseks ning relvakonfliktides ja sõdades kunstiteoste ja kultuuriväärtuste 
röövimise ja nendega ebaseadusliku kauplemise tõhusaks ennetamiseks ja 
ärahoidmiseks on hädavajalik aktiivselt edendada kvaliteetse ja sõltumatu kunstiteoste 
päritolu kindlaksmääramise süsteemset kasutamist; juhib tähelepanu võimalustele, mida 
Euroopa rahastamisvahendid selles valdkonnas pakuvad; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles soodustama ja toetama päritolu kindlaksmääramise alaseid 
spetsiaalseid koolitusprogramme liidu ja liikmesriikide tasandil, et võimaldada eelkõige 
kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastases võitluses osalejatel arendada ja 
täiustada oma erialateadmisi, muu hulgas piiriüleste projektide kaudu;

5. väljendab heameelt komisjoni 13. juuli 2017. aasta ettepaneku üle võtta vastu määrus 
kultuuriväärtuste impordi kohta; rõhutab kunstituru ülemaailmset ulatust ja 
eraomanduses olevate esemete hulka arvesse võttes, et relvakonfliktides ja sõdades 
röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise valdkonnas tuleb teha 
täiendavaid jõupingutusi; rõhutab, et päritolu kindlaksmääramine ja üle-euroopaline 
koostöö on osutunud kasulikuks röövitud esemete kindlakstegemisel, võimaldades need 
seejärel tagastada ning mõnel juhul hoida ära terrorirühmituste või sõdade rahastamist;

6. on teadlik sellest, et päritolu kindlaksmääramine on tihedalt seotud kunstiteoste 
omandamisel kohaldatava hoolsuskohustusega ja kujutab endast kõigi kunstiturul 
osalejate jaoks suurt muret, kuna varastatud kunstiteoste omandamine, kas teadlikult või 
hooletusest, on teatavate siseriiklike õigusaktide kohaselt karistatav;
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7. kutsub liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid, et teha lõpp ebaseaduslikule 
kauplemisele kultuuriväärtusega, mis on pärit selliste riikide territooriumilt nagu Süüria 
ja Iraak, kus käib sõda, takistades seeläbi kultuuriväärtuste kasutamist terrorismi 
rahastamise allikana;

8. peab kahetsusväärseks, et päritolu kindlaksmääramist ja hoolsuskohustust puudutavate 
eeskirjade puudumise, nende ebapiisavuse või liikmesriigipõhiste erinevuste tõttu, ei saa 
paljusid piiriülese tagastamise nõudeid tulemuslikult ja kooskõlastatult ellu viia, mis 
võib omakorda soodustada röövimist ja ebaseaduslikku kauplemist ning hoogustada 
salakaubavedu; märgib, et kuna puuduvad ühtsed standardid, jääb kohaldatav menetlus 
tihti ebaselgeks kõigile sidusrühmadele, sealhulgas nii muuseumitele, 
kunstikaupmeestele, kollektsionääridele, turistidele kui ka reisijatele; palub seega, et 
komisjon ühtlustaks päritolu kindlaksmääramise eeskirjad ja lisaks mõned 
Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi (UNIDROIT) 1995. aasta varastatud 
või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste konventsiooni aluspõhimõtted;

9. märgib, et avalikkuse kasvav teadlikkus Teise maailmasõja ajal röövitud kunstiteostest 
ja kultuuriväärtustest ning hiljutisemast kunstiteoste ja kultuuriväärtuste röövimise 
järsust suurenemisest Iraagis ja Süürias toimuvate konfliktide ajal, samuti nende 
päritolu kindlaksmääramise tähtsusest on kaasa toonud kasulike vahendite loomise 
kunstiteose varasema omandilise kuuluvuse selgitamiseks; tunnustab muuseumite ning 
muude avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste algatusi, mille eesmärk on töötada välja 
vahendid päritolu kindlaksmääramise hõlbustamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon 
kaardistaks põhjalikult olemasolevad andmebaasid ja looks saadaolevat teavet arvesse 
võtva keskse metaandmebaasi, mida ajakohastatakse korrapäraselt ja millele pääsevad 
juurde kõik asjaomased osalejad;

10. on seisukohal, et sellise keskse metaandmebaasi põhjal tuleks kehtestada ühine 
kataloogisüsteem, mis võiks kasutada standarditud esemete identifitseerimist; palub 
seega komisjonil ergutada Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) ja teiste 
organisatsioonide loodud ja edendatud esemete identifitseerimise kontrollnimekirja 
kasutuselevõtmist turustandardina kogu siseturul;

11. on seisukohal, et põhjaliku päritolu kindlaksmääramise võimaldamiseks on vaja luua 
dokumentide kogu või tehingute register, mis on võimalikult üksikasjalik; palub 
komisjonil aktiivselt toetada ühiste suuniste koostamist selliste registrite kohta ja võtta 
vajalikud meetmed, et julgustada liikmesriike kehtestama elukutselistele kunstiturul 
tegutsejatele üldine kohustus pidada tehingute registrit ja üleüldiselt järgida UNIDROIT 
1995. aasta varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste konventsiooni;

12. on seisukohal, et selliste eeskirjade tagamiseks, millega tõhusalt ennetatakse 
kunstiteoste ja kultuuriväärtuste röövimist ja salakaubavedu, ning täielikult läbipaistva, 
vastutustundliku ja eetilise ülemaailmse kunstituru saavutamiseks peaks komisjon 
püüdma teha koostööd kolmandate riikidega, et luua viljakad partnerlused, võttes 
seejuures arvesse UNIDROIT 1995. aasta varastatud või ebaseaduslikult eksporditud 
kultuuriväärtuste konventsioonis sätestatud põhimõtteid;

13. palub komisjonil julgustada liikmesriike jagama teavet kultuuriväärtuste päritolu 
kontrollimise valdkonnas kehtivate tavade kohta ning intensiivistama koostööd, et 
ühtlustada kontrollimeetmed ja haldusmenetlused, mille eesmärk on määrata kindlaks 
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kultuuriväärtuste päritolu;

14. nõuab tungivalt, et komisjon ergutaks ja toetaks rahaliselt päritolu kindlaksmääramist 
kogu liidus; teeb komisjonile ettepaneku korraldada arutelufoorum, et vahetada 
parimaid tavasid ning leida lahendused, mis on parimad praegu ja tulevikus;

15. palub komisjonil võtta meetmeid, mille eesmärk on teavitada kunstiturgu ja ka 
kultuuriväärtuste võimalikke ostjaid päritolu kindlaksmääramise tähtsusest, kuna 
päritolu kindlaksmääramine on seotud hoolsuskohustusega; 

16. toetab mõtet, et relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste 
piiriülese tagastamise menetlusi ning päritolu kindlaksmääramise aktiivset edendamist 
tuleks käsitleda Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 algatuse raames; kutsub seetõttu 
komisjoni ja tema moodustatud töörühma üles lisama selle küsimuse oma töökavasse, 
milles on esitatud Euroopa kultuuripärandiaastal 2018 ette nähtud tegevused.
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