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Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali
(2019/2194(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0210/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-
Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-preambolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), li jiddikjara li 
l-firmatarji huma "ispirati mill-patrimonju kulturali, religjuż u umanista tal-Ewropa" u 
"xewqana li jsaħħu s-solidarjetà bejn il-popli tagħhom filwaqt li jirrispettaw l-istorja, il-
kultura u t-tradizzjonijiet tagħhom", kif ukoll l-Artikolu 3(3) tat-TUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali, adottata mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO fit-
33 sessjoni tagħha fl-20 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Patrimonju Dinji Kulturali u 
Naturali, adottata mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO fis-17-il sessjoni tagħha fis-
16 ta' Novembru 1972,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli, 
adottata mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO fit-32 sessjoni tagħha fis-
17 ta' Ottubru 2003, u l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Wirt Kulturali ta' Taħt l-
Ilma, adottata mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO fil-31 sessjoni tagħha fit-
2 ta' Novembru 2001,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u ta' Prevenzjoni tal-
Importazzjoni, tal-Esportazzjoni u tat-Trasferiment Illeċiti tas-Sjieda tal-Proprjetà 
Kulturali, adottata mill-Assemblea Ġenerali tal-UNESCO fis-16-il sessjoni tagħha fl-
14 ta' Novembru 1970,

– wara li kkunsidra l-Karta Internazzjonali għall-Konservazzjoni u r-Restawr tal-
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Monumenti u s-Siti (il-Karta ta' Venezja tal-1964),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Granada tal-1985 dwar il-Protezzjoni tal-Wirt 
Arkitettoniku tal-Ewropa u l-Konvenzjoni tal-1992 tal-Belt Valletta dwar il-Protezzjoni 
tal-Wirt Arkeoloġiku,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A9-0210/2020),

A. billi l-wirt kulturali tal-Istati Membri huwa teżor mill-passat, ippreservat sal-lum, u 
huwa wirt għall-ġenerazzjonijiet futuri;

B. billi l-wirt kulturali tal-Istati Membri huwa sors ta' tifkira u riflessjoni;

C. billi l-wirt kulturali tal-Istati Membri huwa valur fih innifsu, huwa varjat u jieħu ħafna 
forom (tanġibbli, intanġibbli, naturali, diġitali u diġitalizzat);

D. billi l-organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali u pan-Ewropej għandhom impatt 
sinifikanti fuq l-iżvilupp kulturali;

E. billi l-espansjoni tal-ekonomija diġitali ġġib magħha opportunitajiet, riskji u sfidi ġodda 
għas-setturi kulturali u kreattivi fl-Ewropa;

L-importanza tal-valur tal-wirt kulturali

1. Jemmen li l-wirt kulturali tal-Istati Membri huwa riżorsa imprezzabbli li mhux biss 
tippermetti spezzjoni storika, iżda tipprovdi wkoll għarfien dwar is-similaritajiet u d-
differenzi li jiddistingwuna u jgħaqqduna, u b'hekk tippromwovi d-diversità u l-
koeżjoni, u trawwem is-solidarjetà u l-fehim;

2. Jemmen li l-wirt kulturali tal-Istati Membri jgħinhom isawru l-identitajiet tagħhom u 
jemmen ukoll li d-dritt tal-Istati Membri tal-UE li jipproteġu t-tradizzjonijiet nazzjonali, 
il-kultura u l-wirt Kristjan komuni tagħhom irid jiġi rrispettat b'mod urġenti sabiex tiġi 
żgurata l-koeżjoni soċjali, bil-għan li jiġu promossi l-istabbiltà u l-fehim reċiproku fis-
soċjetà;

3. Iqis li l-wirt kulturali tal-Istati Membri, minħabba d-diversità tat-tradizzjonijiet kulturali 
tagħhom, ma jixhidx l-unità taċ-ċivilità Ewropea;

4. Jirrikonoxxi r-rwol tal-wirt kulturali tal-Istati Membri fil-promozzjoni tal-kreattività, l-
innovazzjoni u s-sostenibbiltà;

5. Jenfasizza li l-lingwi Ewropej jikkostitwixxu u jippromwovu r-rikkezza u d-diversità 
tal-wirt kulturali tal-Istati Membri, peress li l-lingwa materna hija wkoll mezz biex il-
wirt kulturali intanġibbli jgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra;

6. Jenfasizza li l-wirt kulturali tal-Istati Membri jrid jiġi ppreservat sabiex ikun jista' jiġi 
mgħoddi lill-ġenerazzjonijiet futuri;

7. Jirrikonoxxi l-importanza u l-valur tal-volontarjat biex jiġi protett il-wirt kulturali u 
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jenfasizza l-għarfien, l-għarfien espert u l-enerġija li l-voluntiera jagħtu lill-kawża;

Il-konservazzjoni, il-protezzjoni u s-sostenibbiltà

8. Jenfasizza li l-preservazzjoni tal-kulturi tal-Istati Membri u tal-popli tagħhom mhijiex 
negozjabbli u vallapena, peress li dawn il-kulturi għamlu l-kontinent tal-Ewropa kbir u 
dak li huwa llum; jenfasizza li d-diversità tal-Ewropa m'għandhiex tintilef għax dan 
jagħmilha dgħajfa;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri aktar komprensivi biex jipproteġu u jsaħħu d-
diversità lingwistika fl-era diġitali u biex jiġġieldu kontra d-dgħajfien tal-lingwi;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri aktar komprensivi biex isaħħu l-beni kulturali u 
l-kultura tagħhom stess u jipproteġuhom minn influwenzi manipulattivi esterni ta' 
kwalunkwe tip, peress li l-kultura toriġina minn ġewwa u m'għandhiex tiġi mmanipulata 
minn barra;

11. Jirrakkomanda b'mod urġenti li l-Istati Membri jieħdu miżuri aktar komprensivi biex 
jipproteġu u jsaħħu l-assi kulturali u l-kultura tagħhom stess u biex jiġġieldu l-effetti li 
jimmanipulaw il-kultura kkawżati mill-migrazzjoni tal-massa ta' persuni minn kulturi 
differenti, u jistinkaw ukoll għall-assimilazzjoni (adattament għall-kultura tal-pajjiż 
ospitanti) u l-integrazzjoni (l-introduzzjoni ta' elementi kulturali barranin f'soċjetà 
eżistenti li tiffunzjona);

12. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt u s-siti ta' 
patrimonjuwirt reliġjuż Nisrani-Lhud komuni tal-Ewropa, u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jieħdu miżuri aktar estensivi biex jipproteġu l-monumenti, il-knejjes u s-sinagogi mill-
estremiżmu politiku kif ukoll reliġjuż u jikkundannaw b'mod sever u jikkastigaw il-
profanazzjoni u l-vandaliżmu tal-proprjetà kulturali;

13. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jifhmu u jittrattaw il-wirt kulturali bħala unità 
inseparabbli ta' wirt tanġibbli, intanġibbli, naturali u diġitali u biex jipproteġuh 
b'konsegwenza;

14. Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' artiġjani tas-sengħa, speċjalment restawraturi u 
esperti professjonali fil-qasam tal-wirt kulturali, li huwa riskju għall-wirt kulturali tal-
Istati Membri;

15. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jibqgħu newtrali fir-rigward tal-preservazzjoni tal-wirt 
kulturali biex jipproteġuh mill-għażla u l-promozzjoni ideoloġika, billi jirrinunzjaw 
għall-korrettezza politika u jevitaw il-manipulazzjoni jew il-falsifikazzjoni tal-istorja;

16. Ifakkar li t-traffikar illeċitu ta' beni kulturali huwa problema serja b'dimensjoni globali li 
tirrikjedi azzjoni kkoordinata mhux biss fil-livell tal-Istati Membri, iżda wkoll fuq livell 
internazzjonali;

17. Jirrimarka li s-servizzi ta' restawr fil-qasam tal-wirt kulturali fil-biċċa l-kbira huma 
pprovduti minn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, kif ukoll mis-sidien ta' bosta 
proprjetajiet, li huma soġġetti għal piż fiskali għoli u kundizzjonijiet li jeħtieġ li 
jittaffew, sabiex dan is-settur jiġi promoss permezz ta' miżuri ta' inċentiv u sabiex, fl-
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istess ħin, jiġi ppreservat il-wirt kulturali;

18. Iqis li, quddiem kriżi ekonomika imminenti, il-protezzjoni tal-wirt kulturali 
m'għandhiex tiġi traskurata;

Il-promozzjoni tat-tixrid, il-medjazzjoni u l-edukazzjoni kulturali

19. Jirrakkomanda li, sakemm dan ikun possibbli, l-Istati Membri jagħmlu aċċessibbli għal 
kulħadd il-wirt kulturali fil-forom varji tiegħu, u jenfasizza li l-ħtiġijiet tal-persuni 
b'diżabilità għandhom jiġu rispettati u ssodisfati;

20. Jenfasizza li s-setturi tal-wirt kulturali u kulturali, li ddgħajfu ħafna minħabba l-miżuri 
tal-coronavirus, jagħtu kontribut notevoli kemm soċjalment kif ukoll ekonomikament;

21. Jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni dwar l-istorja, il-kultura u l-wirt għall-gruppi 
tal-etajiet kollha, b'mod partikolari għall-migranti barranin;

22. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jżidu u jippromwovu b'mod sinifikanti l-edukazzjoni 
tal-migranti fir-rigward tal-istil ta' ħajja Ewropew kif ukoll il-kultura nazzjonali u l-wirt 
kulturali tagħhom stess;

23. Jafferma mill-ġdid li l-arti, il-mużika, il-films u t-teatru, id-disinn u l-arkitettura 
għandhom ikunu parti mill-kurrikulu u jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-kontinwità tal-valuri umanistiċi tal-Ewropa;

L-użu tad-diġitalizzazzjoni

24. Jenfasizza l-importanza li l-materjal kulturali jiġi diġitalizzat biex jiġi ppreservat għall-
ġenerazzjonijiet futuri u jsir aktar aċċessibbli faċilment għal udjenza usa' billi jitqiegħed 
online, u b'hekk jittaffa xi ftit mill-istress li wieħed iżur il-monumenti tal-wirt kulturali 
personalment u minflok jippermetti żjarat online għal udjenza ferm usa', anke fuq livell 
globali;

25. Jenfasizza li l-progress teknoloġiku f'dan il-qasam joffri possibbiltajiet ġodda għall-ġbir, 
il-preservazzjoni u l-viżwalizzazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u r-restawr tal-wirt 
kulturali u li l-materjal li għandu jiġi diġitalizzat irid jintgħażel skont kriterji newtrali 
sabiex tiġi żgurata l-kredibbiltà tal-arkivji u l-kollezzjonijiet diġitali;

26. Jenfasizza r-rwol li l-edukazzjoni diġitali jista' jkollha biex twassal l-għarfien dwar il-
wirt kulturali u permezz tal-wirt kulturali; jirrimarka li jinħtieġu inizjattivi ta' tagħlim 
elettroniku ta' kwalità għolja biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien dwar il-wirt 
kulturali u biex jiġu promossi l-għarfien u l-ħiliet relatati mal-wirt madwar l-Ewropa;

27. Jenfasizza li għandha tingħata importanza partikolari lill-protezzjoni tad-data u li d-data 
tiġi protetta mill-manipulazzjoni, speċjalment fil-qasam tal-wirt kulturali;

28. Jinsab konvint li t-teknoloġiji moderni bħal stħarriġ diġitali, l-immudellar 3D u l-
istampar 3D, ir-realtà awmentata, ir-realtà virtwali, l-intelliġenza artifiċjali u d-data tal-
massa joffru possibbiltajiet ġodda li qabel ħadd ma kien joħlomhom għall-qbid, il-
preservazzjoni, il-viżwalizzazzjoni, l-ipproċessar, l-analiżi u r-restawr tal-wirt kulturali, 
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kif ukoll l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet xierqa;

°

° °

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni..

Or. en


