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Dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví
(2019/2194(INI))

Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0210/2020

Usnesení Evropského parlamentu o dosažení účinného politického odkazu Evropského 
roku kulturního dědictví

Evropský parlament,

– s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii (SEU), v němž se uvádí, že signatáři 
se inspirují „evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem“ a přejí si 
„prohloubit solidaritu mezi svými národy při respektování jejich historie, kultury 
a tradic“, a také na čl. 3 odst. 3 SEU,

– s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její článek 22,

– s ohledem na Úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, kterou 
přijala Generální konference UNESCO na svém 33. zasedání dne 20. října 2005,

– s ohledem na Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, kterou 
přijala Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání dne 16. listopadu 1972,

– s ohledem na Úmluvu o ochraně nehmotného kulturního dědictví, kterou přijala 
Generální konference UNESCO na svém 32. zasedání dne 17. října 2003, a na Úmluvu 
o ochraně podvodního kulturního dědictví, kterou přijala Generální konference 
UNESCO na svém 31. zasedání dne 2. listopadu 2001,

– s ohledem na Úmluvu o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu 
a převodu vlastnictví kulturních statků, kterou přijala Generální konference UNESCO 
na svém 16. zasedání dne 14. listopadu 1970,

– s ohledem na Mezinárodní chartu o zachování a obnově památek a památných míst 
(Benátská charta 1964),

– s ohledem na Granadskou úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy z roku 
1985 a na Vallettskou úmluvu o ochraně archeologického dědictví z roku 1992,



AM\1222237CS.docx PE662.831v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0210/2020),

A. vzhledem k tomu, že kulturní dědictví členských států je pokladem z minulosti, který se 
zachoval dodnes, a odkazem pro budoucí generace;

B. vzhledem k tomu, že kulturní dědictví členských států je zdrojem vzpomínek a úvah;

C. vzhledem k tomu, že kulturní dědictví členských států je hodnotou samo o sobě, je 
rozmanité a má mnoho podob (hmotné, nehmotné, přírodní, digitální a digitalizované);

D. vzhledem k tomu, že místní a celoevropské nevládní organizace mají významný dopad 
na kulturní rozvoj;

E. vzhledem k tomu, že rozmach digitální ekonomiky přináší kulturnímu a kreativnímu 
odvětví v Evropě nové příležitosti, rizika a výzvy;

Význam hodnoty kulturního dědictví

1. domnívá se, že kulturní dědictví členských států je neocenitelným zdrojem, který 
nejenže umožňuje historickou introspekci, ale také poskytuje vhled do podobností a 
rozdílů, které nás odlišují a spojují, čímž podporuje rozmanitost a soudržnost a 
podporuje solidaritu a porozumění;

2. domnívá se, že kulturní dědictví členských států jim pomáhá utvářet jejich identitu, a je 
rovněž přesvědčen, že v zájmu zajištění sociální soudržnosti je naléhavě nutné 
respektovat právo členských států EU na ochranu svých národních tradic, kultury a 
společného křesťanského dědictví, s cílem podpořit stabilitu a vzájemné porozumění ve 
společnosti;

3. domnívá se, že vzhledem k rozmanitosti kulturních tradic členských států nesvědčí 
jejich kulturní dědictví o jednotě evropské civilizace;

4. uznává úlohu kulturního dědictví členských států při podpoře tvořivosti, inovací a 
udržitelnosti;

5. zdůrazňuje, že evropské jazyky vytvářejí a podporují bohatství a rozmanitost kulturního 
dědictví členských států, neboť mateřský jazyk je rovněž nástrojem předávání 
nehmotného kulturního dědictví;

6. zdůrazňuje, že kulturní dědictví členských států musí být zachováno, aby mohlo být 
předáno budoucím generacím;

7. uznává význam a hodnotu dobrovolnictví pro ochranu kulturního dědictví a zdůrazňuje 
znalosti, know-how a energii, které dobrovolníci do této věci vkládají;

Zachování, ochrana a udržitelnost

8. zdůrazňuje, že zachování kultur členských států a jejich národů je neoddiskutovatelné a 
má vysokou hodnotu, neboť tyto kultury učinily evropský kontinent velkým a tím, čím 
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je dnes; zdůrazňuje, že o rozmanitost Evropy nesmíme přijít, protože by ji to oslabilo;

9. vyzývá členské státy, aby přijaly komplexnější opatření na ochranu a posílení jazykové 
rozmanitosti v digitálním věku a aby zabránily oslabování jazyků;

10. vyzývá členské státy, aby přijaly komplexnější opatření k posílení svých vlastních 
kulturních statků a kultury a k jejich ochraně před vnějšími manipulativními vlivy 
jakéhokoli druhu, neboť kultura vzniká zevnitř a nesmí být manipulována zvenčí;

11. naléhavě doporučuje, aby členské státy přijaly komplexnější opatření na ochranu a 
posílení svých vlastních kulturních statků a kultury a aby potlačovaly účinky 
ovlivňování kultury způsobené masovou migrací lidí z různých kultur a také usilovaly o 
asimilaci (přizpůsobení se kultuře hostitelské země) a integraci (zavádění kulturně 
cizích prvků do stávající fungující společnosti);

12. zdůrazňuje význam podpory a zachování společného evropského křesťansko-
židovského dědictví a míst náboženského dědictví a vyzývá členské státy, aby přijaly 
rozsáhlejší opatření na ochranu památek, kostelů a synagog před politickým i 
náboženským extremismem a tvrdě odsuzovaly a trestaly znesvěcení a vandalismus 
kulturního majetku;

13. doporučuje, aby členské státy chápaly kulturní dědictví a zacházely s ním jako s 
neoddělitelnou součástí hmotného, nehmotného, přírodního a digitálního dědictví a 
odpovídajícím způsobem jej chránily;

14. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků, zejména 
profesionálních restaurátorů a odborníků v oblasti kulturního dědictví, což představuje 
riziko pro kulturní dědictví členských států;

15. doporučuje, aby členské státy zůstaly v otázce ochrany kulturního dědictví neutrální a 
chránily ho před ideologickou selekcí a propagací, zřekly se politické korektnosti a 
zabránily manipulaci nebo padělání historie;

16. připomíná, že nezákonné obchodování s kulturními statky je závažným problémem 
celosvětového rozměru, který vyžaduje koordinovaná opatření na úrovni členských 
států, ale i na mezinárodní úrovni;

17. poukazuje na to, že restaurátorské služby v oblasti kulturního dědictví poskytují 
většinou malé a střední podniky, jakož i vlastníci mnoha nemovitostí, které nesou 
vysokou daňovou zátěž a vztahují se na ně náročné daňové podmínky, které je třeba 
uvolnit, aby se toto odvětví podpořilo prostřednictvím pobídkových opatření a zároveň 
se ochránilo kulturní dědictví;

18. domnívá se, že ochrana kulturního dědictví by neměla být tváří v tvář hrozící 
hospodářské krizi opomíjena;

Podpora šíření kultury, jejího zprostředkování a vzdělávání

19. doporučuje, aby členské státy zpřístupnily kulturní dědictví v jeho různých podobách v 
co největší míře všem, a zdůrazňuje, že je třeba zohledňovat a uspokojovat potřeby 
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zdravotně postižených osob;

20. zdůrazňuje, že odvětví kultury a kulturního dědictví, která byla značně oslabena 
opatřeními proti šíření koronaviru, představují významný sociální i hospodářský přínos;

21. zdůrazňuje význam vzdělávání v oblasti historie, kultury a kulturního dědictví pro 
všechny věkové skupiny, zejména pro přistěhovalce;

22. doporučuje členským státům, aby výrazně zvýšily a podporovaly vzdělávání migrantů s 
ohledem na evropský způsob života i na jejich vlastní národní kulturu a kulturní 
dědictví;

23. opětovně potvrzuje, že umění, hudba, film a divadlo, design a architektura by měly být 
součástí učebních osnov, a doporučuje, aby členské státy věnovaly zvláštní pozornost 
kontinuitě evropských humanistických hodnot;

Využití digitalizace

24. zdůrazňuje význam digitalizace kulturního materiálu, aby byl zachován pro budoucí 
generace a aby byl díky zveřejnění na internetu snadněji přístupný širšímu publiku, 
čímž se zmírní část stresu spojeného s osobní návštěvou památek kulturního dědictví a 
místo toho se umožní on-line návštěvy pro mnohem širší, dokonce celosvětové 
publikum;

25. zdůrazňuje, že technologický pokrok v této oblasti nabízí nové možnosti pro sběr, 
uchovávání a vizualizaci, zpracování, analýzu a obnovu kulturního dědictví a že 
materiál, který má být digitalizován, musí být vybrán na základě neutrálních kritérií, 
aby byla zajištěna důvěryhodnost digitálních archivů a sbírek

26. vyzdvihuje úlohu, kterou může hrát digitální vzdělávání při šíření znalostí o kulturním 
dědictví a jeho prostřednictvím; poukazuje na to, že k usnadnění předávání znalostí o 
kulturním dědictví a k podpoře znalostí a dovedností souvisejících s kulturním 
dědictvím v celé Evropě jsou zapotřebí vysoce kvalitní iniciativy v oblasti 
elektronického učení;

27. zdůrazňuje zvláštní význam, který je přikládán ochraně údajů a ochraně údajů před 
manipulací, zejména v oblasti kulturního dědictví;

28. je přesvědčen, že moderní technologie, jako jsou digitální průzkumy, 3D modelování a 
3D tisk, rozšířená realita, virtuální realita, umělá inteligence a hromadná data, nabízejí 
nové, dříve nepředstavitelné možnosti pro zachycování, uchovávání, vizualizaci, 
zpracování, analýzu, restaurování kulturního dědictví a vývoj vhodných aplikací;

°

° °

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Or. en
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