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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0210/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a criação de um legado político eficaz para o 
Ano Europeu do Património Cultural

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Preâmbulo do Tratado da União Europeia (TUE), que afirma que os 
signatários se inspiram «no património cultural, religioso e humanista da Europa» e 
desejam «aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua história, 
cultura e tradições», bem como o artigo 3.º, n.º 3, do TUE,

– Tendo em conta o artigo 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em especial o 
seu artigo 22.º,

– Tendo em conta a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, aprovada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 33.ª sessão, 
em 20 de outubro de 2005,

– Tendo em conta a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e 
Natural, aprovada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 17.ª sessão, em 16 de 
novembro de 1972,

– Tendo em conta a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, 
adotada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 32.ª sessão, em 17 de outubro de 
2003, e a Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, adotada 
pela Conferência Geral da UNESCO na sua 31.ª sessão , em 2 de novembro de 2001,

– Tendo em conta a Convenção relativa às Medidas a Adotar para Proibir e Impedir a 
Importação, a Exportação e a Transferência Ilícitas da Propriedade de Bens Culturais, 
aprovada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 16.ª sessão, em 14 de novembro 
de 1970,

– Tendo em conta a Carta Internacional para a Conservação e o Restauro de Monumentos 
e Sítios (a «Carta de Veneza» de 1964),
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– Tendo em conta a Convenção de Granada para a Proteção do Património Arquitetónico 
da Europa, de 1985, e a Convenção de Valeta para a Proteção do Património 
Arqueológico, de 1992,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A9-0210/2020),

A. Considerando que o património cultural dos Estados-Membros é um tesouro do 
passado, preservado até hoje, e um legado para as gerações futuras;

B. Considerando que o património cultural dos Estados-Membros é fonte de memória e de 
reflexão;

C. Considerando que o património cultural dos Estados-Membros é, ele próprio, um valor, 
é diversificado e assume muitas formas (tangíveis, intangíveis, naturais, digitais e 
digitalizadas);

D. Considerando que as organizações não governamentais locais e pan-europeias têm um 
impacto significativo no desenvolvimento cultural;

E. Considerando que a expansão da economia digital proporciona novas possibilidades e 
novos riscos e desafios para os setores culturais e criativos na Europa;

A importância do valor do património cultural

1. Considera que o património cultural dos Estados-Membros é um recurso inestimável 
que não só permite a introspeção histórica mas, também, fornece informações sobre as 
semelhanças e diferenças que nos separam e nos ligam, promovendo assim a 
diversidade e a coesão e fomentando a solidariedade e a compreensão;

2. Considera que o património cultural dos Estados-Membros os ajuda a moldar as suas 
identidades e considera também que o direito de os Estados-Membros da UE 
protegerem as suas tradições nacionais, cultura e património cristão comum deve ser 
urgentemente respeitado, a fim de assegurar a coesão social, com vista a promover a 
estabilidade e a compreensão mútua na sociedade;

3. Considera que o património cultural dos Estados-Membros, dada a diversidade das suas 
tradições culturais, não atesta da unidade da civilização europeia;

4. Reconhece o papel que o património cultural dos Estados-Membros desempenha na 
promoção da criatividade, da inovação e da sustentabilidade;

5. Salienta que as línguas europeias constituem e promovem a riqueza e a diversidade do 
património cultural dos Estados-Membros, uma vez que a língua materna também é 
sinónimo de transmissão do património cultural imaterial;

6. Salienta que o património cultural dos Estados-Membros tem de ser preservado para 
que possa ser transmitido às gerações futuras;

7. Reconhece a importância e o valor do voluntariado para a proteção do património 
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cultural e realça os conhecimentos, as competências e a energia com que os voluntários 
se empenham;

Conservação, proteção e sustentabilidade

8. Salienta que a preservação das culturas dos Estados-Membros e dos seus povos não é 
negociável e que tem valor, dado que estas culturas contribuíram para a grandeza do 
continente europeu e para fazer dele o que hoje é; salienta que a diversidade da Europa 
não se pode perder, uma vez que tal a enfraqueceria;

9. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas mais abrangentes para proteger e 
reforçar a diversidade linguística na era digital e para combater o enfraquecimento das 
línguas;

10. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas mais abrangentes para reforçar os seus 
bens culturais e a sua cultura e os proteger de qualquer tipo de influências 
manipuladoras externas, pois a cultura tem origem interna e não deve ser manipulada a 
partir do exterior;

11. Recomenda, com urgência, aos Estados-Membros, que tomem medidas mais 
abrangentes para proteger e reforçar os seus próprios bens culturais e as suas culturas e 
combater os efeitos de manipulação da cultura causados pela migração em massa de 
pessoas de culturas diferentes, bem como a envidarem esforços para lutar pela 
assimilação (adaptação à cultura do país de acolhimento) e pela integração (introdução 
de elementos culturalmente estrangeiros numa sociedade funcional existente);

12. Salienta a importância de promover e preservar o património judaico-cristão comum da 
Europa e os sítios considerados património religioso e insta os Estados-Membros a 
tomarem medidas mais abrangentes para protegerem monumentos, igrejas e sinagogas 
do extremismo político e religioso e a condenarem e punirem severamente a profanação 
e os atos de vandalismo contra os bens culturais;

13. Recomenda aos Estados-Membros que compreendam e encarem o património cultural 
como um elemento indissociável do património material, imaterial, natural e digital e 
que o protejam adequadamente;

14. Manifesta a sua preocupação com a escassez de artesãos qualificados, especialmente de 
restauradores profissionais e de peritos no domínio do património cultural, o que 
representa um risco para o património cultural dos Estados-Membros;

15. Recomenda que os Estados-Membros mantenham a sua neutralidade no que diz respeito 
à preservação do património cultural, a fim de o proteger da seleção e da promoção 
ideológicas, renunciando ao politicamente correto e evitando a manipulação ou 
falsificação da História;

16. Recorda que o tráfico ilícito de bens culturais é um problema grave com uma dimensão 
global que requer uma ação coordenada, não só a nível dos Estados-Membros, mas 
também a nível internacional;

17. Salienta que os serviços de restauro no domínio do património cultural são, na sua 
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maioria, prestados por pequenas e médias empresas, bem como pelos proprietários de 
inúmeras propriedades, sujeitos a uma elevada carga fiscal e a condições que devem ser 
flexibilizadas, a fim de promover este setor através de medidas de incentivo e, ao 
mesmo tempo, preservar o património cultural;

18. Considera que a proteção do património cultural não deve ser negligenciada perante 
uma crise económica iminente;

Promover a divulgação cultural, a mediação e a educação

19. Recomenda que os Estados-Membros tornem o património cultural, nas suas diferentes 
formas, acessível a todos, na medida do possível, e salienta que as necessidades das 
pessoas com deficiência devem ser respeitadas e satisfeitas;

20. Salienta que os setores cultural e do património cultural, que foram gravemente 
enfraquecidos pelas medidas relacionadas com o coronavírus, têm um contributo 
notável, tanto do ponto de vista social como económico;

21. Salienta a importância da educação em matéria de história, cultura e património para 
todas as faixas etárias, em particular para os migrantes estrangeiros;

22. Recomenda que os Estados-Membros aumentem e promovam significativamente a 
educação dos migrantes no que diz respeito ao modo de vida europeu, bem como à sua 
cultura e ao seu património cultural nacionais;

23. Reafirma que as artes, a música, o cinema e o teatro, o design e a arquitetura devem 
fazer parte do currículo e recomenda que os Estados-Membros prestem especial atenção 
à continuidade dos valores humanísticos da Europa;

O recurso à digitalização

24. Salienta a importância de digitalizar material cultural para o preservar para as gerações 
futuras e o tornar mais facilmente acessível a um público mais vasto através da sua 
colocação em linha, atenuando, assim, parte da tensão associada ao ato de visitar 
pessoalmente monumentos do património cultural e proporcionando, em vez disso, 
visitas em linha a um público muito mais vasto e, até, mundial;

25. Salienta que os progressos tecnológicos neste domínio abrem novas possibilidades de 
recolha, preservação e visualização, processamento, análise e restauro do património 
cultural e que o material a digitalizar deve ser selecionado de acordo com critérios 
neutros, a fim de garantir a credibilidade dos arquivos e das coleções digitais;

26. Realça o papel que a educação digital pode desempenhar na promoção da aprendizagem 
sobre e através do património cultural; salienta que são necessárias iniciativas de 
aprendizagem eletrónica de elevada qualidade para facilitar a transferência de 
conhecimentos relacionados com o património cultural e promover conhecimentos e 
competências em matéria de património em toda a Europa;

27. Salienta que é atribuída especial importância à proteção dos dados e à proteção de dados 
contra a manipulação, especialmente no domínio do património cultural;
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28. Manifesta-se convicto de que as tecnologias modernas, como os inquéritos digitais, a 
modelização 3D e a impressão 3D, a realidade aumentada, a realidade virtual, a 
inteligência artificial e os dados em massa oferecem novas possibilidades de captura, 
preservação, visualização, processamento, análise e restauro e desenvolvimento de 
aplicações adequadas no domínio do património cultural;

°

° °

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en


