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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0210/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste 
tulemuste saavutamise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) preambulit, milles 
märgitakse, et lepinguosalised saavad innustust „Euroopa kultuurilisest, religioossest ja 
humanistlikust pärandist“ ning soovivad „süvendada oma rahvaste vahelist solidaarsust, 
samal ajal austades nende ajalugu, kultuuri ja traditsioone“, ning ELi lepingu artikli 3 
lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 22,

– võttes arvesse kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 
konventsiooni, mis võeti vastu 20. oktoobril 2005 UNESCO peakonverentsi 
33. istungjärgul,

– võttes arvesse ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni, mis võeti 
vastu 16. novembril 1972 UNESCO peakonverentsi 17. istungjärgul,

– võttes arvesse vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni, mis võeti vastu 
17. oktoobril 2003 UNESCO peakonverentsi 32. istungjärgul, ning veealuse 
kultuuripärandi kaitse konventsiooni, mis võeti vastu 2. novembril 2001 UNESCO 
peakonverentsi 31. istungjärgul,

– võttes arvesse kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse 
üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsiooni, mis võeti vastu 
14. novembril 1970 UNESCO peakonverentsi 16. istungjärgul,

– võttes arvesse mälestiste ja ajalooliste paikade konserveerimise ja restaureerimise 
rahvusvahelist hartat (1964. aasta Veneetsia harta),

– võttes arvesse 1985. aasta Granada konventsiooni Euroopa arhitektuuripärandi kaitse 
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kohta ning 1992. aasta Valletta konventsiooni arheoloogiapärandi kaitse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A9-0210/2020),

A. arvestades, et kultuuripärand on tunnistus liikmesriikide hinnalisest ajaloost ja see tuleb 
edasi anda tulevastele põlvkondadele;

B. arvestades, et liikmesriikide kultuuripärand aitab meil minevikku mäletada ja sellest 
õppust võtta;

C. arvestades, et liikmesriikide kultuuripärand on omaette väärtus ning see on äärmiselt 
mitmekesine ja võib esineda mitmel kujul (materiaalne, vaimne, looduslik, digitaalne ja 
digiteeritud);

D. arvestades, et kohalikud ja üleeuroopalised vabaühendused mõjutavad kultuurilist 
arengut märkimisväärselt;

E. arvestades, et digimajanduse laienemine tähendab Euroopa kultuuri- ja loomesektori 
jaoks uusi võimalusi, aga ka uusi ohte ja ülesandeid;

Kultuuripärandi väärtus ja tähtsus

1. on veendunud, et liikmesriikide kultuuripärand on hindamatu ressurss, mis võimaldab 
meil ajaloo üle järele mõelda ning hoomata inimestevahelisi sarnasusi ja erinevusi, st 
edendada mitmekesisust ja ühtekuuluvust, solidaarsust ja mõistmist;

2. on veendunud, et kultuuripärand aitab liikmesriikidel kujundada oma identiteeti, ning 
usub samuti, et ELi liikmesriikidel on õigus oma rahvuslikke traditsioone, kultuuri ja 
ühist kristlikku pärandit kaitsta, kusjuures seda õigust tuleb viivitamatult tunnustada, et 
tagada sotsiaalne sidusus ja suurendada seeläbi ühiskonnas stabiilsust ja 
üksteisemõistmist;

3. on seisukohal, et liikmesriikide kultuuripärand ja traditsioonide rikkus ei näita, et 
Euroopa tsivilisatsioon oleks olnud ühtne;

4. võtab teadmiseks, et kultuuripärandil on liikmesriikides oluline koht loovuse, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse edendamisel;

5. rõhutab, et Euroopa keeled on liikmesriikide kultuuripärandi rikkuse ja mitmekesisuse 
näitajad ja kandjad, sest vaimset kultuuripärandit antakse edasi emakeeles;

6. rõhutab, et liikmesriikide kultuuripärandit tuleb säilitada ja see tuleb edasi anda 
tulevastele põlvkondadele;

7. märgib, kui tähtis ja oluline on kultuuripärandi kaitsel vabatahtlike tegevus, ning juhib 
tähelepanu asjaolule, et vabatahtlikud pühendavad oma tegevusele kõik oma teadmised, 
asjatundlikkuse ja energia;

Säilitamine, kaitse ja jätkusuutlikkus
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8. rõhutab, et liikmesriikide ja nende elanike kultuuri säilitamine on ainus mõeldav samm 
ja igati pingutust väärt, sest Euroopa tugevus ja praegune olukord on just nende tulem; 
rõhutab, et Euroopa mitmekesisust ei tohi kaotada, sest see muudaks Euroopa nõrgaks;

9. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid digiajastul keelelise mitmekesisuse 
kaitsmiseks ja tugevdamiseks ulatuslikumaid meetmeid ning võitleksid keelerikkuse 
kadumise vastu;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid oma kultuuriväärtuste ja kultuuri kaitseks 
põhjalikumaid meetmeid ning kaitseksid neid igasuguse välise manipuleerimise eest, 
sest kultuur kujuneb seestpoolt ning seda ei tohi väljastpoolt manipuleerida;

11. soovitab liikmesriikidel tungivalt võtta oma kultuuriväärtuste ja kultuuri kaitseks ja 
tugevdamiseks põhjalikumaid meetmeid ning astuda vastu eri kultuuritaustaga inimeste 
massilisest rändest tingitud kultuurilisele manipulatsioonile, võttes eesmärgiks 
assimileerimise (sisserännanute kohanemise vastuvõtva riigi kultuuriga) ja 
integratsiooni (kultuuriliste võõrelementide lõimimise olemasolevasse toimivasse 
ühiskonda);

12. toonitab, kui tähtis on Euroopa ühist kristlikku ja judaistlikku pärandit ning 
religioonipärandiga seotud kohti toetada ja kaitsta; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
võtaksid ulatuslikumaid meetmeid monumentide, kirikute ja sünagoogide kaitseks 
poliitilise ja usulise äärmusluse eest ning mõistaksid rangelt hukka kultuuriväärtuste 
rüvetamise ja vandalismi, karistades selle toimepanijaid;

13. soovitab liikmesriikidel käsitada ja vaadelda kultuuripärandit ühtse lahutamatult seotud 
pärandikogumina, mis hõlmab materiaalset, vaimset, looduslikku ja digitaalset pärandit, 
ning kaitsta seda vastavalt;

14. peab murettekitavaks osavate meistrite, eriti professionaalsete restauraatorite ja 
kultuuripärandi valdkonna asjatundjate nappust, sest see seab liikmesriikide 
kultuuripärandi ohtu;

15. soovitab liikmesriikidel jääda kultuuripärandi säilitamisel neutraalseks, et kaitsta seda 
ideoloogiliste valikute ja suunamise eest, ning soovitab ka loobuda poliitkorrektsusest ja 
vältida ajaloo võltsimist ja sellega manipuleerimist;

16. tuletab meelde, et ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega on tõsine ülemaailmne 
probleem ning selle vastu tuleb koordineeritult võidelda mitte üksnes liikmesriikide, 
vaid rahvusvahelisel tasandil;

17. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuripärandi taastamisega tegelevad enamasti väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad ja kinnisvaraobjektide omanikud ning sektori 
stimuleerimiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks tuleks nende kõrget maksukoormust ja 
neile kehtivaid muid nõudeid leevendada;

18. on seisukohal, et kultuuripärandi kaitset ei tohiks ähvardavale majanduskriisile 
vaatamata tähelepanuta jätta;

Kultuuri parem levitamine, vahendamine ja tutvustamine
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19. soovitab liikmesriikidel muuta kõik kultuuripärandi vormid kõigile võimalikult 
kättesaadavaks ning rõhutab, et arvesse võtta ja täita tuleks ka puudega inimeste 
vajadusi;

20. toonitab, et ehkki koroonaviiruse vastane võitlus on kultuuri- ja kultuuripärandi sektorit 
tõsiselt nõrgestanud, on need ühiskonna ja majanduse jaoks väga tähtsad;

21. rõhutab, kui tähtis on ajaloo, kultuuri ja pärandi tutvustamine kõigile vanuserühmadele, 
eriti välismaalt saabunud sisserändajatele;

22. soovitab liikmesriikidel migrante Euroopa eluviiside ja oma riigi kultuuri ja 
kultuuripärandi osas märkimisväärselt rohkem harida ja sellist koolitamist edendada;

23. kordab, et õppekavasse peaksid kuuluma nii kunst, muusika, film, teatrikunst, disain kui 
ka arhitektuur, ning soovitab liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu Euroopa 
humanistlike väärtuste edasiandmisele;

Digiteerimine kui abivahend

24. toonitab, kui oluline on kultuurimaterjali tulevastele põlvkondadele edasiandmise ja 
laiemale publikule kättesaadavaks tegemise seisukohast materjali digiteerimine ja selle 
internetis avaldamine, mis vähendab mõnevõrra ka vajadust kultuuripärandi hulka 
kuuluvaid monumente ise külastada, sest palju rohkem inimesi saab monumentidega 
tutvuda veebi vahendusel, kas või teisest riigist;

25. rõhutab, et tehnoloogia areng pakub uusi võimalusi kultuuripärandi kogumiseks, 
säilitamiseks, visualiseerimiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja restaureerimiseks, 
ning toonitab, et digiteeritav materjal tuleb välja valida neutraalsete kriteeriumide 
alusel, et kindlustada digitaalsete arhiivide ja kogude usaldusväärsus;

26. juhib tähelepanu digiõppe olulisele rollile kultuuripärandi tutvustamisel ja kasutamisel; 
juhib tähelepanu sellele, et kultuuripärandi hõlpsamaks tutvustamiseks ning pärandiga 
seotud teadmiste ja oskuste paremaks propageerimiseks on vaja kvaliteetseid e-õppe 
algatusi;

27. rõhutab, et andmekaitse ja andmete kaitse manipuleerimise eest on äärmiselt tähtis, eriti 
kultuuripärandi kontekstis;

28. on veendunud, et kaasaegne tehnoloogia (näiteks digitaalsed uuringud, 3D-
modelleerimine ja 3D-printimine, liit- ja virtuaalreaalsus, tehisintellekt ja suurandmed) 
pakuvad kultuuripärandi kogumiseks, säilitamiseks, visualiseerimiseks, töötlemiseks, 
analüüsimiseks, taastamiseks ja asjakohaste rakenduste arendamiseks uusi võimalusi, 
millest varem ei osatud isegi unistada;
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29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Or. en


