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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 181, stk. 3) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A9-0210/2020

Europa-Parlamentet beslutning om opnåelse af en reel politisk virkning af det 
europæiske år for kulturarv

Europa-Parlamentet,

– der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvori det 
hedder, at underskriverne "har ladet sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv" og "ønsker at styrke solidariteten mellem deres folk, samtidig med at 
de respekterer disses historie, kultur og traditioner", samt til artikel 3, stk. 3, i TEU,

– der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 22,

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, vedtaget af UNESCO's Generalkonferences 33. samling den 20. 
oktober 2005,

– der henviser til konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, vedtaget af 
UNESCO's Generalkonferences 17. samling den 16. november 1972,

– der henviser til konventionen til beskyttelse af den immaterielle kulturarv, som blev 
vedtaget på UNESCO's generalkonference på UNESCO's 32. samling den 17. oktober 
2003, og til konventionen om beskyttelse af undervandskulturarven, der blev vedtaget 
på UNESCO's generalkonference på dens 31. samling den 2. november 2001,

– der henviser til konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, 
eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, vedtaget af UNESCO's 
Generalforsamlings 16. samling den 14. november 1970,

– der henviser til det internationale charter om bevarelse og restaurering af monumenter 
og bevarelsesværdige steder (Venedig-charteret fra 1964),

– der henviser til Granadakonventionen fra 1985 om bevaring af Europas arkitekturarv og 
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til Vallettakonventionen fra 1992 om beskyttelse af den arkæologiske arv,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9-0210/2020),

A. der henviser til, at medlemsstaternes kulturarv er en skat fra fortiden, bevaret indtil i dag 
og en arv for kommende generationer;

B. der henviser til, at medlemsstaternes kulturarv er en kilde til erindring og refleksion;

C. der henviser til, at medlemsstaternes kulturarv er en værdi i sig selv, er mangfoldig og 
har mange former (materielle, immaterielle, naturlige, digitale og digitaliserede);

D. der henviser til, at lokale og fælleseuropæiske ikke-statslige organisationer har en 
betydelig indvirkning på den kulturelle udvikling;

E. der henviser til, at udvidelsen af den digitale økonomi medfører nye muligheder, risici 
og udfordringer for Europas kulturelle og kreative sektorer;

Betydningen af kulturarvens værdi

1. mener, at medlemsstaternes kulturarv er en uvurderlig ressource, der ikke blot giver 
mulighed for historisk introspektion, men også giver indsigt i de ligheder og forskelle, 
der adskiller os og forbinder os, hvorved mangfoldighed og samhørighed fremmes, og 
solidaritet og forståelse fremmes;

2. mener, at medlemsstaternes kulturarv hjælper dem med at forme deres identitet, og 
mener også, at EU-medlemsstaternes ret til at beskytte deres nationale traditioner, kultur 
og fælles kristne arv skal respekteres hurtigst muligt for at sikre social samhørighed 
med henblik på at fremme stabilitet og gensidig forståelse i samfundet;

3. mener, at medlemsstaternes kulturarv på baggrund af mangfoldigheden af deres 
kulturelle traditioner ikke vidner om den europæiske civilisations enhed;

4. anerkender den rolle, som medlemsstaternes kulturarv spiller med hensyn til at fremme 
kreativitet, innovation og bæredygtighed;

5. understreger, at europæiske sprog udgør og fremmer medlemsstaternes kulturarvs 
rigdom og mangfoldighed, eftersom modersmålet også er et middel til videregivelse af 
immateriel kulturarv;

6. understreger, at medlemsstaternes kulturarv skal bevares, så den kan videregives til de 
kommende generationer;

7. anerkender betydningen og værdien af frivilligt arbejde for at beskytte kulturarv og 
fremhæver den viden, ekspertise og energi, som frivillige sætter ind på sagen;

Bevarelse, beskyttelse og bæredygtighed

8. understreger, at bevarelsen af medlemsstaternes og deres befolkningers kulturer ikke 
står til forhandling og er umagen værd, eftersom disse kulturer har gjort det europæiske 



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

kontinent stort og til, hvad det er i dag; understreger, at Europas mangfoldighed ikke må 
gå tabt, fordi det ville gøre det svagt;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe mere omfattende foranstaltninger 
for at beskytte og styrke den sproglige mangfoldighed i den digitale tidsalder og 
modvirke udvanding af sprog;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe mere omfattende foranstaltninger 
for at styrke deres egne kulturelle aktiver og kultur og beskytte dem mod enhver form 
for ydre manipulationsfaktorer, eftersom kultur opstår indefra og ikke må manipuleres 
udefra;

11. anbefaler, at medlemsstaterne hurtigst muligt træffer mere omfattende foranstaltninger 
til at beskytte og styrke deres egne kulturelle aktiver og kultur og modvirke de 
kulturmanipulerende virkninger, som massemigration af mennesker fra forskellige 
kulturer medfører, samt stræbe efter assimilation (tilpasning til værtslandets kultur) og 
integration (indførelse af kulturelt fremmede elementer i et eksisterende velfungerende 
samfund);

12. understreger betydningen af at fremme og bevare Europas fælles kristne og jødiske arv 
og religiøse kulturarvssteder og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe 
mere omfattende foranstaltninger til at beskytte monumenter, kirker og synagoger mod 
såvel politisk som religiøs ekstremisme og til alvorligt at fordømme og straffe 
vanhelligelse af og hærværk mod kulturelle ejendomme;

13. henstiller, at medlemsstaterne forstår og behandler kulturarven som en uadskillelig 
enhed af materiel, immateriel, naturlig og digital kulturarv og beskytter den i 
overensstemmelse hermed;

14. udtrykker bekymring over manglen på kvalificerede håndværkere, navnlig 
professionelle restauratører og eksperter på kulturarvsområdet, hvilket udgør en risiko 
for medlemsstaternes kulturarv;

15. anbefaler, at medlemsstaterne forbliver neutrale med hensyn til at bevare kulturarven for 
at beskytte den mod ideologisk udvælgelse og fremme ved at give afkald på politisk 
korrekthed og undgå manipulation eller forfalskning af historien;

16. gentager, at ulovlig handel med kulturgenstande er et alvorligt problem med en global 
dimension, der kræver en koordineret indsats ikke kun fra medlemsstaternes side, men 
også på internationalt plan;

17. påpeger, at restaureringstjenester på kulturarvsområdet for det meste leveres af små og 
mellemstore virksomheder samt af ejere af mange ejendomme, som er underlagt en høj 
skattebyrde og betingelser, der skal lempes for at fremme denne sektor gennem 
tilskyndelsesforanstaltninger, idet kulturarven samtidig bevares;

18. mener, at beskyttelsen af kulturarven ikke bør forsømmes med udsigt til en forestående 
økonomisk krise;

Fremme af udbredelse og formidling af kulturen samt uddannelse
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19. anbefaler, at medlemsstaterne i videst muligt omfang gør kulturarven i dens forskellige 
former tilgængelig for alle, og understreger, at handicappedes behov bør respekteres og 
opfyldes;

20. understreger, at sektorerne for kultur og kulturarv, som er blevet alvorligt svækket af 
coronavirusforanstaltningerne, yder et betydeligt bidrag både socialt og økonomisk;

21. understreger betydningen af historie-, kultur- og kulturarvsundervisning for alle 
aldersgrupper, navnlig for udenlandske migranter;

22. anbefaler, at medlemsstaterne i betydelig grad øger og fremmer uddannelsen af 
migranter med hensyn til den europæiske levevis samt deres egen nationale kultur og 
kulturarv;

23. gentager, at kunst, musik, film og teater, design og arkitektur bør være en del af 
læseplanen, og anbefaler, at medlemsstaterne lægger særlig vægt på kontinuiteten i 
Europas humanistiske værdier;

Brugen af digitalisering

24. understreger betydningen af at digitalisere kulturelt materiale for at bevare det for 
fremtidige generationer og gøre det lettere tilgængeligt for et bredere publikum ved at 
stille det til rådighed online og dermed mindske en del af den stress, der er forbundet 
med at besøge kulturarvsmonumenter fysisk, og i stedet muliggøre onlinebesøg for et 
langt bredere, selv globalt publikum;

25. understreger, at teknologiske fremskridt på dette område giver nye muligheder for 
indsamling, bevaring og visualisering, behandling, analyse og restaurering af 
kulturarven, og at det materiale, der skal digitaliseres, skal udvælges efter neutrale 
kriterier for at sikre troværdigheden af digitale arkiver og samlinger;

26. fremhæver den rolle, som digital uddannelse kan spille i at fremme læring om og via 
kulturarven; påpeger, at der er behov for e-læringsinitiativer af høj kvalitet for at lette 
overførslen af viden om kulturarv og fremme kulturarvsrelateret viden og færdigheder i 
hele Europa;

27. understreger, at der lægges særlig vægt på databeskyttelse og beskyttelse af data mod 
manipulation, navnlig på kulturarvsområdet;

28. er overbevist om, at moderne teknologier såsom digitale undersøgelser, 3D-modellering 
og 3D-printning, forbedret virkelighed, virtual reality, kunstig intelligens og massedata 
giver nye muligheder for opsamling, bevarelse, visualisering, behandling, analyse, 
restaurering og udvikling af passende applikationer;

°

° °

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Or. en
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