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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că educația favorizează respectarea și aprecierea operelor de artă și a altor 
bunuri culturale, ca simboluri ale patrimoniului și ale identității culturale, și că, prin 
urmare, joacă un rol important în prevenirea și descurajarea furturilor și a comerțului 
ilicit cu bunuri culturale; invită Comisia și statele membre să încurajeze și să sprijine 
acțiuni educaționale și de sensibilizare în acest sens, inclusiv în contexte non-formale și 
informale;

2. subliniază că, dat fiind caracterul transfrontalier al majorității cererilor de restituire, este 
necesară o abordare transfrontalieră clară și coerentă, care să depășească dificultățile 
existente și să faciliteze obținerea unor soluții juste și echitabile; invită Comisia să aibă 
în vedere înființarea unui organism consultativ la nivelul Uniunii pentru a ajuta statele 
membre și alți actori în eforturile lor de a localiza și identifica operele de artă și alte 
bunuri culturale furate și de a le restitui proprietarilor lor legitimi;

3. subliniază că furtul de opere de artă și alte bunuri culturale în timpul conflictelor armate 
și al războaielor, precum și pe timp de pace constituie o problemă comună, care trebuie 
abordată atât din prisma prevenirii, cât și a restituirii bunurilor culturale furate, pentru a 
proteja și a asigura integritatea patrimoniului și a identității culturale a societăților, a 
comunităților, a grupurilor și a persoanelor;

4. subliniază că există o nevoie urgentă de a se promova activ recurgerea în mod 
sistematic la o cercetare independentă și de înaltă calitate privind proveniența pentru a 
identifica operele de artă furate, a facilita restituirea acestora proprietarilor legitimi, a 
garanta o piață a obiectelor de artă complet transparentă, responsabilă și etică și a 
preveni și împiedica în mod eficace furturile de opere de artă și bunuri culturale care 
provin din zone de război și de conflicte armate și traficul cu acestea; ia act de 
posibilitățile oferite de instrumentele financiare europene în acest sens; solicită 
Comisiei și statelor membre să încurajeze și să sprijine, la nivelul Uniunii și la nivel 
național, programe speciale de formare în domeniul cercetării privind proveniența, 
pentru a le permite în special celor implicați în combaterea comerțului ilicit cu bunuri 
culturale să-și dezvolte și să-și îmbunătățească competențele de specialitate, inclusiv 
prin proiecte transfrontaliere;

5. salută propunerea Comisiei din 13 iulie 2017 de regulament privind importul bunurilor 
culturale; având în vedere amploarea globală a pieței operelor de artă și numărul 
obiectelor aflate în proprietate privată, subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare 
în ceea ce privește restituirea transfrontalieră a operelor de artă și a bunurilor culturale 
furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor; subliniază că cercetarea privind 
proveniența și cooperarea europeană s-au dovedit a fi utile pentru identificarea 
obiectelor furate și, ulterior, pentru restituirea lor și, în unele cazuri, prevenirea 
finanțării grupurilor teroriste sau a războaielor;

6. este conștient de faptul că cercetarea privind proveniența este strâns legată de obligația 
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de diligență necesară la achiziționarea de opere de artă și constituie o preocupare majoră 
pentru toți actorii de pe piața artei deoarece dobândirea, cu bună știință sau din 
neglijență, a unor opere de artă furate este pedepsită în temeiul anumitor legislații 
naționale;

7. invită statele membre să ia măsuri adecvate pentru a pune capăt comerțului ilegal cu 
bunuri culturale din teritoriile statelor aflate în război, precum Siria și Irak, împiedicând 
astfel folosirea bunurilor culturale ca sursă de finanțare a terorismului;

8. regretă faptul că, din cauza lipsei sau laxismului normelor referitoare la cercetarea 
privind proveniența și la obligația de diligență sau din cauza diferențelor dintre aceste 
norme între statele membre, multora dintre cererile transfrontaliere de restituire nu li se 
poate da curs în mod eficace și coordonat, acest lucru putând încuraja furturile, traficul 
și contrabanda; din cauza lipsei unor standarde comune, procedura aplicabilă rămâne 
adesea neclară pentru toate părțile interesate, inclusiv muzee, comercianții și 
colecționarii de opere de artă, turiști și călători; solicită, prin urmare, Comisiei să 
armonizeze normele referitoare la cercetarea privind proveniența și să includă unele 
principii de bază din Convenția UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate 
sau exportate ilegal;

9. ia act de faptul că creșterea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la operele 
de artă și bunurile culturale furate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și, mai 
recent, cu privire la amplificarea furturilor operelor de artă și culturale în contextul 
conflictelor din Irak și Siria, pe lângă conștientizarea importanței cercetării privind 
proveniența, a dus la dezvoltarea unor resurse utile pentru a stabili istoricul proprietății 
unei opere de artă; apreciază inițiativele luate de muzee și de alte instituții publice și 
private cu scopul de a dezvolta instrumente care să faciliteze cercetarea privind 
proveniența; îndeamnă Comisia să efectueze o analiză detaliată a bazelor de date deja 
existente și să aibă în vedere crearea unei metabaze de date centrale, care să țină cont de 
informațiile disponibile, să fie actualizată în mod periodic și accesibilă tuturor părților 
interesate;

10. consideră că, pornind de la această metabază de date centrale, ar trebui instituit un 
sistem comun de catalogare, care ar putea utiliza identificatori standardizați ai 
obiectelor; solicită, prin urmare, Comisiei să încurajeze introducerea unor identificatori 
ai obiectelor, astfel cum au fost elaborați și promovați de către ICOM și alte organizații, 
ca standard de piață în întreaga piață internă;

11. consideră că, pentru a permite o bună cercetare privind proveniența, este necesară 
crearea unui registru documentar sau a unui registru de tranzacții cât se poate de 
detaliat; solicită Comisiei să sprijine activ elaborarea unor orientări comune privind 
astfel de registre și să adopte măsurile adecvate pentru a încuraja statele membre să 
introducă o obligație generală pentru profesioniștii piețelor obiectelor de artă de a păstra 
un astfel de registru de tranzacții și, la nivel mai general, de a adera la Convenția 
UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal;

12. consideră că, pentru a dispune de un set de norme care poate preveni în mod eficient 
furtul operelor de artă și al bunurilor culturale și contrabanda cu acestea și pentru a 
realiza o piață mondială a obiectelor de artă pe deplin transparentă, responsabilă și etică, 
Comisia ar trebui să încerce să coopereze cu țările terțe în vederea stabilirii unor 
parteneriate fructuoase, ținând seama, în acest scop, de principiile enunțate în Convenția 
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UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal;

13. solicită Comisiei să încurajeze statele membre să facă schimb de informații privind 
practicile existente în ceea ce privește verificarea provenienței bunurilor culturale și să 
își intensifice cooperarea pentru a armoniza măsurile de control și procedurile 
administrative menite să stabilească proveniența bunurilor culturale;

14. îndeamnă Comisia să încurajeze și să sprijine financiar activitățile de cercetare privind 
proveniența desfășurate oriunde în Uniune; sugerează Comisiei să organizeze un forum 
de discuții pentru a face schimb de bune practici și pentru a găsi cele mai bune soluții 
pentru prezent și pentru viitor;

15. invită Comisia să adopte măsuri destinate să sensibilizeze piața obiectelor de artă și 
potențialii cumpărători de artefacte în ceea ce privește importanța cercetării privind 
proveniența, având în vedere faptul că acest tip de cercetare este legată de obligația de 
diligență necesară; 

16. sprijină ideea ca procedurile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a 
bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor și promovarea 
activă a cercetării privind proveniența să fie abordate în contextul inițiativei Anul 
European al Patrimoniului Cultural 2018; invită, prin urmare, Comisia și grupul de 
lucru instituit de aceasta să includă acest punct în planul lor de lucru care prezintă în 
detaliu activitățile pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 2018.
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