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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että koulutuksella edistetään taideteosten ja muiden kulttuuriesineiden 
kunnioitusta ja arvostusta kulttuuriperinnön ja -identiteetin symboleina, ja toteaa, että 
sillä on sen vuoksi tärkeä merkitys kulttuuriesineiden ryöstelyn ja laittoman kaupan 
estämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan tätä koskevia 
koulutus- ja valistustoimia, myös epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvissä 
yhteyksissä;

2. korostaa, että useimmat palautusvaateet ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, joten tarvitaan 
selkeää ja johdonmukaista rajat ylittävää toimintamallia, jonka avulla voidaan ratkaista 
nykyiset vaikeudet ja helpottaa oikeudenmukaisten ja tasapuolisten ratkaisujen 
aikaansaamista; kehottaa komissiota harkitsemaan unionin tason neuvoa-antavan elimen 
perustamista avustamaan jäsenvaltioita ja muita toimijoita niiden pyrkiessä 
paikantamaan ja tunnistamaan ryöstettyjä taideteoksia ja muita kulttuuriesineitä sekä 
vauhdittamaan niiden palauttamista niiden laillisille omistajille;

3. korostaa, että taideteosten ja muiden kulttuuriesineiden ryöstely aseellisten konfliktien 
ja sotien aikana, kuten rauhan aikanakin, on merkittävä yhteinen huolenaihe, jota on 
tarpeen käsitellä siksi, että voitaisiin sekä estää kulttuuriomaisuuden ryöstely että 
palauttaa tällainen omaisuus takaisin ja siten turvata ja varmistaa yhteiskuntien, 
yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kulttuuriperinnön ja -identiteetin eheys;

4. korostaa, että on kiireellisesti tarpeen edistää aktiivisesti järjestelmällistä turvautumista 
korkealuokkaiseen ja riippumattomaan alkuperätutkimukseen, jotta voidaan tunnistaa 
ryöstettyjä taideteoksia, helpottaa niiden palauttamista laillisille omistajille, saada 
aikaan täysin avoimet, vastuulliset ja eettiset taidemarkkinat sekä estää tehokkaasti 
aseellisten konfliktien ja sotien yhteydessä tapahtuvaa taide- ja kulttuuriesineiden 
ryöstelyä ja laitonta kauppaa; panee merkille unionin rahoitusvälineiden tarjoamat 
tämänsuuntaiset mahdollisuudet; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja 
tukemaan erityisiä alkuperätutkimuksen koulutusohjelmia sekä unionin että kansallisella 
tasolla, jotta erityisesti kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjuntaan osallistuvat 
pystyisivät kehittämään ja parantamaan asiantuntemustaan, myös rajat ylittävien 
hankkeiden avulla;

5. panee tyytyväisenä merkille 13. heinäkuuta 2017 annetun komission ehdotuksen 
asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista; toteaa, että taidemarkkinat ovat 
maailmanlaajuiset ja esineitä on paljon yksityisten hallussa, ja korostaa, että sen vuoksi 
on tarpeen toteuttaa lisätoimia aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen 
taideteosten ja kulttuuriesineiden palauttamiseksi rajojen yli; korostaa, että 
alkuperätutkimus ja eurooppalainen yhteistyö ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
ryöstettyjen esineiden tunnistamisessa ja mahdollistaneet sittemmin niiden 
palauttamisen ja joissakin tapauksissa auttaneet estämään terroristiryhmien tai sotien 
rahoittamisen;
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6. on tietoinen, että alkuperätutkimus liittyy läheisesti asianmukaisen huolellisuuden 
velvoitteeseen, jota sovelletaan taideteoksia hankittaessa, ja se on tärkeä seikka kaikille 
taidemarkkinoilla toimiville, sillä varastettujen taideteosten hankkiminen tietoisesti tai 
tuottamuksellisesti on joidenkin valtioiden lainsäädännön mukaan rangaistava teko;

7. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia toimia, joilla pyritään lopettamaan 
Syyrian ja Irakin kaltaisten sotaa käyvien maiden alueelta peräisin olevien 
kulttuuriesineiden laiton kauppa ja estämään siten kulttuuriesineiden käyttäminen 
terrorismin rahoituksen lähteenä;

8. pitää valitettavana, että alkuperätutkimusta ja asianmukaista huolellisuutta koskevien 
sääntöjen puuttumisen tai väljyyden tai niissä eri jäsenvaltioiden välillä olevien erojen 
vuoksi monia rajat ylittäviä palautusvaateita ei voida käsitellä tehokkaasti ja 
koordinoidusti, mikä voi puolestaan edistää ryöstelyä ja laitonta kauppaa sekä kannustaa 
harjoittamaan salakuljetusta; toteaa, että yhteisten standardien puuttumisen vuoksi 
kaikilla sidosryhmillä, kuten museoilla, taidekauppiailla, keräilijöillä ja matkailijoilla, 
on usein epäselvyyttä sovellettavasta menettelystä; pyytää siksi komissiota 
yhdenmukaistamaan alkuperätutkimusta koskevat säännöt ja sisällyttämään niihin 
varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä vuonna 1995 tehdyn 
Unidroit’n yleissopimuksen joitakin perusperiaatteita;

9. toteaa, että suuren yleisön kasvava tietoisuus toisessa maailmansodassa ja sittemmin 
Irakin ja Syyrian konfliktien aikana ryöstetyistä taideteoksista ja kulttuuriesineistä sekä 
alkuperätutkimuksen merkityksestä on johtanut sellaisten hyödyllisten apukeinojen 
kehittämiseen, joiden avulla voidaan selvittää taideteoksen omistajahistoria; arvostaa 
museoiden ja muiden julkisten ja yksityisten laitosten aloitteita, joilla pyritään 
kehittämään alkuperätutkimusta helpottavia välineitä; kehottaa komissiota suorittamaan 
perinpohjaisen kartoituksen olemassa olevista tietokannoista ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta perustaa keskitetty metatietokanta, jossa otetaan huomioon saatavilla 
olevat tiedot, jota päivitetään säännöllisesti ja johon kaikilla asianomaisilla toimijoilla 
on pääsy;

10. katsoo, että tämän keskitetyn metatietokannan perusteella olisi otettava käyttöön 
yhteinen luettelointijärjestelmä, jossa voitaisiin käyttää standardoituja esinetunnisteita; 
pyytää siksi komissiota edistämään Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) ja muiden 
organisaatioiden kehittämien ja suosittelemien esinetunnisteiden käyttöönottoa 
markkinastandardina koko sisämarkkinoilla;

11. katsoo, että asianmukaisen alkuperätutkimuksen mahdollistamiseksi on tarpeen perustaa 
mahdollisimman yksityiskohtainen asiakirja- tai transaktiorekisteri; pyytää komissiota 
tukemaan aktiivisesti yhteisten suuntaviivojen laatimista tällaisista rekistereistä ja 
toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön yleinen velvoite, jonka mukaan taidekaupan ammattilaisten on pidettävä 
tällaista transaktiorekisteriä ja yleisemmin noudatettava vuonna 1995 tehtyä Unidroit’n 
yleissopimusta varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä;

12. katsoo, että jotta voitaisiin saada aikaan säännöt, joilla voidaan tehokkaasti estää 
taideteosten ja kulttuuriesineiden ryöstelyä ja salakuljetusta, sekä täysin avoimet, 
vastuulliset ja eettiset globaalit taidemarkkinat, komission olisi pyrittävä tekemään 
kolmansien maiden kanssa yhteistyötä hedelmällisten kumppanuuksien luomiseksi ja 
otettava tätä varten huomioon varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä 
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kulttuuriesineistä vuonna 1995 tehdyssä Unidroit’n yleissopimuksessa esitetyt 
periaatteet;

13. pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita jakamaan tietoa kulttuuriesineiden 
alkuperän tarkastamiseen liittyvistä nykyisistä käytännöistä sekä tehostamaan 
yhteistyötään ja näin yhdenmukaistamaan tarkastustoimenpiteitä ja hallinnollisia 
menettelyjä, joilla pyritään selvittämään kulttuuriesineiden alkuperä;

14. kehottaa komissiota edistämään ja tukemaan taloudellisesti alkuperätutkimustoimintaa 
kaikkialla unionissa; ehdottaa, että komissio järjestää keskustelufoorumin, jotta voidaan 
vaihtaa parhaita käytäntöjä ja löytää parhaat ratkaisut nykytilannetta ja tulevaisuutta 
varten;

15. kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään 
taidemarkkinoiden ja myös taide-esineiden mahdollisten ostajien tietoisuutta 
alkuperätutkimuksesta, koska tällainen tutkimus on kytköksissä asianmukaisen
huolellisuuden velvoitteeseen;

16. kannattaa ajatusta, että aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taideteosten ja 
kulttuuriesineiden rajat ylittävää palauttamista koskevia menettelyjä sekä 
alkuperätutkimuksen aktiivista edistämistä olisi käsiteltävä kulttuuriperinnön 
eurooppalaisen teemavuoden 2018 yhteydessä; pyytää siksi komissiota ja sen 
perustamaa työryhmää sisällyttämään tämän asian työsuunnitelmaan, jossa eritellään 
kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi 2018 suunniteltu toiminta.
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