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Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu
(2019/2194(INI))

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9-0210/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, 
īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, kurā norādīts, ka 
līgumslēdzēji iedvesmojas “no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma” un 
tiecas “nostiprināt savu tautu solidaritāti, vienlaikus respektējot to vēsturi, kultūru un 
tradīcijas”, kā arī LES 3. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 22. pantu,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 33. sesijā 2005. gada 20. oktobrī pieņemto 
Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 17. sesijā 1972. gada 16. novembrī 
pieņemto Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 32. sesijā 2003. gada 17. oktobrī pieņemto 
Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un UNESCO Ģenerālās 
konferences 31. sesijā 2001. gada 2. novembrī pieņemto Konvenciju par zemūdens 
kultūras mantojuma aizsardzību,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 16. sesijā 1970. gada 14. novembrī 
pieņemto Konvenciju par pasākumiem kultūras vērtību nelikumīgas ievešanas, 
izvešanas un īpašumtiesību nodošanas aizliegšanai un novēršanai,

– ņemot vērā Starptautisko pieminekļu un vēsturisko vietu konservācijas un restaurācijas 
hartu (1964. gada Venēcijas harta),

– ņemot vērā 1985. gada Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai 
(Granadas konvencija) un 1992. gada Eiropas Konvenciju arheoloģiskā mantojuma 
aizsardzībai (Valletas konvencija),
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A9-0210/2020),

A. tā kā dalībvalstu kultūras mantojums ir līdz mūsdienām saglabāts pagātnes dārgums, kas 
tiek novēlēts nākamajām paaudzēm;

B. tā kā dalībvalstu kultūras mantojums ir atceres un pārdomu avots;

C. tā kā dalībvalstu kultūras mantojums ir vērtība pati par sevi, tas ir dažāds un tam ir 
vairāki veidi (materiāls, nemateriāls, dabas, digitāls un digitalizēts);

D. tā kā vietējās un paneiropas nevalstiskās organizācijas būtiski ietekmē kultūras attīstību;

E. tā kā digitālās ekonomikas paplašināšanās Eiropas kultūras un radošajām nozarēm rada 
jaunas iespējas, riskus un risināmus uzdevumus,

Kultūras mantojuma vērtības nozīmīgums

1. uzskata, ka dalībvalstu kultūras mantojums ir nenovērtējams resurss, kurš ne tikai ļauj 
izvērtēt vēsturi, bet arī sniedz ieskatu par kopīgo un atšķirīgo, kas mūs padara īpašus un 
mūs vieno, tādējādi veicinot daudzveidību un kohēziju un sekmējot solidaritāti un 
sapratni;

2. uzskata, ka dalībvalstu kultūras mantojums palīdz tām veidot savu identitāti, un uzskata 
arī, ka steidzami ir jānodrošina ES dalībvalstu tiesības aizsargāt savas nacionālās 
tradīcijas, kultūru un kopīgo kristīgo mantojumu, lai nodrošinātu sociālo kohēziju 
nolūkā veicināt stabilitāti un savstarpēju sapratni sabiedrībā;

3. uzskata, ka dalībvalstu kultūras mantojums, ņemot vērā to kultūras tradīciju 
daudzveidību, neliecina par Eiropas civilizācijas vienotību;

4. atzīst dalībvalstu kultūras mantojuma lomu radošuma, inovācijas un ilgtspējas 
veicināšanā;

5. uzsver, ka Eiropas valodas nodrošina un veicina dalībvalstu kultūras mantojuma 
bagātību un daudzveidību, jo dzimto valodu izmanto arī nemateriālā kultūras 
mantojuma tālāknodošanai;

6. uzsver, ka ir jāsaglabā dalībvalstu kultūras mantojums, lai to varētu nodot nākamajām 
paaudzēm;

7. atzīst brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību kultūras mantojuma aizsardzībā un uzsver 
zināšanas, zinātību un enerģiju, ko brīvprātīgie iegulda kultūras mantojuma aizsardzībā;

Saglabāšana, aizsardzība un ilgtspēja

8. uzsver, ka dalībvalstu un to tautu kultūru saglabāšana nav apspriežama un tā ir vērtīga, 
jo tieši šīs kultūras ir veidojušas Eiropas kontinenta varenību un izveidojušas to tādu, 
kāds tas ir šodien; uzsver, ka Eiropa nedrīkst zaudēt daudzveidību, jo rezultātā tā kļūtu 
vāja;
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9. mudina dalībvalstis īstenot visaptverošākus pasākumus, lai aizsargātu un stiprinātu 
valodu daudzveidību digitālajā laikmetā un cīnītos pret valodu vājināšanos;

10. mudina dalībvalstis veikt visaptverošākus pasākumus, lai stiprinātu savas kultūras 
vērtības un kultūru un aizsargātu tās no jebkāda veida ārējas manipulatīvas ietekmes, jo 
kultūra tiek radīta iekšēji un nav pieļaujamas ārējas manipulācijas ar to;

11. mudina dalībvalstis steidzami veikt vispusīgākus pasākumus, lai aizsargātu un stiprinātu 
savas kultūras vērtības un kultūru un vērstos pret tādu manipulatīvo ietekmi saistībā ar 
kultūru, ko izraisa dažādu kultūru cilvēku masveida migrācija, kā arī censties panākt 
asimilāciju (pielāgošanos uzņēmējas valsts kultūrai) un integrāciju (kultūras ziņā svešu 
elementu ieviešanu esošā funkcionējošā sabiedrībā);

12. uzsver, cik svarīgi ir veicināt un saglabāt Eiropas kopīgo kristietības un jūdaisma 
mantojumu un reliģiskā mantojuma objektus, un mudina dalībvalstis īstenot plašākus 
pasākumus, lai aizsargātu pieminekļus, baznīcas un sinagogas no politiskā un reliģiskā 
ekstrēmisma, un paust stingru nosodījumu un sodīt par kultūras objektu apgānīšanu un 
vandalismu;

13. iesaka dalībvalstīm uzskatīt kultūras mantojumu par materiālā, nemateriālā, dabas un 
digitālā mantojuma neatņemamu elementu, izturēties pret to kā pret šādu elementu un 
attiecīgi to aizsargāt;

14. pauž bažas par kvalificētu amatnieku, jo īpaši profesionālu restauratoru un kultūras 
mantojuma jomas ekspertu, trūkumu, kas apdraud dalībvalstu kultūras mantojumu;

15. iesaka dalībvalstīm saglabāt neitralitāti kultūras mantojuma saglabāšanā, lai aizsargātu 
to no ideoloģiski motivētas atlases un veicināšanas, atsakoties no politkorektuma un 
izvairoties no manipulācijām ar vēsturi vai tās viltošanas;

16. atgādina, ka kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība ir smaga pasaules mēroga 
problēma, kuras novēršanai ir nepieciešama koordinēta rīcība ne tikai dalībvalstu, bet 
arī starptautiskā līmenī;

17. uzsver, ka restaurācijas pakalpojumus kultūras mantojuma jomā galvenokārt sniedz 
mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī daudzu īpašumu īpašnieki, uz kuriem attiecas liels 
nodokļu slogs un nosacījumi, kas ir jāatvieglo, lai veicinātu šo nozari ar stimulējošiem 
pasākumiem un vienlaikus saglabātu kultūras mantojumu;

18. uzskata, ka saistībā ar paredzamo ekonomikas krīzi, kultūras mantojuma aizsardzību 
nedrīkst atstāt novārtā;

Kultūras izplatīšanas, starpniecības un izglītības veicināšana

19. iesaka dalībvalstīm nodrošināt to, lai kultūras mantojums tā dažādajos veidos būtu 
pieejams ikvienam, ciktāl tas ir iespējams, un uzsver, ka ir jārespektē un jānodrošina 
cilvēku ar invaliditāti vajadzības;

20. uzsver, ka kultūras un kultūras mantojuma nozares, kuras būtiski vājinājuši 
koronavīrusa novēršanas pasākumi, sniedz ievērojamu ieguldījumu gan sociālajā, gan 
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ekonomiskajā ziņā;

21. uzsver, cik svarīga ir vēstures, kultūras un mantojuma izglītība visās vecuma grupās, jo 
īpaši attiecībā uz ārvalstu migrantiem;

22. iesaka dalībvalstīm ievērojami palielināt un veicināt migrantu izglītošanu par Eiropas 
dzīvesveidu, kā arī par viņu nacionālo kultūru un kultūras mantojumu;

23. atkārtoti norāda, ka mākslai, mūzikai, kino un teātrim, dizainam un arhitektūrai 
vajadzētu būt mācību programmā, un iesaka dalībvalstīm pievērst īpašu uzmanību 
Eiropas humānistisko vērtību pārmantojamībai;

Digitalizācijas izmantošana

24. uzsver, cik svarīgi ir digitalizēt kultūras materiālu nolūkā to saglabāt nākamajām 
paaudzēm un padarīt pieejamāku plašākai auditorijai, ievietojot to tiešsaistē, kas daļēji 
mazinātu spriedzi saistībā ar kultūras mantojuma pieminekļu apmeklēšanu personiski un 
attiecīgi nodrošinātu tiešsaistes apmeklējumu iespējas daudz lielākai auditorijai — pat 
visas pasaules mērogā;

25. uzsver, ka tehnikas progress šajā jomā paver jaunas iespējas kultūras mantojuma 
vākšanai, saglabāšanai un vizualizēšanai, apstrādei, analīzei un atjaunošanai un ka 
digitalizējamie materiāli ir jāizvēlas saskaņā ar objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu 
digitālo arhīvu un kolekciju uzticamību;

26. uzsver digitālās izglītības potenciālo lomu attiecībā uz to, lai sniegtu zināšanas par 
kultūras mantojumu un ar tā starpniecību; norāda, ka ir vajadzīgas kvalitatīvas e-mācību 
iniciatīvas, lai veicinātu zināšanu nodošanu par kultūras mantojumu un veicinātu ar 
mantojumu saistītas zināšanas un prasmes visā Eiropā;

27. uzsver, ka īpaša nozīme tiek piešķirta datu aizsardzībai un datu aizsardzībai pret 
manipulācijām, jo īpaši kultūras mantojuma jomā;

28. pauž pārliecību, ka modernās tehnoloģijas, piemēram, digitālie pētījumi, 3D drukāšana, 
paplašinātā realitāte, virtuālā realitāte, mākslīgais intelekts un masveida dati, paver 
jaunas, līdz šim neiedomājamas iespējas iegūt, saglabāt, vizualizēt, apstrādāt, analizēt 
un rekonstruēt kultūras mantojumu un izstrādāt atbilstīgus tā pielietojumus;

°

° °

29. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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