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Dace Melbārde
Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel 
Erfgoed
(2019/2194(INI))

Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9‑0210/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van doeltreffend beleid 
naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Het Europees Parlement,

– gezien de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarin staat 
dat de ondertekenaars “geïnspireerd [zijn] door de culturele, religieuze en humanistische 
tradities van Europa” en “de solidariteit tussen hun volkeren [verlangen] te verdiepen 
met inachtneming van hun geschiedenis, cultuur en tradities”, en gezien artikel 3, lid 3, 
VEU,

– gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 22,

– gezien het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Unesco tijdens haar 
33e zitting op 20 oktober 2005,

– gezien de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed 
van de wereld, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Unesco tijdens haar 
17e zitting op 16 november 1972,

– gezien het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, 
aangenomen door de Algemene Conferentie van de Unesco tijdens haar 32e zitting op 
17 oktober 2003, en het Verdrag inzake de bescherming van cultureel erfgoed onder 
water, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Unesco tijdens haar 31e 
zitting op 2 november 2001,

– gezien de Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer of 
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen, 
aangenomen door de Algemene Conferentie van de Unesco tijdens haar 16e zitting op 
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14 november 1970,

– gezien het Internationaal Handvest inzake de instandhouding en de restauratie van 
historische monumenten en plaatsen (het Handvest van Venetië van 1964),

– gezien de Overeenkomst inzake het behoud van het architectonische erfgoed van 
Europa van 1985 (Overeenkomst van Granada) en de Overeenkomst inzake het behoud 
van het archeologisch erfgoed van 1992 (Overeenkomst van Valletta),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0210/2020),

A. overwegende dat het cultureel erfgoed van de lidstaten een bron van rijkdom uit het 
verleden is, die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven en die een erfenis vormt 
voor toekomstige generaties;

B. overwegende dat het cultureel erfgoed van de lidstaten het verleden levend houdt en een 
bron van bezinning is;

C. overwegende dat het cultureel erfgoed van de lidstaten een waarde op zich is, divers is 
en vele vormen kan aannemen (materieel, immaterieel, natuurlijk, digitaal en 
gedigitaliseerd);

D. overwegende dat lokale en pan-Europese niet-gouvernementele organisaties een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling;

E. overwegende dat de uitbreiding van de digitale economie nieuwe mogelijkheden, 
risico’s en uitdagingen voor de culturele en de creatieve sector van Europa met zich 
meebrengt;

De grote waarde van het cultureel erfgoed

1. is van mening dat het cultureel erfgoed van de lidstaten een bron van onschatbare 
waarde is, die ons niet alleen in staat stelt na te denken over het verleden, maar ons ook 
inzicht biedt in de gelijkenissen en verschillen die ons uniek maken en tevens 
verbinden, waarmee diversiteit en samenhang bevorderd worden en solidariteit en 
wederzijds begrip gestimuleerd worden;

2. is van mening dat het cultureel erfgoed van de lidstaten mede bepalend is voor hun 
nationale identiteit, en is tevens van mening dat het met het oog op de sociale cohesie en 
de stabiliteit en het onderling begrip in de samenleving uiterst noodzakelijk is dat het 
recht van de EU-lidstaten om hun nationale tradities en cultuur en het 
gemeenschappelijk christelijk erfgoed te beschermen, wordt geëerbiedigd;

3. is van mening dat het cultureel erfgoed van de lidstaten, gezien de verscheidenheid van 
hun culturele tradities, niet getuigt van de eenheid van de Europese beschaving;

4. erkent de rol die het cultureel erfgoed van de EU-lidstaten speelt bij het bevorderen van 
creativiteit, innovatie en duurzaamheid;
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5. benadrukt dat de Europese talen de rijkdom en diversiteit van het Europees cultureel 
erfgoed van de lidstaten waarborgen en stimuleren, aangezien immaterieel cultureel 
erfgoed ook wordt doorgegeven via de moedertaal;

6. benadrukt dat het cultureel erfgoed van de lidstaten behouden moet blijven, zodat het 
kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties;

7. erkent het belang en de waarde van vrijwilligerswerk voor het beschermen van cultureel 
erfgoed en wijst op de kennis en deskundigheid van vrijwilligers en op alle energie die 
zij in de bescherming van cultureel erfgoed steken;

Behoud, bescherming en duurzaamheid

8. benadrukt dat niet te tornen valt aan het uitgangspunt dat de culturen van de lidstaten en 
hun volkeren behouden moeten blijven, omdat deze culturen het Europese continent 
groot hebben gemaakt en gemaakt hebben tot wat het nu is; benadrukt dat de diversiteit 
van Europa niet verloren mag gaan, omdat dat zou leiden tot zwakte;

9. dringt er bij de lidstaten op aan omvattender maatregelen te nemen ter bescherming en 
versterking van de taalverscheidenheid in het digitale tijdperk, en de verwatering van 
talen tegen te gaan;

10. dringt er bij de lidstaten op aan omvattender maatregelen te nemen om de eigen cultuur 
en de eigen culturele rijkdommen te versterken en te beschermen tegen externe 
manipulatieve invloeden van welke aard dan ook, omdat cultuur van binnenuit ontstaat 
en niet van buitenaf gemanipuleerd mag worden;

11. beveelt de lidstaten met klem aan omvattender maatregelen te nemen om de eigen 
cultuur en de eigen culturele rijkdommen te beschermen en versterken en de 
cultuurondermijnende effecten van de massale instroom van mensen uit andere culturen 
te bestrijden, en daarnaast te streven naar assimilatie (aanpassing aan de cultuur van het 
gastland) en integratie (inpassing van cultureel vreemde elementen in een bestaande, 
goed functionerende samenleving);

12. is van oordeel dat het belangrijk is om de joods-christelijke beschaving en het joods-
christelijk religieus erfgoed te bevorderen en te behouden, en dringt er bij de lidstaten 
op aan omvattender maatregelen te nemen om monumenten, kerken en synagogen tegen 
zowel politiek als religieus extremisme te beschermen, en vernieling en schending van 
cultuurgoederen krachtig te veroordelen;

13. beveelt de lidstaten aan cultureel erfgoed te beschouwen en te behandelen als een 
onlosmakelijk geheel van materieel, immaterieel, natuurlijk en digitaal erfgoed en het 
dienovereenkomstig te beschermen;

14. uit zijn bezorgdheid over het tekort aan geschoolde ambachtslieden, met name aan 
professionele restaurateurs en deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed, omdat 
dit tekort een risico vormt voor het cultureel erfgoed van de lidstaten;

15. beveelt aan dat de lidstaten met betrekking tot het behoud van het cultureel erfgoed een 
neutraal standpunt innemen en zich niet laten leiden door een bepaalde ideologie, en dat 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

zij niet doorslaan in politieke correctheid en zich niet schuldig maken aan het verdraaien 
of vervalsen van de geschiedenis;

16. herinnert eraan dat de illegale handel in cultuurgoederen een ernstig probleem is met 
een mondiale dimensie, dat alleen kan worden aangepakt door middel van 
gecoördineerde maatregelen op het niveau van de lidstaten en op internationaal niveau;

17. wijst erop dat restauraties van cultureel erfgoed vaak uitgevoerd worden door kleine en 
middelgrote ondernemingen en door de eigenaren van eigendommen, die onderworpen 
zijn aan hoge belastingen en strenge voorwaarden en vindt dat deze versoepeld moeten 
worden, om de sector te ondersteunen door middel van stimuleringsmaatregelen en 
tegelijkertijd het behoud van het cultureel erfgoed te bevorderen;

18. is van mening dat de bescherming van cultureel erfgoed niet mag worden verwaarloosd 
nu er een economische crisis dreigt;

Bevordering van de verbreiding van cultuur, culturele bemiddeling en cultuuronderwijs

19. beveelt de lidstaten aan de diverse vormen van cultureel erfgoed voor zover dit mogelijk 
is voor iedereen toegankelijk te maken en benadrukt dat rekening gehouden moet 
worden met de behoeften van personen met een handicap;

20. wijst erop dat de culturele sector en de sector cultureel erfgoed, die door de 
coronamaatregelen ernstig verzwakt zijn, in sociaal en economisch opzicht belangrijk 
zijn;

21. wijst op het belang van onderwijs op het gebied van geschiedenis, cultuur en erfgoed 
voor alle leeftijdsgroepen, met name voor migranten uit derde landen;

22. beveelt de lidstaten aan om in het lesprogramma voor migranten meer plaats in te 
ruimen voor lessen over de Europese levenswijze en de cultuur en het cultureel erfgoed 
van de betreffende lidstaat;

23. herhaalt dat kunst, muziek, film, theater, design en architectuur deel moeten uitmaken 
van het lesprogramma en beveelt de lidstaten aan bijzondere aandacht te besteden aan 
de continuïteit van de Europese humanistische waarden;

Gebruikmaking van digitalisering

24. benadrukt dat het belangrijk is cultureel materiaal te digitaliseren om het voor 
toekomstige generaties te behouden en om het, door het online te plaatsen, 
toegankelijker te maken voor een breder publiek, zodat een deel van de stress die kan 
ontstaan bij het bezoeken van cultureel erfgoed wordt weggenomen en een veel breder 
publiek, zelfs van over de hele wereld, online een bezoek aan het cultureel erfgoed kan 
brengen;

25. benadrukt dat de technologische vooruitgang op dit gebied nieuwe mogelijkheden biedt 
voor het verzamelen, bewaren en visualiseren, verwerken, analyseren en restaureren van 
cultureel erfgoed en dat de selectie van het te digitaliseren materiaal op basis van 
neutrale criteria moet geschieden zodat de geloofwaardigheid van digitale archieven en 
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collecties gegarandeerd is;

26. wijst op de rol die digitaal onderwijs kan vervullen bij de overdracht van kennis over en 
via het cultureel erfgoed; wijst erop dat er behoefte is aan hoogwaardige e-
learninginitiatieven om de overdracht van kennis over cultureel erfgoed te 
vergemakkelijken en de kennis en vaardigheden op het gebied van het cultureel erfgoed 
in heel Europa te bevorderen;

27. benadrukt dat er bijzondere aandacht moet uitgaan naar gegevensbescherming en de 
bescherming van gegevens tegen manipulatie, met name op het gebied van cultureel 
erfgoed;

28. is ervan overtuigd dat moderne technologieën zoals digitale enquêtes, 3D-modellering 
en 3D-printen, augmented reality, virtual reality, artificiële intelligentie en big data 
nieuwe, ongekende mogelijkheden bieden voor het verzamelen, bewaren, visualiseren, 
verwerken, analyseren en restaureren van cultureel erfgoed en voor de ontwikkeling van 
geschikte toepassingen;

°

° °

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Or. en


