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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9–0210/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio 
poveikio užtikrinimo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) preambulę, kurioje 
nurodoma, kad pasirašiusios šalys semiasi įkvėpimo „iš Europos kultūrinio, religinio ir 
humanistinio paveldo“ ir nori „stiprinti savo tautų solidarumą“ gerbdamos „jų istoriją, 
kultūrą ir tradicijas“, taip pat į ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 22 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. 33-iojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Konvenciją dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo,

– atsižvelgdamas į 1972 m. lapkričio 16 d. 17-oje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (Pasaulio 
paveldo konvencija),

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 17 d. 32-ojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir į 2001 m. 
lapkričio 2 d. 31-ojoje UNESCO generalinės konferencijos sesijoje priimtą 
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją,

– atsižvelgdamas į 1970 m. lapkričio 14 d. 16-ojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės 
perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinę paminklų ir jų kompleksų konservavimo ir restauravimo 
chartiją (1964 m. Venecijos chartija),

– atsižvelgdamas į 1985 m. Granados konvenciją dėl Europos architektūros paveldo 
apsaugos ir į 1992 m. Valetos konvenciją dėl archeologinio paveldo apsaugos,
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– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A9-0210/2020),

A. kadangi valstybių narių kultūros paveldas – tai iki šių dienų išsaugotas iš praeities 
paveldėtas turtas, kuris bus perduotas ateities kartoms;

B. kadangi valstybių narių kultūros paveldas yra prisiminimų ir apmąstymų šaltinis;

C. kadangi valstybių narių kultūros paveldas pats savaime yra vertybė, yra įvairus ir gali 
būti įvairių formų (materialus, nematerialus, gamtinis, skaitmeninis ir suskaitmenintas);

D. kadangi vietos ir visos Europos nevyriausybinės organizacijos daro didelę įtaką 
kultūriniam vystymuisi;

E. kadangi skaitmeninės ekonomikos plėtra atveria naujų galimybių, pavojų ir iššūkių 
kultūros ir kūrybos sektoriams; Europoje;

Kultūros paveldo vertės svarba

1. mano, kad valstybių narių kultūros paveldas yra neįkainojamas išteklius, ne tik 
atveriantis kelią istoriniams apmąstymams, bet ir suteikiantis įžvalgų apie mus 
siejančius panašumus ir mus skiriančius skirtumus, taigi jis skatina įvairovę ir sanglaudą 
ir puoselėja solidarumą bei tarpusavio supratimą;

2. mano, kad valstybių narių kultūros paveldas padeda joms formuoti savo tapatybę ir kad 
siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą ES valstybėms narėms turi būti nedelsiant 
sudarytos sąlygos naudotis teise saugoti savo nacionalines tradicijas, kultūrą ir bendrą 
krikščionišką paveldą, kad būtų skatinamas visuomenės stabilumas ir tarpusavio 
supratimas;

3. mano, kad valstybių narių kultūros paveldas, atsižvelgiant į jų kultūrinių tradicijų 
įvairovę, rodo, kad nesama vientisos Europos civilizacijos;

4. pripažįsta valstybių narių kultūros paveldo vaidmenį skatinant kūrybiškumą, inovacijas 
ir tvarumą;

5. pabrėžia, kad Europos kalbos rodo ir skatina valstybių narių kultūros paveldo 
turtingumą ir įvairovę, nes gimtoji kalba taip pat yra priemonė nematerialiajam kultūros 
paveldui perduoti;

6. pabrėžia, kad valstybių narių kultūros paveldas turi būti išsaugotas, kad jį būtų galima 
perduoti ateities kartoms;

7. pripažįsta savanoriškos veiklos svarbą ir vertę apsaugant kultūros paveldą ir atkreipia 
dėmesį į savanorių žinias, patirtį ir energiją šioje srityje;

Išsaugojimas, apsauga ir tvarumas

8. pabrėžia, kad išsaugoti valstybių narių ir jų tautų kultūras yra nediskutuotinai verta, nes 
šios kultūros yra Europos žemyno didybės pagrindas, pavertęs jį tuo, kas jis yra dabar; 
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pabrėžia, kad negalima prarasti Europos įvairovės, nes tai ją nusilpnintų;

9. ragina valstybes nares imtis visapusiškesnių priemonių siekiant apsaugoti ir sustiprinti 
kalbų įvairovę skaitmeniniame amžiuje ir kovoti su kalbų silpimu;

10. ragina valstybes nares imtis visapusiškesnių priemonių savo kultūros vertybėms ir 
kultūrai stiprinti ir apsaugoti jas nuo bet kokios išorinio manipuliavimo įtakos, nes 
kultūra atsiranda iš vidaus ir ja neturi būti manipuliuojama iš išorės;

11. rekomenduoja valstybėms narėms skubiai imtis visapusiškesnių priemonių savo 
kultūros vertybėms ir kultūrai apsaugoti ir sustiprinti, taip pat kovoti su masinės žmonių 
migracijos iš įvairių kultūrų sukeliamu manipuliavimo kultūra poveikiu, taip pat siekti 
užtikrinti asimiliaciją (prisitaikymą prie priimančiosios šalies kultūros) ir integraciją 
(kultūriškai svetimų elementų įtraukimą į esamą veikiančią visuomenę);

12. pabrėžia, kad svarbu skatinti ir išsaugoti bendrą Europos krikščionių ir žydų paveldą ir 
religinio paveldo vietoves, ir ragina valstybes nares imtis platesnio masto priemonių 
siekiant apsaugoti paminklus, bažnyčias ir sinagogas nuo politinio ir religinio 
ekstremizmo ir griežtai pasmerkti bei bausti už kultūros vertybių išniekinimą ir 
vandalizmą;

13. rekomenduoja, kad valstybės narės kultūros paveldą suprastų ir traktuotų kaip 
neatsiejamą materialiojo, nematerialiojo, gamtinio ir skaitmeninio paveldo dalį ir 
atitinkamai jį saugotų;

14. reiškia susirūpinimą dėl kvalifikuotų meistrų, ypač profesionalių restauratorių ir 
kultūros paveldo ekspertų, trūkumo, dėl kurio kyla pavojus valstybių narių kultūriniam 
paveldui;

15. rekomenduoja, kad kultūros paveldo išsaugojimo srityje valstybės narės išliktų 
neutralios, kad jis būtų apsaugotas nuo ideologinės atrankos ir skatinimo, atsisakant 
politinio korektiškumo ir vengiant manipuliavimo istorija ar jos klastojimo;

16. pakartoja, kad neteisėta prekyba kultūros vertybėmis yra rimta pasaulinio masto 
problema, su kuria kovojant reikia imtis koordinuotų veiksmų ne tik tarp valstybių 
narių, bet ir tarptautiniu lygmeniu;

17. pabrėžia, kad restauravimo paslaugas kultūros paveldo srityje daugiausia teikia 
mažosios ir vidutinės įmonės, taip pat daugeliu atvejų nekilnojamojo turto savininkai, 
kuriems taikoma didelė mokesčių našta ir sąlygos, kurias reikia sušvelninti, kad šis 
sektorius būtų skatinamas taikant skatinamąsias priemones ir taip išsaugotas kultūros 
paveldas;

18. mano, kad, atsižvelgiant į gresiančią ekonomikos krizę, kultūros paveldo apsauga 
neturėtų būti ignoruojama;

Kultūrinės sklaidos, tarpininkavimo ir švietimo skatinimas

19. rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad įvairių formų kultūros paveldas, kiek 
tai įmanoma, taptų prieinamas visiems, ir pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į neįgaliųjų 
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poreikius ir juos patenkinti;

20. pabrėžia, kad kultūros ir kultūros paveldo sektoriai, kuriuos labai nusilpnino 
koronaviruso priemonės, labai prisideda tiek socialiniu, tiek ekonominiu požiūriu;

21. pabrėžia švietimo apie istoriją, kultūrą ir paveldą svarbą visų amžiaus grupių žmonėms, 
ypač iš svetur atvykusiems migrantams;

22. rekomenduoja valstybėms narėms gerokai padidinti ir skatinti migrantų švietimą, 
susijusį su europietišku gyvenimo būdu, taip pat su jų nacionaline kultūra ir kultūros 
paveldu;

23. dar kartą pabrėžia, kad menai, muzika, kinas ir teatras, dizainas ir architektūra turėtų 
būti įtraukti į mokymo programą, ir rekomenduoja valstybėms narėms ypatingą dėmesį 
skirti Europos humanistinių vertybių tęstinumui;

Skaitmeninimo naudojimas

24. pabrėžia, kad svarbu suskaitmeninti kultūrinę medžiagą, kad ji būtų išsaugota ateities 
kartoms ir taptų lengviau prieinama platesnei auditorijai, pateikiant ją internete, taip 
sumažinant tam tikrą stresą, susijusį su kultūros paveldo paminklų lankymu asmeniškai, 
ir sudarant sąlygas apsilankyti internete daug platesnei, net ir pasaulinei auditorijai;

25. pabrėžia, kad technologinė pažanga šioje srityje suteikia naujų galimybių rinkti, 
išsaugoti ir vizualizuoti, apdoroti, analizuoti ir restauruoti kultūros paveldą ir kad 
suskaitmenintina medžiaga turi būti atrenkama vadovaujantis neutraliais kriterijais, kad 
būtų užtikrintas skaitmeninių archyvų ir kolekcijų patikimumas;

26. pabrėžia augantį vaidmenį, kurį skaitmeninis švietimas gali atlikti perteikiant žinias apie 
kultūros paveldą ir per jį; pažymi, kad reikalingos aukštos kokybės e. mokymosi 
iniciatyvos, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti žinias apie kultūros 
paveldą ir visoje Europoje būtų gerinamos su paveldu susijusios žinios ir įgūdžiai;

27. pabrėžia, kad ypač svarbi duomenų apsauga ir duomenų apsauga nuo manipuliavimo, 
ypač kultūros paveldo srityje;

28. yra įsitikinęs, pvz., skaitmeniniai tyrimai, 3D modeliavimas ir 3D spausdinimas, 
papildytoji realybė, virtualioji realybė, dirbtinis intelektas ir masiniai duomenys, atveria 
naujų galimybių užfiksuoti, išsaugoti, vizualizuoti, apdoroti, analizuoti, restauruoti 
kultūros paveldą ir plėtoti jam skirtas taikomąsias programas;

°

° °

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Or. en


