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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att utbildning främjar respekt och uppskattning för 
konstverk och andra kulturföremål som symboler för kulturarvet och identiteten, och att 
den därför spelar en viktig roll för att förebygga och motverka plundring av och olaglig 
handel med kulturföremål. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att 
uppmuntra och stödja utbildning och medvetandehöjande åtgärder i detta avseende, 
inbegripet i icke-formella och informella miljöer.

2. Europaparlamentet understryker att den gränsöverskridande aspekten av de flesta 
anspråk på återlämnande kräver en tydlig och konsekvent gränsöverskridande strategi 
som kan övervinna befintliga svårigheter och göra det lättare att uppnå rättvisa och 
skäliga lösningar. Kommissionen uppmanas att överväga inrättandet av ett rådgivande 
organ på unionsnivå för att hjälpa medlemsstaterna och andra aktörer i deras insatser för 
att lokalisera och identifiera stulna konstverk och andra kulturföremål och påskynda 
deras återlämnande till de rättmätiga ägarna.

3. Europaparlamentet understryker att plundring av konstverk och andra kulturföremål 
under väpnade konflikter och krig, liksom i fredstid, är en viktig gemensam 
angelägenhet som måste angripas både när det gäller förebyggande och när det gäller 
återlämnande av stulna kulturföremål, i syfte att skydda och säkerställa integriteten för 
samhällens, folkgruppers, gruppers och enskilda personers kulturarv och identitet.

4. Europaparlamentet betonar att det finns ett trängande behov av att aktivt främja 
systematisk tillgång till högkvalitativ och oberoende proveniensforskning för att 
identifiera stulna konstföremål, underlätta deras återlämnande till de rättmätiga ägarna, 
uppnå en helt öppen, ansvarsfull och etisk konstmarknad och effektivt förebygga och 
motverka plundring och smuggling av konstverk och kulturföremål från väpnade 
konflikter och krig. Parlamentet noterar de möjligheter som i denna riktning erbjuds 
genom europeiska finansiella instrument. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att uppmuntra och stödja särskilda utbildningsprogram i proveniensforskning 
på unionsnivå och nationell nivå, i syfte att göra det möjligt särskilt för dem som deltar i 
kampen mot olaglig handel med kulturföremål att utveckla och förbättra sin 
sakkunskap, bland annat genom gränsöverskridande projekt.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till förordning om import av 
kulturföremål av den 13 juli 2017, med tanke på den globala omfattningen av 
konstmarknaden och antalet objekt i privat ägo, och understryker behovet av ytterligare 
insatser när det gäller gränsöverskridande återlämnande av konstverk och kulturföremål 
som stulits under väpnade konflikter och krig. Parlamentet understryker att 
proveniensforskning och det europeiska samarbetet har visat sig vara användbara för att 
identifiera stulna föremål och sedan göra det möjligt att återlämna dem, och i vissa fall 
förhindra finansiering av terroristgrupper eller krig.

6. Europaparlamentet är medvetet om att proveniensforskning är nära kopplad till den 
skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet som är tillämplig vid förvärv av konstverk och är 
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en viktig angelägenhet för samtliga aktörer på konstmarknaden, eftersom förvärv –
medvetet eller genom oaktsamhet – av stulna konstverk är straffbart enligt vissa 
nationella lagar.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att sätta 
stopp för den olagliga handeln med kulturföremål från territorier i stater i krig, t.ex. 
Syrien och Irak, och därmed förhindra att kulturföremål används som en källa till 
finansiering av terrorism.

8. Europaparlamentet beklagar att eftersom regler antingen saknas, hanteras släpphänt 
eller skiljer sig mellan medlemsstaterna när det gäller proveniensforskning och tillbörlig 
aktsamhet kan många gränsöverskridande anspråk på återlämnande inte genomföras på 
ett effektivt och samordnat sätt, vilket kan få till följd att plundring och olaglig handel 
främjas och smuggling uppmuntras. Till följd av bristen på gemensamma standarder 
förblir det tillämpliga förfarandet ofta oklart för alla berörda parter, däribland museer, 
konsthandlare, samlare, turister och resenärer. Därför uppmanas kommissionen att 
harmonisera reglerna om proveniensforskning och att ta med vissa grundläggande 
principer som anges i 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller 
förts ut olagligt.

9. Europaparlamentet konstaterar att den växande allmänna medvetenheten om konstverk 
och kulturföremål som stals under andra världskriget, och den senaste tidens ökande 
plundring av konst- och kulturföremål under konflikterna i Irak och Syrien, samt vikten 
av proveniensforskning, har lett till att man utvecklat värdefulla resurser för att kunna 
fastställa ett konstverks ägandehistorik. Parlamentet fäster värde vid de initiativ som 
tagits av museer och andra offentliga och privata institutioner och som syftar till att 
utveckla verktyg för att underlätta proveniensforskning. Kommissionen uppmanas med 
kraft att genomföra en grundlig kartläggning av befintliga databaser och att överväga 
inrättandet av en central metadatabas som beaktar tillgänglig information, uppdateras 
regelbundet och kan nås av alla relevanta aktörer.

10. Europaparlamentet anser att ett gemensamt katalogiseringssystem bör inrättas på 
grundval av denna centrala metadatabas, som skulle kunna använda standardiserade 
identifieringskoder för föremål. Därför uppmanas kommissionen att uppmuntra till 
införandet av de identifieringskoder för föremål som tagits fram och främjas av ICOM 
och andra organisationer som marknadsstandard inom hela den inre marknaden.

11. Europaparlamentet anser att det för att möjliggöra verklig proveniensforskning måste 
tas fram en dokumentationshandling eller ett transaktionsregister som är så detaljerade 
som möjligt. Kommissionen uppmanas att aktivt stödja utarbetandet av gemensamma 
riktlinjer för sådana register och att anta lämpliga åtgärder för att uppmuntra 
medlemsstaterna att införa en allmän skyldighet för de yrkesverksamma på 
konstmarknaden att föra ett sådant transaktionsregister och, mer allmänt, följa 1995 års 
Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt.

12. Europaparlamentet anser att kommissionen – för att man ska kunna få en uppsättning 
regler som på ett effektivt sätt kan förhindra plundring och smuggling av konstverk och 
kulturföremål, och uppnå en fullständigt öppen, ansvarsfull och etisk global 
konstmarknad – bör sträva efter att samarbeta med tredjeländer i syfte att upprätta 
fruktbara partnerskap och bör för detta ändamål ta hänsyn till de principer som fastställs 
i 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt.
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13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att dela 
med sig av information om nuvarande praxis när det gäller provenienskontroll av 
kulturföremål, och att intensifiera sitt samarbete i syfte att harmonisera de 
kontrollåtgärder och administrativa förfaranden som har som mål att fastställa 
kulturföremåls proveniens.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att uppmuntra till – och 
finansiellt stödja – proveniensforskningsverksamhet i hela unionen. Parlamentet föreslår 
att kommissionen inrättar ett diskussionsforum där man kan utbyta bästa praxis och 
hitta de bästa lösningarna för samtiden och framtiden.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta åtgärder som syftar till att göra 
konstmarknaden och även potentiella köpare av artefakter medvetna om betydelsen av 
proveniensforskning, eftersom sådan forskning är kopplad till skyldigheten att visa 
tillbörlig aktsamhet. 

16. Europaparlamentet stöder tanken att man i samband med 2018 års initiativ Europaåret 
för kulturarv bör ta upp gränsöverskridande förfaranden för återlämnande av konstverk 
och kulturföremål som förts bort genom plundring under väpnade konflikter och krig, 
samt aktivt främjande av proveniensforskning. Därför uppmanas kommissionen, och 
den arbetsgrupp som kommissionen tillsatt, att ta med denna punkt i sin arbetsplan med 
detaljer om verksamheten under Europaåret för kulturarv 2018.
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