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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že vzdelávaním sa rozvíja rešpektovanie a chápanie umeleckých diel a iných 
predmetov kultúrnej hodnoty ako symbolov kultúrneho dedičstva a identity, a preto 
vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri predchádzaní rozkrádaniu predmetov kultúrnej 
hodnoty a nedovolenému obchodovaniu s nimi a pri odrádzaní od takejto činnosti; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tomto smere podnecovali a podporovali 
vzdelávacie a osvetové činnosti, a to aj v neformálnom a informálnom rámci;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na cezhraničný charakter väčšiny žiadostí o navrátenie je 
nevyhnutný jasný a ucelený cezhraničný prístup, ktorým možno prekonať existujúce 
ťažkosti a napomôcť dosiahnutie primeraných a spravodlivých riešení; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila vytvorenie poradného orgánu na úrovni Únie, ktorý by členským štátom 
a iným aktérom pomáhal v ich úsilí o lokalizovanie a identifikáciu rozkradnutých 
umeleckých diel a iných predmetov kultúrnej hodnoty a urýchľoval ich navrátenie 
legitímnym vlastníkom;

3. zdôrazňuje, že rozkrádanie umeleckých diel a iných predmetov kultúrnej hodnoty počas 
ozbrojených konfliktov a vojen, ako aj v čase mieru je závažným spoločným 
problémom, ktorý treba riešiť z hľadiska prevencie aj navrátenia rozkradnutých 
kultúrnych objektov, aby sa tak ochránila a zabezpečila integrita kultúrneho dedičstva 
a identita spoločností, komunít, skupín a jednotlivcov;

4. zdôrazňuje naliehavú potrebu aktívne podporovať systematické využívanie kvalitného 
a nezávislého výskumu pôvodu na identifikáciu rozkradnutých umeleckých diel, na 
uľahčenie ich navrátenia legitímnym vlastníkom, na dosiahnutie úplne transparentného, 
zodpovedného a etického trhu s umením a na účinné predchádzanie a zabránenie 
rozkrádaniu umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré pochádzajú 
z ozbrojených konfliktov a vojen, a obchodovaniu s nimi; berie na vedomie možnosti, 
ktoré v tomto smere ponúkajú európske finančné nástroje; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podnecovali a podporovali osobitné programy odbornej prípravy zamerané na 
výskum pôvodu na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť najmä 
stranám zapojeným do boja proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej 
hodnoty prehĺbiť si a zlepšiť odborné znalosti, a to aj prostredníctvom cezhraničných 
projektov;

5. víta návrh nariadenia o dovoze predmetov kultúrnej hodnoty, ktorý Komisia predložila 
13. júla 2017; vzhľadom na celosvetový záber trhu s umením a množstvo predmetov 
v súkromných rukách zdôrazňuje, že treba vynaložiť ďalšie úsilie o cezhraničné 
navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v 
ozbrojených konfliktoch a vo vojnách; zdôrazňuje, že výskum pôvodu a európska 
spolupráca sa osvedčili pri identifikácii rozkradnutých predmetov a následne umožnili 
ich navrátenie a v niektorých prípadoch predídenie financovaniu teroristických skupín 
alebo vojen;

6. uvedomuje si, že výskum pôvodu úzko súvisí s povinnosťou náležitej starostlivosti, 
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ktorú treba uplatniť pri nadobúdaní umeleckých diel, a má zásadný význam pre 
všetkých aktérov na trhu s umením, pretože nadobudnutie ukradnutých umeleckých 
diel, či už vedome alebo z nedbanlivosti, je podľa právnych predpisov niektorých štátov 
trestné;

7. vyzýva členské štáty, aby náležite zakročili s cieľom skoncovať s nepovoleným 
obchodovaním s predmetmi kultúrnej hodnoty pochádzajúcimi z území štátov, 
v ktorých prebieha vojna, napríklad zo Sýrie a z Iraku, a tak zabránili tomu, aby sa 
predmety kultúrnej hodnoty využívali ako zdroj financovania terorizmu;

8. vyjadruje poľutovanie, že pre chýbajúce, nedôsledné alebo rozdielne pravidlá medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o výskum pôvodu a náležitú starostlivosť, nemožno mnoho 
cezhraničných reštitučných nárokov uplatniť účinným a koordinovaným spôsobom, čo 
môže mať za následok podnecovanie rozkrádania, nepovoleného obchodovania 
a pašovania; v dôsledku chýbajúcich spoločných noriem je platný postup pre všetky 
zúčastnené strany vrátane múzeí, obchodníkov s umením, zberateľov, turistov či 
cestujúcich naďalej často nejasný; žiada preto Komisiu, aby zharmonizovala pravidlá 
v oblasti výskumu pôvodu a začlenila do nich niektoré základné zásady Dohovoru 
UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych 
predmetoch;

9. konštatuje, že rastúca informovanosť verejnosti, pokiaľ ide o umelecké diela a predmety 
kultúrnej hodnoty rozkradnuté počas druhej svetovej vojny a nedávnejšie o vlnu 
rozkrádania umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty počas konfliktov v Iraku 
a Sýrii, spolu s dôležitosťou výskumu pôvodu viedli k rozvoju užitočných nástrojov na 
určenie histórie vlastníctva umeleckého diela; oceňuje iniciatívy múzeí a iných 
verejných i súkromných inštitúcií zamerané na vyvinutie nástrojov na uľahčenie 
výskumu pôvodu; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila dôkladné zmapovanie 
existujúcich databáz a zvážila vytvorenie centrálnej metadatabázy, ktorá zohľadní 
dostupné informácie, bude pravidelne aktualizovaná a bude prístupná všetkým 
príslušným aktérom;

10. domnieva sa, že na základe tejto centrálnej metadatabázy by sa mal zaviesť spoločný 
systém katalogizácie, ktorý by mohol využívať štandardizovanú identifikáciu 
predmetov; žiada preto Komisiu, aby podporovala zavedenie identifikácie predmetov, 
ktorú vypracovali a presadzujú Medzinárodná rada múzeí (ICOM) a ďalšie organizácie, 
ako normy v rámci celého vnútorného trhu;

11. nazdáva sa, že nato, aby bolo možné vykonávať riadny výskum pôvodu, treba vytvoriť 
evidenciu dokumentov alebo register transakcií, ktorý by bol čo najpodrobnejší; žiada 
Komisiu, aby aktívne podporovala vypracovanie spoločných usmernení o takýchto 
registroch a prijala primerané opatrenia s cieľom nabádať členské štáty, aby v prípade 
aktérov na trhu s umením zaviedli všeobecnú povinnosť viesť takýto register transakcií 
a vo všeobecnosti pristúpili k Dohovoru UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo 
nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch;

12. domnieva sa, že s cieľom vytvoriť súbor pravidiel, ktoré môžu účinne zabrániť 
rozkrádaniu a pašovaniu umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty, a dosiahnuť 
úplne transparentný, zodpovedný a etický celosvetový trh s umením by sa Komisia mala 
snažiť spolupracovať s tretími krajinami, aby nadviazala úspešné partnerstvá, a v tomto 
zmysle zohľadniť zásady stanovené v Dohovore UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých 
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alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch;

13. žiada Komisiu, aby nabádala členské štáty na výmenu informácií o existujúcich 
postupoch kontroly pôvodu predmetov kultúrnej hodnoty a na prehĺbenie vzájomnej 
spolupráce s cieľom zharmonizovať kontrolné opatrenia a administratíve postupy 
zamerané na určenie pôvodu predmetov kultúrnej hodnoty;

14. naliehavo žiada Komisiu, aby povzbudzovala a finančne podporovala činnosti zamerané 
na výskum pôvodu v celej Únii; navrhuje, aby Komisia zorganizovala diskusné fórum 
v záujme výmeny najlepších postupov a hľadania najlepších riešení pre súčasnosť 
a budúcnosť;

15. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia zacielené na informovanie trhu s umením a tiež 
potencionálnych nákupcov artefaktov o význame výskumu pôvodu, keďže takýto 
výskum súvisí s povinnosťou náležitej starostlivosti; 

16. podporuje myšlienku, aby sa cezhraničné postupy navrátenia umeleckých diel 
a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách 
a aktívna podpora výskumu pôvodu riešili v kontexte iniciatívy Európsky rok 
kultúrneho dedičstva 2018; vyzýva preto Komisiu a pracovnú skupinu, ktorú Komisia 
zriadila, aby tento bod zaradili do svojho pracovného plánu, v ktorom sú podrobne 
uvedené činnosti na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
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