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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad švietimo priemonėmis puoselėjama pagarba meno kūriniams ir kitoms 
kultūros vertybėms, kaip kultūros paveldo ir tapatybės simboliams, bei jų vertinimas ir 
kad dėl to švietimas atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią kultūros vertybių grobimui 
ir neteisėtai prekybai jomis; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti švietimo 
ir sąmoningumo didinimo veiklą šioje srityje – taip pat ir neformaliojo mokymosi bei 
savišvietos kontekste;

2. pabrėžia, kad dauguma ieškinių dėl restitucijos yra tarpvalstybinio pobūdžio, tad būtinas 
aiškus ir nuoseklus tarpvalstybinis požiūris, kuriuo vadovaujantis būtų galima įveikti 
esamus sunkumus ir lengviau rasti pagrįstus ir teisingus sprendimus; ragina Komisiją 
numatyti galimybę sukurti Sąjungos lygmens patariamąją tarnybą, kuri teiktų pagalbą 
valstybėms narėms ir kitiems subjektams, mėginantiems nustatyti pagrobtų meno 
kūrinių ir kitų kultūros vertybių vietą bei juos atpažinti, ir užtikrintų greitesnę jų 
restituciją teisėtiems savininkams;

3. pabrėžia, kad meno kūrinių ir kitų kultūros vertybių grobimas ginkluotų konfliktų ir 
karo bei taikos metu yra bendra didžiulį susirūpinimą kelianti problema, kurią būtina 
spręsti tiek kultūros vertybių grobimo prevencijos, tiek pagrobtų kultūros vertybių 
restitucijos aspektais, siekiant apsaugoti ir užtikrinti kultūros paveldo bei visuomenių, 
bendruomenių, grupių ir asmenų tapatybės neliečiamumą;

4. pabrėžia, kad reikia skubiai aktyviai skatinti sistemingai remtis aukštos kokybės 
nepriklausomais moksliniais kilmės vietos tyrimais norint atpažinti pagrobtus meno 
kūrinius, palengvinti jų restituciją teisėtiems savininkams, sukurti visiškai skaidrią, 
atsakingą ir etišką meno rinką ir veiksmingai užkirsti kelią meno ir kultūros vertybių iš 
ginkluotų konfliktų ir karo zonų grobstymui ir atgrasyti nuo jo; atkreipia dėmesį į 
galimybes, kurios šiuo tikslu yra siūlomos Europos finansinėmis priemonėmis; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti specialias mokymų programas mokslinių 
kilmės vietos tyrimų srityje Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, kad į kovą su 
neteisėta prekyba kultūros vertybėmis įsitraukę asmenys galėtų plėsti ir tobulinti savo 
ekspertines žinias, įskaitant kai įgyvendinami tarpvalstybiniai projektai;

5. teigiamai vertina 2017 m. liepos 13 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl kultūros 
vertybių importo; atsižvelgdamas į pasaulinę meno rinkos apimtį ir privačiai valdomų 
objektų skaičių, pabrėžia, kad būtina toliau dėti pastangas tarpvalstybinės meno kūrinių 
ir kultūros vertybių, pagrobiamų per ginkluotus konfliktus ir karus, restitucijos srityje; 
pabrėžia, kad mokslinių kilmės vietos tyrimų ir Europos bendradarbiavimo nauda 
pasitvirtino atpažįstant pagrobtus objektus ir vėliau sudarant jų restitucijos galimybę, o 
kai kuriais atvejais – užkertant kelią teroristinių grupių ar karų finansavimui;

6. žino, kad moksliniai kilmės vietos tyrimai glaudžiai susiję su išsamaus patikrinimo 
pareiga, taikoma įsigyjant meno kūrinius, ir kad tai kelia didelį susirūpinimą visiems 
meno rinkos dalyviams, nes pagal kai kurių valstybių nacionalinę teisę už sąmoningą ar 
netyčinį vogtų meno kūrinių įsigijimą baudžiama;
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7. ragina valstybes nares imtis reikiamų veiksmų, siekiant nutraukti neteisėtą prekybą 
kultūros vertybėmis iš karo apimtų valstybių teritorijų, pvz., iš Sirijos ir Irako, bei taip 
užkirsti kelią naudojimusi kultūros vertybėmis kaip teroristų finansavimo šaltiniu;

8. apgailestauja, kad dėl to, kad valstybėse narėse nėra mokslinių kilmės vietos tyrimų ir 
išsamaus patikrinimo taisyklių, jos taikomos neapibrėžtai ar jos skiriasi, daugelis 
tarpvalstybinių ieškinių dėl restitucijos negali būti veiksmingai ir koordinuotai 
išnagrinėjami ir todėl gali būti skatinamas grobstymas, nelegali prekyba ir kontrabanda; 
dėl bendrų standartų nebuvimo taikoma procedūra dažnai lieka neaiški visoms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant muziejus, prekiautojus meno kūriniais, 
kolekcininkus, turistus ir keliautojus; todėl prašo Komisijos suderinti mokslinių kilmės 
vietos tyrimų taisykles ir įtraukti kai kuriuos pagrindinius 1995 m. UNIDROIT 
konvencijos dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų principus;

9. pažymi, kad didėjantis visuomenės sąmoningumas per II pasaulinį karą išgrobstytų 
meno ir kultūros vertybių, o pastaruoju metu – dar didesnio meno ir kultūros vertybių 
grobstymo per konfliktus Irake ir Sirijoje bei mokslinių kilmės vietos tyrimų svarbos 
klausimais leido numatyti naudingus išteklius, reikalingus meno kūrinio valdymo teisių 
istorijai nustatyti; vertina iniciatyvas, kurių ėmėsi muziejai ir kitos viešos bei privačios 
įstaigos, siekdamos kurti priemones moksliniams kilmės vietos tyrimams skatinti; 
primygtinai ragina Komisiją pereiti prie nuodugnios esamų duomenų bazių schemos 
parengimo ir numatyti galimybę sukurti centrinę metaduomenų bazę, kurią naudojant 
būtų atsižvelgiama į prieinamą informaciją, kuri būtų reguliariai atnaujinama ir kuria 
galėtų naudotis visi susiję subjektai;

10. mano, kad naudojantis šia centrine metaduomenų baze galėtų būti sukurta bendra 
katalogavimo sistema, pagal kurią galėtų būti naudojami standartizuoti objektų 
atpažinties kodai; todėl prašo Komisijos kaip rinkos standartą paraginti taikyti objektų 
atpažinties kodus, kuriuos yra sukūrusios ir skatina Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) 
ir kitos organizacijos, visoje vidaus rinkoje;

11. mano, kad, norint sudaryti sąlygas tinkamiems moksliniams kilmės vietos tyrimams 
atlikti, reikia sukurti kuo išsamesnį dokumentų ir sandorių registrą; prašo Komisijos 
aktyviai padėti parengti bendras tokių registrų gaires ir priimti tinkamas priemones, 
siekiant paraginti valstybes nares nustatyti bendrą pareigą meno rinkos profesionalams 
naudoti tokį sandorių registrą ir apskritai laikytis 1995 m. UNIDROIT konvencijos dėl 
pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų;

12. mano, jog, norint parengti taisykles, kuriomis būtų galima veiksmingai užkirsti kelią 
meno kūrinių ir kultūros vertybių grobstymui ir kontrabandai, bei užtikrinti visapusiškai
skaidrią, patikimą ir etišką pasaulinę rinką, Komisija turėtų siekti bendradarbiauti su 
trečiosiomis valstybėmis, kad būtų mezgamos vaisingos partnerystės, šiuo tikslu 
vadovaujantis 1995 m. UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų 
kultūros objektų išdėstytais principais;

13. prašo Komisijos paraginti valstybes nares dalytis informacija apie esamą praktiką, 
susijusią su kultūros vertybių kilmės vietos patikrinimu, ir stiprinti savo 
bendradarbiavimą, kad būtų derinamos kontrolės priemonės ir administracinės 
procedūros, kuriomis siekiama nustatyti kultūros vertybių kilmės vietą;

14. ragina Komisiją skatinti ir finansiškai remti mokslinius kilmės vietos tyrimus visoje 
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Sąjungoje; siūlo Komisijai surengti diskusijų forumą, siekiant pasikeisti geriausia 
praktika ir rasti geriausius sprendimus dabarčiai ir ateičiai;

15. ragina Komisiją priimti priemones, kuriomis būtų siekiama informuoti meno rinką ir 
galimus meno objektų pirkėjus apie mokslinių kilmės vietos tyrimų svarbą, turint 
galvoje, kad šie moksliniai tyrimai susiję su išsamaus patikrinimo pareiga; 

16. pritaria idėjai, kad klausimai dėl tarpvalstybinės restitucijos procedūrų, susijusių su 
ginkluotų konfliktų ir karo metu pagrobtais meno kūriniais ir kultūros vertybėmis, ir dėl 
aktyvaus mokslinių kilmės vietos tyrimų skatinimo būtų keliami įgyvendinant 2018-ųjų 
Europos kultūros paveldo metų iniciatyvą; todėl ragina Komisiją ir jos sudarytą darbo 
grupę šį klausimą įtraukti į savo darbo planą, kuriame detalizuojama 2018-ųjų Europos 
kultūros paveldo metų veikla.
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