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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0210/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 
johdosta toteutettavista politiikkatoimista

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan, jossa 
todetaan, että allekirjoittajavaltiot ”hakevat innoituksensa Euroopan kulttuurisesta, 
uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä” ja että ne ”haluavat syventää kansojensa 
välistä yhteisvastuullisuutta niiden historiaa, kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen”, sekä 
SEU:n 3 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 22 artiklan,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2005 pidetyssä Unescon yleiskokouksen 33. istunnossa 
hyväksytyn yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 1972 pidetyssä Unescon yleiskokouksen 17. istunnossa 
hyväksytyn yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta,

– ottaa huomioon 17. lokakuuta 2003 pidetyssä Unescon yleiskokouksen 32. istunnossa 
hyväksytyn yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta ja 
2. marraskuuta 2001 pidetyssä Unescon yleiskokouksen 31. istunnossa hyväksytyn 
vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 1970 pidetyssä Unescon yleiskokouksen 16. istunnossa 
hyväksytyn yleissopimuksen kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja 
omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi,

– ottaa huomioon monumenttien ja kohteiden suojelusta ja restauroinnista annetun 
kansainvälisen julistuksen (Venetsian julistus vuodelta 1964),
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– ottaa huomioon vuonna 1985 tehdyn Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua 
koskevan yleissopimuksen (Granadan yleissopimus) ja vuonna 1992 tehdyn Euroopan 
arkeologisen perinnön suojelua koskevan yleissopimuksen (Vallettan yleissopimus),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A9-0210/2020),

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö on menneisyydestä tähän päivään 
peritty aarre, joka siirtyy perintönä tuleville sukupolville;

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö on muistojen ja muistamisen 
lähde;

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö on itsessään arvo, monitahoinen ja 
monimuotoinen (aineellinen, aineeton, luonnollinen, digitaalinen ja digitoitu);

D. ottaa huomioon, että paikallisilla ja yleiseurooppalaisilla valtiosta riippumattomilla 
järjestöillä on merkittävä vaikutus kulttuurin kehitykseen;

E. ottaa huomioon, että digitaalitalouden laajentuminen luo uusia mahdollisuuksia ja 
haasteita Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille;

Kulttuuriperinnön arvon merkitys

1. katsoo, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö on korvaamaton voimavara, joka paitsi 
mahdollistaa historiallisen itsehavainnoinnin myös antaa käsityksen meitä erottavista ja 
yhdistävistä samankaltaisuuksista ja erilaisuuksista, mikä edistää monimuotoisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta sekä vahvistaa solidaarisuutta ja ymmärrystä;

2. katsoo, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö auttaa niitä antamaan muodon 
identiteetilleen ja että EU:n jäsenvaltioiden oikeus suojella kansallisia perinteitään, 
kulttuuriaan ja yhteistä kristillistä perintöä on sallittava kiireellisesti sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi, jotta voidaan edistää vakautta ja keskinäistä 
ymmärrystä yhteiskunnassa;

3. katsoo, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö ei todista Euroopan sivilisaation 
yhtenäisyydestä, sillä kulttuuriperinteitä on monia;

4. tunnustaa jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön merkityksen luovuuden, innovoinnin ja 
kestävyyden edistämisessä;

5. korostaa, että eurooppalaiset kielet ovat jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön rikkaus ja 
monimuotoisuuden ilmentymä, joita kielet myös edistävät, koska äidinkieli on myös 
aineettoman kulttuuriperinnön välittämisen väline;

6. korostaa, että jäsenvaltioiden kulttuuriperintö on säilytettävä, jotta se voidaan siirtää 
tuleville sukupolville;
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7. tunnustaa vapaaehtoistoiminnan merkityksen ja arvon kulttuuriperinnön suojelemisessa 
ja korostaa vapaaehtoistyöntekijöiden tähän tarkoitukseen tuomaa tietämystä, 
asiantuntemusta ja energiaa;

Säilyttäminen, suojelu ja kestävyys

8. korostaa, että jäsenvaltioiden ja niiden kansojen kulttuurien säilyttäminen on 
ehdottoman tärkeä ja arvokas tehtävä, koska nämä kulttuurit ovat tehneet Euroopan 
mantereesta suuren ja sen, mitä se nykyisin on; korostaa, että Euroopan 
monimuotoisuutta ei saa kadottaa, koska se heikentäisi Eurooppaa;

9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kattavampia toimenpiteitä kielellisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi ja vahvistamiseksi digitaaliaikana sekä kielten 
vesittämisen torjumiseksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kattavampia toimenpiteitä oman 
kulttuuriomaisuutensa ja kulttuurinsa vahvistamiseksi ja niiden suojelemiseksi ulkoisilta 
manipulointivaikutuksilta, koska kulttuuri on peräisin sisäpuolelta eikä sitä saa 
manipuloida ulkopuolelta;

11. suosittaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kiireellisesti kattavampia toimenpiteitä oman 
kulttuuriomaisuutensa ja kulttuuriensa suojelemiseksi ja vahvistamiseksi ja eri 
kulttuureista tulevien ihmisten laajamittaisen muuttoliikkeen aiheuttamien kulttuuria 
muokkaavien vaikutusten torjumiseksi ja pyrkivät myös sopeuttamaan heidät 
(mukautuminen vastaanottavan maan kulttuuriin) ja integroimaan heidät (kulttuurisesti 
vieraiden elementtien sisällyttäminen olemassa olevaan toimivaan yhteiskuntaan);

12. korostaa, että on tärkeää tukea ja suojella Euroopan yhteistä kristillis-juutalaista 
perintöä ja uskonnollisia perintökohteita, ja kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
kattavampia toimenpiteitä monumenttien, kirkkojen ja synagogien suojelemiseksi 
poliittisilta ja uskonnollisilta ääriliikkeiltä sekä tuomitsemaan ankarasti 
kulttuuriomaisuuden häpäisemisen ja tuhoamisen ja rankaisemaan niistä;

13. toivoo, että jäsenvaltiot ymmärtäisivät kohdella kulttuuriperintöä aineellisen, 
aineettoman, luonnollisen ja digitaalisen perinnön erottamattomana osana ja suojelisivat 
sitä vastaavasti;

14. on huolissaan siitä, että ammattitaitoisia käsityöläisiä, erityisesti ammattimaisia 
entisöijiä ja kulttuuriperinnön alan asiantuntijoita, ei ole tarpeeksi, ja katsoo, että tämä 
vaarantaa jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön;

15. suosittelee, että jäsenvaltiot säilyttävät kulttuuriperintöä puolueettomasti suojellakseen 
sitä ideologisilta valinnoilta ja painotuksilta torjumalla poliittisen korrektiuden ja 
välttämällä historian manipulointia tai väärentämistä;

16. muistuttaa, että kulttuuriesineiden laiton kauppa on vakava ongelma, jolla on 
maailmanlaajuinen ulottuvuus ja joka edellyttää koordinoituja toimia paitsi 
jäsenvaltioiden myös kansainvälisellä tasolla;
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17. panee merkille, että kulttuuriperinnön entisöintipalveluja tarjoavat pääasiassa pienet ja 
keskisuuret yritykset sekä usein ankarasti verotettujen kiinteistöjen omistajat; katsoo, 
että heihin kohdistuvia vaatimuksia on lievennettävä, jotta alaa voidaan edistää 
kannustavien toimenpiteiden avulla ja samalla säilyttää kulttuuriperintö;

18. katsoo, että kulttuuriperinnön suojelua ei pitäisi laiminlyödä uhkaavassa talouskriisissä;

Kulttuurin levittämisen ja välittämisen sekä kulttuurikoulutuksen edistäminen

19. suosittelee, että jäsenvaltiot asettavat kulttuuriperinnön eri muodoissaan kaikkien 
ulottuville siinä määrin kuin se on mahdollista, ja korostaa, että vammaisten tarpeet olisi 
otettava huomioon ja vastattava niihin;

20. korostaa, että kulttuuri- ja kulttuuriperinnön osa-alueet, joita koronavirustoimenpiteet 
ovat merkittävästi heikentäneet, antavat merkittävän panoksen sekä yhteiskuntaan että 
talouteen;

21. painottaa historian, kulttuurin ja kulttuuriperintökasvatuksen merkitystä kaikille 
ikäryhmille, erityisesti maahanmuuttajille;

22. suosittaa, että jäsenvaltiot lisäävät ja edistävät merkittävästi maahanmuuttajien 
koulutusta eurooppalaisesta elämäntavasta sekä heidän omasta kansallisesta 
kulttuuristaan ja kulttuuriperinnöstään;

23. vahvistaa, että taiteiden, musiikin, elokuvien ja teatterien, muotoilun ja arkkitehtuurin 
olisi oltava osa opetussuunnitelmaa, ja suosittelee, että jäsenvaltiot kiinnittävät erityistä 
huomiota Euroopan humanististen arvojen jatkuvuuteen;

Digitalisointi

24. korostaa, että kulttuuriaineiston digitalisointi on tärkeää perinnön säilyttämiseksi 
sukupolville ja sen saattamiseksi helpommin laajemman yleisön saataville verkossa; 
katsoo, että tällä tavalla lievennettäisiin jonkin verran kulttuuriperintömonumentteihin 
henkilökohtaisesti tutustumisen aiheuttamaa rasitusta ja tarjottaisiin 
vierailumahdollisuus verkossa paljon laajemmalle, jopa maailmanlaajuiselle yleisölle;

25. korostaa, että alan tekninen edistys tarjoaa uusia mahdollisuuksia kulttuuriperinnön 
keräämiseen, säilyttämiseen ja visualisointiin, käsittelyyn, analysointiin ja entisöintiin ja 
että digitoitava aineisto on valittava puolueettomin perustein, jotta voidaan varmistaa 
digitaalisten arkistojen ja kokoelmien uskottavuus;

26. korostaa roolia, joka digitaalisella koulutuksella voi olla kulttuuriperintöä koskevan ja 
sen kautta tapahtuvan tiedon siirtämisessä; huomauttaa, että tarvitaan laadukkaita 
verkko-oppimisaloitteita, joilla helpotetaan kulttuuriperintöä koskevan tiedon siirtoa ja 
edistetään kulttuuriperintöön liittyviä tietoja ja taitoja kaikkialla Euroopassa;

27. korostaa, että tietosuoja ja tietojen suojaaminen manipuloinnilta on erityisen tärkeää 
erityisesti kulttuuriperinnön alalla;



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

28. on vakuuttunut siitä, että nykyaikaiset teknologiat, kuten digitaaliset tutkimukset, 3D-
mallinnus ja 3D-tulostus, laajennettu todellisuus, virtuaalitodellisuus, tekoäly ja 
massadata tarjoavat aiemmin tuntemattomia uusia mahdollisuuksia kulttuuriperinnön 
talteenottoon, säilyttämiseen, visualisointiin, käsittelyyn, analysointiin, entisöintiin ja 
asianmukaisten sovellusten kehittämiseen;

°

° °

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Or. en


