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Изменение 1
Кристине Андерсон
от името на групата ID

Доклад A9-0210/2020
Даце Мелбарде
Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с 
Европейската година на културното наследство
(2019/2194(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0210/2020

Резолюция на Европейския парламент относно постигането на ефективни 
дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на 
културното наследство

Европейският парламент,

– като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), в който се 
посочва, че подписалите страни черпят вдъхновение „от културното, 
религиозното и хуманистичното наследство на Европа“ и желаят да „задълбочат 
солидарността между своите народи, при зачитане на тяхната история, култура и 
традиции“, както и член 3, параграф 3 от ДЕС,

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално член 22 от нея,

– като взе предвид Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО 
в рамките на нейната 33-а сесия на 20 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Конвенцията за опазване на световното културно и природно 
наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 17-а 
сесия на 16 ноември 1972 г.,

– като взе предвид Конвенцията за опазване на нематериалното културно 
наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 32-ра 
сесия на 17 октомври 2003 г., и Конвенцията за опазване на подводното културно 
наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 31-ва 
сесия на 2 ноември 2001 г.,

– като взе предвид Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на 
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незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни 
ценности, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 16-а сесия 
на 14 ноември 1970 г.,

– като взе предвид Международната харта за консервация и реставрация на 
паметниците и забележителните места (Венецианска харта от 1964 г.),

– като взе предвид Конвенцията от Гранада от 1985 г. за опазване на 
архитектурното наследство на Европа и Конвенцията от Валета от 1992 г. за 
опазване на археологическото наследство,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0210/2020),

А. като има предвид, че културното наследство на държавите членки е съкровище от 
миналото, запазено до днес, и наследство за бъдещите поколения;

Б. като има предвид, че културното наследство на държавите членки е източник на 
историческа памет и на размисъл;

В. като има предвид, че културното наследство на държавите членки е ценност само 
по себе си, разнообразно е и приема много форми (материално, нематериално, 
природно, цифрово и цифровизирано);

Г. като има предвид, че местните и паневропейските неправителствени организации 
оказват значително въздействие върху културното развитие;

Д. като има предвид, че разрастването на цифровата икономика създава нови 
възможности, рискове и предизвикателства за секторите на културата и 
творчеството в Европа;

Значението на културното наследство

1. счита, че културното наследство на държавите членки е безценен ресурс, който не 
само дава възможност за историческо самовглъбяване, но и дава представа за 
приликите и разликите, които ни разделят и свързват, като по този начин 
насърчава многообразието и сближаването и укрепва солидарността и 
разбирателството;

2. счита, че културното наследство на държавите членки им помага да формират 
своята идентичност и че правото на държавите – членки на ЕС, да защитават 
националните си традиции, култура и общо християнско наследство трябва, като 
въпрос на спешност да бъде зачитано, за да се гарантира социалното сближаване с 
оглед насърчаване на стабилността и взаимното разбирателство в обществото;

3. счита, че културното наследство на държавите членки, предвид многообразието 
на техните културни традиции, не свидетелства за единството на европейската 
цивилизация;

4. признава ролята, която играе културното наследство на държавите членки за 
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насърчаване на творчеството, иновациите и устойчивостта;

5. подчертава, че европейските езици съставляват и стимулират богатството и 
многообразието на културното наследство на държавите членки, тъй като 
майчиният език е също така средство за предаване на нематериалното културно 
наследство;

6. подчертава, че културното наследство на държавите членки трябва да бъде 
запазено, за да може то да бъде предадено на бъдещите поколения;

7. признава значението и стойността на доброволческата дейност за опазване на 
културното наследство и подчертава знанията, експертния опит и енергията, с 
които доброволците допринасят за каузата;

Опазване, защита и устойчивост

8. подчертава, че запазването на културите на държавите членки и техните народи 
не подлежи на преговори и си заслужава усилието, тъй като тези култури са 
направили европейския континент велик и са го превърнали в това, което е той 
днес; подчертава, че многообразието на Европа не трябва да се изгуби, тъй като 
това би я направило слаба;

9. настоятелно призовава държавите членки да предприемат по-всеобхватни мерки 
за защита и укрепване на езиковото многообразие в ерата на цифровите 
технологии и да противодействат на размиването на езиците;

10. настоятелно призовава държавите членки да предприемат по-всеобхватни мерки 
за укрепване на собствените си културни ценности и култура и за защитата им от 
всякакъв вид външни манипулативни влияния, тъй като културата възниква 
отвътре и не трябва да се манипулира отвън;

11. спешно препоръчва на държавите членки да предприемат по-всеобхватни мерки 
за защита и укрепване на собствените си културни ценности и култура и да 
противодействат на манипулиращите културата ефекти от масовата миграция на 
хора от различни култури, както и да се стремят към асимилация (адаптиране към 
културата на приемащата държава) и интеграция (въвеждане на чужди в културно 
отношение елементи в съществуващо функциониращо общество);

12. подчертава значението на насърчаването и опазването на общото християнско-
юдейско наследство и обектите на религиозното наследство на Европа и 
настоятелно призовава държавите членки да предприемат по-широкообхватни 
мерки за защита на паметници, църкви и синагоги от политически и религиозен 
екстремизъм и строго да осъждат и наказват оскверняването и вандализма на 
културни обекти;

13. препоръчва държавите членки да разбират и третират културното наследство като 
неделима част от материалното, нематериалното, природното и цифровото 
наследство и съответно да го опазват;

14. изразява загриженост относно недостига на квалифицирани занаятчии, особено 
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професионални реставратори и специалисти в областта на културното наследство, 
който представлява риск за културното наследство на държавите членки;

15. препоръчва държавите членки да останат неутрални по отношение на опазването 
на културното наследство, за да го защитят от идеологически подбор и стимули, 
като се откажат от политическата коректност и избягват манипулирането или 
фалшифицирането на историята;

16. припомня, че незаконният трафик на предмети на културата е сериозен проблем с 
глобално измерение, който изисква координирани действия не само на равнище 
държави членки, но и на международно равнище;

17. посочва, че услугите по реставрация в областта на културното наследство се 
предоставят предимно от малки и средни предприятия, както и от собственици на 
многобройни имоти, за които съществуват голяма данъчна тежест и условия, 
които трябва да бъдат облекчени, за да се насърчи този сектор чрез мерки за 
едновременно стимулиране и съхраняване на културното наследство;

18. счита, че опазването на културното наследство не следва да се пренебрегва в 
контекста на предстояща икономическа криза;

Насърчаване на разпространението, посредничеството и образованието в 
областта на културата

19. препоръчва държавите членки да направят културното наследство в различните 
му форми достъпно за всички, доколкото това е възможно, и подчертава, че 
следва да се зачитат и удовлетворяват потребностите на хората с увреждания;

20. подчертава, че секторите на културата и културното наследство, които бяха 
сериозно отслабени от мерките във връзка с коронавируса, имат значителен 
принос както в социално, така и в икономическо отношение;

21. подчертава значението на образованието в областта на историята, културата и 
културното наследство за всички възрастови групи, по-специално за чужденците 
мигранти;

22. препоръчва на държавите членки значително да увеличат и насърчават 
образованието на мигрантите по отношение на европейския начин на живот и на 
собствената си национална култура и културно наследство;

23. потвърждава, че изкуствата, музиката, киното и театърът, дизайнът и 
архитектурата следва да бъдат част от учебната програма и препоръчва на 
държавите членки да обърнат специално внимание на приемствеността на 
хуманистичните ценности на Европа;

Ползата от цифровизацията

24. подчертава значението на цифровизацията на материалите в областта на 
културата, за да бъдат съхранени за бъдещите поколения и да станат по-лесно 
достъпни за по-широка аудитория чрез публикуването им онлайн, като по този 
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начин се облекчи част от стреса на личното посещение на паметници на 
културното наследство и вместо това се даде възможност за онлайн посещения за 
много по-широка, дори глобална публика;

25. подчертава, че технологичният напредък в тази област предлага нови 
възможности за събиране, съхраняване и визуализация, обработка, анализ и 
реставрация на културното наследство и че материалите, които ще бъдат 
цифровизирани, трябва да бъдат подбирани по неутрални критерии, за да се 
гарантира доверието към цифровите архиви и колекции;

26. подчертава ролята, която цифровото образование може да изиграе за предаване на 
знания за и чрез културното наследство; посочва, че са необходими 
висококачествени инициативи за електронно обучение, за да се улесни 
трансферът на знания за културното наследство и да се насърчават в цяла Европа 
знанията и уменията, свързани с наследството;

27. подчертава, че особено значение се отдава на защитата на данните и защитата им 
срещу манипулиране, особено в областта на културното наследство;

28. изразява убеждение, че съвременни технологии като цифровите проучвания, 3D 
моделирането и 3D печатането, разширената реалност, виртуалната реалност, 
изкуственият интелект и масовите данни предлагат нови, невъобразими преди 
това възможности за улавяне, съхранение, визуализация, обработка, анализ, 
реставрация и за разработване на подходящи приложения;

°

° °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.

Or. en


