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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka izglītība veicina cieņu un atzinīgu attieksmi pret mākslas darbiem un citiem 
kultūras priekšmetiem kā kultūras mantojuma un identitātes simboliem un ka tādēļ tai ir 
nozīmīga loma, novēršot un atturot no kultūras priekšmetu izlaupīšanas un nelikumīgas 
tirdzniecības; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un atbalstīt izglītības un izpratnes 
veicināšanas pasākumus šajā sakarā, tostarp neformālās un ikdienējās mācībās;

2. uzsver, ka sakarā ar lielākās daļas restitūcijas prasību pārrobežu raksturu ir 
nepieciešama skaidra un saskaņota pārrobežu pieeja, lai pārvarētu pastāvošās grūtības 
un sekmētu godīgus un taisnīgus risinājumus; aicina Komisiju paredzēt izveidot 
konsultatīvu struktūru Savienības līmenī, lai palīdzētu dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām personām to centienos sameklēt un identificēt nolaupītus mākslas darbus 
un citus kultūras priekšmetus un paātrināt to atdošanu likumīgajiem īpašniekiem;

3. uzsver, ka mākslas darbu un citu kultūras priekšmetu izlaupīšana bruņotu konfliktu un 
karadarbības laikā, kā arī miera laikos, ir nozīmīgs kopīgs rūpests, kas jārisina gan ar 
profilaksi, gan nolaupītā kultūras īpašuma atdošanu, lai aizsargātu un nodrošinātu 
sabiedrību, kopienu, grupu un personu kultūras mantojuma un identitātes integritāti;

4. uzsver, ka ir steidzami nepieciešams aktīvi veicināt kvalitatīvas un neatkarīgas izcelsmes 
izpētes sistemātisku izmantošanu nolaupītu mākslas darbu identificēšanai, lai atvieglotu 
to atdošanu likumīgajiem īpašniekiem, panāktu pilnīgi pārredzamu, atbildīgu un ētisku 
mākslas tirgu un efektīvi novērstu un aizkavētu mākslas un kultūras priekšmetu 
izlaupīšanu bruņotos konfliktos un karadarbībā un to nelikumīgu tirdzniecību; norāda uz 
iespējām, ko šajā virzienā paver Eiropas finanšu instrumenti; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt un atbalstīt īpašas apmācības programmas izcelsmes izpētes jomā 
Savienības un valsts līmenī, jo īpaši, lai ļautu tiem, kuri ir iesaistīti cīņā pret nelikumīgu 
tirdzniecību ar kultūras priekšmetiem, attīstīt un uzlabot zināšanas, tostarp ar pārrobežu 
projektu palīdzību;

5. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 13. jūlija priekšlikumu regulai par kultūras 
priekšmetu ievešanu; ņemot vērā mākslas tirgus globālo mērogu un to, cik liels skaits 
objektu atrodas privātīpašumā, uzsver nepieciešamību turpināt darbu attiecībā uz 
bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu 
pārrobežu restitūciju; uzsver, ka izcelsmes izpēte un sadarbība Eiropas līmenī ir 
izrādījušās noderīgas nolaupīto objektu identifikācijai un pēc tam ļauj veikt to restitūciju 
un dažos gadījumos palīdz novērst teroristu grupu vai karadarbības finansēšanu;

6. apzinās, ka izcelsmes izpēte ir cieši saistīta ar pienācīgas uzticamības pārbaudes 
pienākumu, iegādājoties mākslas darbus, un tas rada nopietnas bažas visām mākslas 
tirgū iesaistītajām personām, jo nozagtu mākslas darbu iegādāšanās, vai tas būtu 
apzināti, vai aiz neuzmanības, ir sodāma saskaņā ar noteiktiem valsts tiesību aktiem;

7. aicina dalībvalstis veikt atbilstīgus pasākumus, lai pārtrauktu kultūras priekšmetu 
nelikumīgu tirdzniecību no valstīm, kur notiek karš, piemēram, Sīrijas un Irākas, 
tādējādi novēršot, ka kultūras preces tiktu izmantotas kā teroristu finansēšanas avots;
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8. pauž nožēlu, ka sakarā ar noteikumu neesamību vai to atšķirībām dalībvalstu starpā 
attiecībā uz izcelsmes izpēti un pienācīgu pārbaudi daudzas pārrobežu restitūcijas 
prasības nevar veikt efektīvā un saskaņotā veidā un tā rezultātā var tikt veicināta laupīšana 
un nelikumīga tirdzniecība un kontrabanda; piemērojamie tiesību akti kopīgu standartu 
trūkuma rezultātā bieži vien ir neskaidri muzejiem, mākslas priekšmetu tirgotājiem, 
kolekcionāriem, tūristiem un ceļotājiem; tādēļ prasa, lai Komisija saskaņo noteikumus 
par izcelsmes izpēti un iekļauj dažus UNIDROIT 1995. gada Konvencijas par zagtiem vai 
nelikumīgi eksportētiem kultūras priekšmetiem pamatprincipus;

9. konstatē, ka aizvien pieaugošā sabiedrības informētība attiecībā uz mākslas darbiem un 
kultūras priekšmetiem, kas nolaupīti Otrā pasaules kara laikā, un pavisam nesenais 
straujais mākslas un kultūras darbu izlaupīšanas pieaugums konfliktos Irākā un Sīrijā, kā 
arī tas, cik svarīga ir izcelsmes izpēte, ir panākuši noderīgu resursu izstrādāšanu mākslas 
darba īpašumtiesību vēstures noteikšanai; atzinīgi vērtē muzeju un citu valsts un privāto 
iestāžu iniciatīvas, kuru mērķis ir izstrādāt instrumentus, lai atvieglotu izcelsmes izpēti; 
mudina Komisiju veikt esošo datubāzu rūpīgu kartēšanu un paredzēt tādas centrālas 
metadatubāzes izveidošanu, kurā tiek ņemta vērā pieejamā informācija, kura tiek regulāri 
atjaunināta un kurai var piekļūt visi attiecīgie dalībnieki;

10. uzskata, ka, pamatojoties uz šīm centrālajām metadatubāzēm, vajadzētu ieviest kopīgu 
katalogu sistēmu, kurā varētu izmantot standartizētus objektu ID; tādēļ prasa, lai Komisija 
paredz ieviest objektu ID, ko izstrādā un veicina ICOM un citas organizācijas kā tirgus 
standartu visā iekšējā tirgū;

11. uzskata, ka, lai nodrošinātu pareizu izcelsmes izpēti, ir nepieciešams izveidot 
dokumentāru pierādījumu vai darījumu reģistru, kas būtu pēc iespējas sīki detalizēts; 
aicina Komisiju aktīvi atbalstīt kopēju pamatnostādņu izstrādi par šādiem reģistriem un 
pieņemt attiecīgus pasākumus, lai mudinātu dalībvalstis ieviest vispārēju pienākumu 
profesionāliem mākslas tirgus speciālistiem uzturēt šādu darījumu reģistru un plašākā 
ziņā — ievērot UNIDROIT 1995. gada Konvenciju par zagtiem vai nelikumīgi 
eksportētiem kultūras priekšmetiem;

12. uzskata, ka, lai nodrošinātu tādu noteikumu kopumu, kas var efektīvi novērst mākslas 
darbu un kultūras priekšmetu izlaupīšanu un kontrabandu, un lai panāktu pilnīgi 
pārredzamu, atbildīgu un ētisku globālo mākslas tirgu, Komisijai būtu jācenšas 
sadarboties ar trešām valstīm, lai izveidotu auglīgu partnerību, šim nolūkam ņemot vērā 
principus, kas noteikti UNIDROIT 1995. gada Konvencijā par zagtiem vai nelikumīgi 
eksportētiem kultūras priekšmetiem;

13. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis apmainīties ar informāciju par pašreizējo praksi 
attiecībā uz kultūras priekšmetu izcelsmes pārbaudi un pastiprināt sadarbību, lai 
saskaņotu kontroles pasākumus un administratīvās procedūras, kuru mērķis ir noteikt 
kultūras priekšmetu izcelsmi;

14. aicina Komisiju mudināt un finansiāli atbalstīt izcelsmes izpētes darbības visā 
Savienībā; ierosina Komisijai organizēt diskusiju forumu, lai apmainītos ar 
paraugpraksi un rastu labākos šā brīža un nākotnes risinājumus;

15. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir panākt, ka mākslas tirgus un arī 
potenciālie artefaktu pircēji apzinās to, cik svarīga ir izcelsmes izpēte, ņemot vērā, ka 
šādi pētījumi ir saistīti ar pienācīgas pārbaudes pienākumu; 
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16. atbalsta ideju par to, ka pārrobežu atgūšanas procedūras attiecībā uz mākslas darbu un 
kultūras priekšmetu, kas nolaupīti bruņotu konfliktu un karu laikā, un aktīva izcelsmes 
izpētes veicināšana būtu jārisina saistībā ar 2018. gada Eiropas Kultūras mantojuma 
gada (“EYCH”) iniciatīvu; tādēļ aicina Komisiju un tās izveidoto darba grupu iekļaut šo 
jautājumu savā darba plānā, kurā sīki izklāstītas darbības 2018. gada EYCH.



PE610.922v03-00 6/6 AD\1157636LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 23.1.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
3
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 
Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel 
Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra 
Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert 
Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela 
Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, 
Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Algirdas Saudargas


	1157636LV.docx

