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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zapewnienia długotrwałych efektów 
politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Parlament Europejski,

– uwzględniając preambułę Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), która stanowi, że 
sygnatariusze są „inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem 
Europy” i pragną „pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich 
historii, kultury i tradycji”, a także art. 3 ust. 3 TUE,

– uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 22,

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego przyjętą przez Konferencję Generalną UNESCO na 33. sesji w 
dniu 20 października 2005 r.,

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego przyjętą przez Konferencję Generalną UNESCO na 17. sesji w dniu 
16 listopada 1972 r.,

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego przyjętą przez Konferencję Generalną UNESCO na 32. sesji w dniu 17 
października 2003 r. oraz Konwencję o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego 
przyjętą przez Konferencję Generalną UNESCO na 31. sesji w dniu 2 listopada 2001 r.,

– uwzględniając Konwencję dotyczącą środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury przyjętą 
przez Konferencję Generalną UNESCO na 16. sesji w dniu 14 listopada 1970 r.,

– uwzględniając Międzynarodową kartę na rzecz konserwacji i restauracji zabytków i 
miejsc zabytkowych (karta wenecka z 1964 r.),
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– uwzględniając Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy przyjętą 
w Grenadzie w 1985 r. oraz konwencję z Valletty z 1992 r. o ochronie dziedzictwa 
archeologicznego,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A9-0210/2020),

A. mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich jest skarbnicą z 
przeszłości zachowaną do dnia dzisiejszego oraz spuścizną dla przyszłych pokoleń;

B. mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich jest źródłem 
pamięci i refleksji;

C. mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich jest wartością samą 
w sobie, jest zróżnicowane i przybiera różne formy (materialne, niematerialne, 
naturalne, cyfrowe i zdigitalizowane);

D. mając na uwadze, że lokalne i ogólnoeuropejskie organizacje pozarządowe mają 
znaczący wpływ na rozwój kultury;

E. mając na uwadze, że rozwój gospodarki cyfrowej przynosi nowe możliwości, 
zagrożenia i wyzwania dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego;

Doniosłość dziedzictwa kulturowego

1. uważa, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich to bezcenny zasób, który nie 
tylko umożliwia introspekcję historyczną, ale również pozwala zrozumieć łączące nas 
podobieństwa i dzielące nas różnice, propagując w ten sposób różnorodność i spójność 
oraz sprzyjając solidarności i zrozumieniu;

2. uważa, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich pomaga im kształtować własną 
tożsamość, oraz sądzi, że należy pilnie respektować prawo państw członkowskich UE 
do ochrony tradycji narodowych, kultury i wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego, 
aby zapewnić spójność społeczną, z myślą o wspieraniu stabilności i wzajemnego 
zrozumienia w społeczeństwie;

3. uważa, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich, z uwagi na różnorodność ich 
tradycji kulturowych, nie świadczy o jedności cywilizacji europejskiej;

4. uznaje rolę, jaką dziedzictwo kulturowe państw członkowskich odgrywa w promowaniu 
kreatywności, innowacji i zrównoważoności;

5. podkreśla, że języki europejskie stanowią i promują bogactwo i różnorodność 
dziedzictwa kulturowego państw członkowskich, ponieważ język ojczysty służy 
również do przekazywania niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

6. uważa, że dziedzictwo kulturowe państw członkowskich musi zostać zachowane, aby 
można je było przekazać przyszłym pokoleniom;

7. dostrzega znaczenie i wartość wolontariatu w ochronie dziedzictwa kulturowego oraz 
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zwraca uwagę na wiedzę, specjalistyczne umiejętności i energię, które wolontariusze 
wnoszą w tej dziedzinie;

Zachowanie, ochrona i zrównoważoność

8. podkreśla, że zachowanie kultur państw członkowskich i ich narodów nie podlega 
dyskusji i jest warte zachodu, ponieważ kultury stworzyły potęgę kontynentu 
europejskiego i sprawiły, że stał się on tym, czym jest obecnie; podkreśla, że nie można 
utracić różnorodności Europy, ponieważ by ją to osłabiło;

9. wzywa państwa członkowskie, aby podjęły bardziej kompleksowe środki, które będą 
chronić i wzmacniać różnorodność językową w epoce cyfrowej oraz przeciwdziałać 
degradacji języków;

10. wzywa państwa członkowskie, aby podjęły bardziej kompleksowe środki w celu 
wzmocnienia własnych dóbr kultury i kultury oraz ochrony ich przed wszelkimi 
wpływami manipulacyjnymi z zewnątrz, ponieważ kultura powstaje wewnątrz kraju i 
nie wolno nią manipulować z zewnątrz;

11. zaleca usilnie, aby państwa członkowskie podjęły bardziej kompleksowe środki w celu 
ochrony i wzmocnienia własnych dóbr kultury i kultury oraz przeciwdziałania skutkom 
manipulacji kulturą wynikającym z masowej migracji ludności z różnych kultur, a także 
aby dążyły do asymilacji (dostosowanie do kultury kraju przyjmującego) i integracji 
(wprowadzenie elementów obcych kulturowo do funkcjonującego społeczeństwa);

12. podkreśla, że ważne jest promowanie i zachowanie wspólnego dziedzictwa 
chrześcijańsko-żydowskiego Europy i miejsc dziedzictwa religijnego, oraz wzywa 
państwa członkowskie, aby podjęły szerzej zakrojone działania w celu ochrony 
zabytków, kościołów i synagog przed ekstremizmem politycznym i religijnym, a także 
aby surowo potępiały i karały bezczeszczenie i niszczenie dóbr kultury;

13. zaleca, aby państwa członkowskie postrzegały i traktowały dziedzictwo kulturowe jako 
nieodłączną część dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego i cyfrowego 
oraz odpowiednio je chroniły;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem wykwalifikowanych rzemieślników, zwłaszcza 
profesjonalnych renowatorów i ekspertów w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, gdyż 
stwarza to zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego państw członkowskich;

15. zaleca państwom członkowskim neutralność, jeśli chodzi o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, aby chronić je przed selekcją i wspieraniem ze względów ideologicznych, 
a osiągnąć to można przez rezygnację z poprawności politycznej i unikanie 
manipulowania historią lub jej fałszowania;

16. przypomina, że nielegalny handel dobrami kultury stanowi poważny problem o 
wymiarze globalnym, wymaga zatem skoordynowanych działań nie tylko na szczeblu 
państw członkowskich, ale także na szczeblu międzynarodowym;

17. zauważa, że usługi renowacyjne w dziedzinie dziedzictwa kulturowego są świadczone 
głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przez właścicieli licznych 
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nieruchomości, podlegających wysokim obciążeniom podatkowym i warunkom, które 
należy złagodzić, aby wesprzeć ten sektor za pomocą środków zachęcających i 
jednocześnie zachować dziedzictwo kulturowe;

18. uważa, że w obliczu zbliżającego się kryzysu gospodarczego nie należy zaniedbywać 
ochrony dziedzictwa kulturowego;

Wspieranie upowszechniania kultury oraz mediacji i edukacji kulturowej

19. zaleca, aby państwa członkowskie w miarę możliwości powszechnie udostępniały 
dziedzictwo kulturowe w jego różnych formach, i podkreśla, że należy szanować i 
zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnościami;

20. podkreśla, że sektor kultury i sektor dziedzictwa kulturowego, które zostały poważnie 
osłabione w wyniku środków związanych z koronawirusem, wnoszą istotny wkład 
zarówno społeczny, jak i gospodarczy;

21. podkreśla znaczenie edukacji w zakresie historii, kultury i dziedzictwa kulturowego dla 
wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla napływowych migrantów;

22. zaleca, aby państwa członkowskie znacząco rozszerzyły i wspierały edukację 
migrantów w zakresie europejskiego stylu życia, a także ich własnej kultury narodowej 
i dziedzictwa kulturowego;

23. potwierdza, że sztuka, muzyka, film, teatr, projektowanie i architektura powinny 
wchodzić w zakres programu nauczania, i zaleca, aby państwa członkowskie zwracały 
szczególną uwagę na ciągłość wartości humanistycznych Europy;

Wykorzystanie digitalizacji

24. podkreśla, że digitalizacja dorobku kulturowego jest ważna, gdyż pozwoli zachować go 
dla przyszłych pokoleń i uczyni łatwiej dostępnym dla szerszej publiczności dzięki 
umieszczeniu go w internecie, co złagodzi część stresu związanego z osobistym 
zwiedzaniem zabytków dziedzictwa kulturowego, a w zamian umożliwi znacznie 
szerszej publiczności, nawet w skali globalnej, zwiedzanie online;

25. podkreśla, że postęp technologiczny w tej dziedzinie stwarza nowe możliwości, jeśli 
chodzi o gromadzenie, ochronę i wizualizację, przetwarzanie, analizę i restaurację 
dziedzictwa kulturowego, oraz że materiały, które mają zostać poddane digitalizacji, 
muszą być wybierane według neutralnych kryteriów, aby zapewnić wiarygodność 
archiwów i zbiorów cyfrowych;

26. podkreśla rolę, jaką edukacja cyfrowa może odegrać w przekazywaniu wiedzy o 
dziedzictwie kulturowym i za jego pośrednictwem; zwraca uwagę, że potrzebne są 
wysokiej jakości inicjatywy w zakresie e-uczenia się, aby ułatwić transfer wiedzy na 
temat dziedzictwa kulturowego oraz promować w całej Europie wiedzę i umiejętności 
związane z dziedzictwem;

27. podkreśla, że szczególną wagę przywiązuje się do ochrony danych oraz ochrony danych 
przed manipulacjami, zwłaszcza w dziedzinie dziedzictwa kulturowego;
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28. jest przekonany, że nowoczesne technologie, takie jak analizy cyfrowe, modelowanie 
3D i druk 3D, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, sztuczna 
inteligencja i duże zbiory danych oferują nowe, wcześniej niewyobrażalne możliwości 
pod względem pozyskiwania dziedzictwa kulturowego, jego ochrony, wizualizacji, 
przetwarzania, analizy, renowacji i rozwoju odpowiednich aplikacji;

°

° °

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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