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Jelentés A9-0210/2020
Dace Melbārde
A kulturális örökség európai éve tekintetében hatékony szakpolitikai eredmények elérése
(2019/2194(INI))

Az A9-0210/2020. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a kulturális örökség európai éve tekintetében 
valódi szakpolitikai eredmények eléréséről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) preambulumára, amely 
kimondja, hogy az aláírók ösztönzést merítenek „Európa kulturális, vallási és humanista 
örökségéből”, és el kívánják mélyíteni „a népeik közötti szolidaritást, miközben 
történelmüket, kultúrájukat és hagyományaikat tiszteletben tartják”, valamint az EUSZ 
3. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 22. cikkére,

– tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 
szóló, az UNESCO Általános Konferenciájának 33. ülése által 2005. október 20-án 
elfogadott egyezményre,

– tekintettel a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az UNESCO 
Általános Konferenciájának 17. ülése által 1972. november 16-án elfogadott 
egyezményre,

– tekintettel a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, az UNESCO Általános 
Konferenciájának 32. ülése által 2003. október 17-én elfogadott egyezményre, és a víz 
alatti kulturális örökség védelméről szóló, az UNESCO Általános Konferenciájának 31. 
ülése által 2001. november 2-án elfogadott egyezményre,

– tekintettel a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan 
átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az 
UNESCO Általános Konferenciájának 16. ülése által 1970. november 14-én elfogadott 
egyezményre,

– tekintettel a műemlékek és műemlékhelyszínek konzerválását és restaurálását célzó 
1964. évi nemzetközi Velencei Chartára,
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– tekintettel az európai építészeti örökség védelméről szóló 1985. évi Granadai 
Egyezményre, és az európai régészeti örökség védelméről szóló 1992. évi Vallettai 
Egyezményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A9-0210/2020),

A. mivel a tagállamok kulturális öröksége a múltból örökölt kincs, amelyet a jelenben 
megőrzünk és a jövő nemzedékeinek örökségként átadunk;

B. mivel a tagállamok kulturális öröksége az emlékezés és a gondolkodás forrása;

C. mivel a tagállamok kulturális öröksége önmagában érték, sokszínű és sokféle formát ölt 
(tárgyi, szellemi, természeti, digitális és digitalizált);

D. mivel a helyi és páneurópai nem kormányzati szervezetek jelentős hatást gyakorolnak a 
kulturális fejlődésre;

E. mivel a digitális gazdaság bővülése új lehetőségeket, kihívásokat és kockázatokat rejt 
Európa kulturális és kreatív ágazatai számára;

A kulturális örökség értékének fontossága

1. úgy véli, hogy a tagállamok kulturális öröksége felbecsülhetetlen értékű erőforrás, 
amely nemcsak történelmi betekintést tesz lehetővé, hanem általa észlelhetők a minket 
elválasztó és minket összekapcsoló hasonlóságok és különbségek is, előmozdítva ezáltal 
a sokféleséget, a kohéziót, a szolidaritást és a megértést;

2. úgy véli, hogy kulturális örökségük segíti a tagállamokat identitásuk alakításában, és 
úgy véli, hogy a társadalmi kohézió biztosítása érdekében sürgősen tiszteletben kell 
tartani az uniós tagállamok jogát nemzeti hagyományaik, kultúrájuk és közös keresztény 
örökségük védelmére, a stabilitás és a társadalmon belüli megértés előmozdítása 
érdekében;

3. úgy véli, hogy a tagállamok kulturális öröksége, tekintettel kulturális hagyományaik 
sokféleségére, nem tanúskodik az európai civilizáció egységéről;

4. elismeri a tagállamok kulturális örökségének szerepét a kreativitás, az innováció és a 
fenntarthatóság előmozdításában;

5. hangsúlyozza, hogy az európai nyelvek képezik és mozdítják elő a tagállamok kulturális 
örökségének gazdagságát és sokszínűségét, mivel az anyanyelv a szellemi kulturális 
örökség közvetítésének eszköze is;

6. hangsúlyozza, hogy a tagállamok kulturális örökségét meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy azt tovább lehessen adni a jövő nemzedékeinek;

7. elismeri a kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkéntes munka jelentőségét és 
értékét, rámutat az önkéntesek ezzel kapcsolatos tudására és szakértelmére, illetve ebbe 
fektetett energiájára;
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Megőrzés, védelem és fenntarthatóság

8. kiemeli, hogy a tagállamok és népeik kultúrájának megőrzése nem vitatható és 
érdemleges feladat, mivel ezek a kultúrák tették nagyszerűvé az európai kontinenst, és 
olyanná, mint amilyen ma is; hangsúlyozza, hogy Európa sokszínűségét nem szabad 
elveszíteni, mivel az gyengítené Európát;

9. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak átfogóbb intézkedéseket a nyelvi sokszínűség 
védelmére és megerősítésére a digitális korban, valamint a nyelvek felhígításának 
megakadályozására;

10. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak átfogóbb intézkedéseket saját kulturális értékük 
és kultúrájuk megerősítése, valamint bármilyen külső manipulatív befolyástól való 
védelme érdekében, mivel a kultúra belülről származik, és nem szabad kívülről 
manipulálni;

11. ajánlja, hogy a tagállamok sürgősen hozzanak átfogóbb intézkedéseket saját kulturális 
értékük és kultúrájuk védelme és megerősítése, valamint a különböző kultúrákból 
származó emberek tömeges migrációja által okozott kulturális hatások ellensúlyozása 
érdekében, valamint törekedjenek az asszimilációra (a befogadó ország kultúrájához 
való alkalmazkodás) és az integrációra (kulturálisan idegen elemeknek a meglévő 
működő társadalomba való bevezetése);

12. hangsúlyozza a közös keresztény-zsidó örökség és a vallási örökségi helyszínek 
előmozdításának és megőrzésének fontosságát, és sürgeti a tagállamokat, hogy 
hozzanak átfogóbb intézkedéseket a műemlékek, egyházak és zsinagógák politikai és 
vallási szélsőségességtől való védelme érdekében, és szigorúan ítéljék el és büntessék a 
kulturális javakat megszentségtelenítő és vandál cselekedeteket;

13. ajánlja, hogy a tagállamok a kulturális örökséget a tárgyi, szellemi, természeti és 
digitális örökség elválaszthatatlan részeként értelmezzék és kezeljék, és ennek 
megfelelően védjék meg;

14. aggodalmát fejezi ki a szakképzett kézművesek, különösen a kulturális örökség 
területén tevékenykedő hivatásos restaurátorok és szakértők hiánya miatt, ami 
kockázatot jelent a tagállamok kulturális örökségére nézve;

15. javasolja, hogy a tagállamok maradjanak semlegesek a kulturális örökség ideológiai 
alapú kiválasztástól és támogatástól való megvédését illetően azáltal, hogy lemondanak 
a politikai korrektségről, és elkerülik a történelem manipulálását vagy meghamisítását;

16. emlékeztet, hogy a kulturális javak tiltott kereskedelme globális dimenziójú, komoly 
kérdés, amely nemcsak tagállami, hanem nemzetközi szinten is összehangolt fellépést 
igényel;

17. rámutat arra, hogy a kulturális örökség területén a restaurálási szolgáltatásokat főként 
kis- és középvállalkozások, valamint számos ingatlan tulajdonosai nyújtják, amelyeket 
súlyos adók és feltételek terhelnek, amelyeken enyhíteni kell annak érdekében, hogy 
ösztönző intézkedések révén előmozdítsák ezt az ágazatot, és ezzel egyidejűleg 
megőrizzék a kulturális örökséget;
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18. úgy véli, hogy a kulturális örökség védelmét nem szabad elhanyagolni egy küszöbön 
álló gazdasági válság közepette;

A kulturális terjesztés, közvetítés és oktatás előmozdítása

19. ajánlja, hogy a tagállamok a kulturális örökség különböző formáit tegyék mindenki 
számára hozzáférhetővé, amennyiben ez lehetséges, és hangsúlyozza, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek szükségleteit tiszteletben kell tartani és ki kell 
elégíteni;

20. hangsúlyozza, hogy a koronavírussal kapcsolatos intézkedések következtében súlyosan 
meggyengült kulturális és kulturális örökségi ágazatok mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból figyelemre méltó hozzájárulást jelentenek;

21. hangsúlyozza a történelem, a kultúra és a kulturális örökség oktatásának fontosságát 
valamennyi korcsoport, különösen a külföldi hátterű migránsok számára;

22. ajánlja, hogy a tagállamok jelentősen növeljék és mozdítsák elő a migránsok oktatását 
az európai életmód, valamint saját nemzeti kultúrájuk és kulturális örökségük 
tekintetében;

23. újólag megerősíti, hogy a művészeteket, a zenét, a filmet és a színházat, a 
formatervezést és az építészetet be kell építeni az iskolai tantervekbe, és javasolja, hogy 
a tagállamok fordítsanak különös figyelmet Európa humanista értékeinek 
folytonosságára;

A digitalizáció alkalmazása

24. hangsúlyozza a kulturális anyagok digitalizálásának fontosságát annak érdekében, hogy 
azokat a jövő nemzedékei számára megőrizzék, és a szélesebb közönség számára online 
elérhetővé tegyék, ezáltal enyhítve a kulturális örökség részét képező műemlékek 
személyes látogatása jelentette stresszt, és ehelyett lehetővé téve az online látogatásokat 
egy sokkal szélesebb körű, sőt globális közönség számára;

25. hangsúlyozza, hogy e terület technológiai előrehaladása új lehetőségeket kínál a 
kulturális örökség gyűjtésére, megőrzésére és megjelenítésére, feldolgozására, 
elemzésére és helyreállítására, valamint arra, hogy a digitalizálandó anyagokat semleges 
kritériumok alapján kell kiválasztani a digitális archívumok és gyűjtemények 
hitelességének biztosítása érdekében;

26. kiemeli azt a szerepet, amelyet a digitális oktatás játszhat a kulturális örökséggel 
kapcsolatos és a kulturális örökségen keresztüli ismeretek átadásában; rámutat, hogy 
magas színvonalú e-tanulási kezdeményezésekre van szükség a kulturális örökséggel 
kapcsolatos ismeretek átadásának megkönnyítése, valamint az örökséggel kapcsolatos 
ismeretek és készségek Európa-szerte történő előmozdítása érdekében;

27. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos az adatvédelem és az adatok manipulációval 
szembeni védelme, különösen a kulturális örökség területén;

28. meggyőződése, hogy az olyan modern technológiák, mint a digitális felmérések, a 3D 



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

modellezés és nyomtatás, a kiterjesztett valóság, a virtuális valóság, a mesterséges 
intelligencia és a tömeges adatok új, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket kínálnak a 
kulturális örökség felvételére, megőrzésére, megjelenítésére, feldolgozására, 
elemzésére, helyreállítására és fejlesztésére szolgáló megfelelő alkalmazások 
tekintetében;

°

° °

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Or. en


