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Amendamentul 1
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în numele Grupului ID

Raport A9-0210/2020
Dace Melbārde
Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural
(2019/2194(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0210/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crearea unei moșteniri politice efective 
pentru Anul european al patrimoniului cultural

Parlamentul European,

– având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care prevede 
că părțile semnatare se inspiră „din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a 
Europei” și doresc „să întărească solidaritatea dintre popoarele lor, respectând totodată 
istoria, cultura și tradițiile acestora”, precum și articolul 3 alineatul (3) din TUE,

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 
articolul 22,

– având în vedere Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor 
culturale, adoptată la cea de-a 33-a sesiune a Conferinței generale a UNESCO, la 
20 octombrie 2005,

– având în vedere Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, 
adoptată de Conferința generală a UNESCO în cadrul celei de-a 17-a sesiuni din 16 
noiembrie 1972,

– având în vedere Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 
adoptată de Conferința generală a UNESCO în cadrul celei de-a 32-a sesiuni, din 17 
octombrie 2003 și Convenția privind protecția patrimoniului cultural subacvatic, 
adoptată de Conferința generală a UNESCO la cea de-a 31-a sesiune, la 2 noiembrie 
2001,

– având în vedere Convenția privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, 
exportului și transferului ilicit de proprietate culturală, adoptată de Conferința Generală 
a UNESCO la cea de-a 16-a sesiune, la 14 noiembrie 1970,

– având în vedere Carta internațională pentru conservarea și restaurarea monumentelor și 
siturilor (Carta de la Veneția din 1964),
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– având în vedere Convenția de la Granada din 1985 pentru protecția patrimoniului 
arhitectural al Europei și Convenția de la Valletta din 1992 privind protecția 
patrimoniului arheologic,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0210/2020),

A. întrucât patrimoniul cultural al statelor membre este o comoară a trecutului, conservată 
până în zilele noastre, și o moștenire pentru generațiile viitoare;

B. întrucât patrimoniul cultural al statelor membre este o bază a memoriei și a reflecției;

C. întrucât patrimoniul cultural al statelor membre este o valoare în sine, este divers și ia 
numeroase forme (material, imaterial, natural, digital și digitalizat);

D. întrucât organizațiile neguvernamentale locale și paneuropene au un impact semnificativ 
asupra dezvoltării culturale;

E. întrucât dezvoltarea economiei digitale creează noi oportunități, noi riscuri și noi 
provocări pentru sectoarele culturale și creative ale Europei,

Recunoașterea valorii patrimoniului cultural

1. consideră că patrimoniul cultural al statelor membre este o resursă inestimabilă, care nu 
numai că permite introspecția istorică, ci oferă și o perspectivă asupra asemănărilor și 
diferențelor care ne despart și ne conectează în același timp, promovând astfel 
diversitatea, coeziunea, solidaritatea și înțelegerea;

2. consideră că patrimoniul cultural al statelor membre le ajută să-și modeleze identitățile 
și că dreptul statelor membre ale UE de a-și proteja tradițiile naționale, cultura și 
patrimoniul creștin comun trebuie respectat de urgență pentru a asigura coeziunea 
socială, în vederea promovării stabilității și a înțelegerii reciproce în societate;

3. consideră că patrimoniul cultural al statelor membre, având în vedere diversitatea 
tradițiilor lor culturale, nu dovedește unitatea civilizației europene;

4. recunoaște rolul pe care patrimoniul cultural al statelor membre îl joacă în promovarea 
creativității, a inovării și a sustenabilității;

5. subliniază că limbile europene constituie și promovează bogăția și diversitatea 
patrimoniului cultural al statelor membre, în măsura în care limba maternă este și un 
mijloc de a transmite patrimoniul cultural imaterial;

6. subliniază că patrimoniul cultural al statelor membre trebuie păstrat, astfel încât să poată 
fi transmis generațiilor viitoare;

7. recunoaște importanța și valoarea voluntariatului pentru protecția patrimoniului cultural 
și evidențiază cunoștințele, expertiza și energia pe care voluntarii le aduc acestei cauze;

Conservarea, protecția și sustenabilitatea
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8. subliniază că păstrarea culturilor statelor membre și ale populațiilor lor nu este 
negociabilă și trebuie realizată, deoarece aceste culturi au făcut gloria continentul 
european și l-au făcut să fie ceea ce este astăzi; subliniază că diversitatea Europei nu 
trebuie să se piardă, pentru că aceasta ar slăbi-o;

9. invită insistent statele membre să ia măsuri mai cuprinzătoare pentru a proteja și a 
consolida diversitatea lingvistică în era digitală și pentru a contracara diluarea limbilor;

10. invită insistent statele membre să ia măsuri mai cuprinzătoare pentru a-și consolida 
propriile bunuri culturale și cultura și pentru a le proteja de orice fel de influențe 
manipulatoare externe, deoarece cultura se naște din interior și nu trebuie manipulată 
din exterior;

11. recomandă statelor membre să ia urgent măsuri mai ample pentru a-și proteja și 
consolida propriile bunuri culturale și cultura și pentru a contracara manipularea culturii 
cauzată de migrația în masă a unor persoane de culturi diferite, precum și să depună 
eforturi pentru asimilare (adaptarea la cultura țării-gazdă) și integrare (introducerea unor 
elemente culturale străine într-o societate funcțională existentă);

12. subliniază importanța promovării și conservării patrimoniului comun creștino-iudaic și a 
siturilor patrimoniului religios comun ale Europei și solicită insistent statelor membre să 
ia măsuri mai extinse pentru a proteja monumentele, bisericile și sinagogile împotriva 
extremismului politic și religios, precum și să condamne și să pedepsească cu severitate 
profanarea și vandalizarea bunurilor culturale;

13. recomandă statelor membre să înțeleagă și să trateze patrimoniul cultural ca o unitate 
inseparabilă a patrimoniului material, imaterial, natural și digital, și să-l protejeze în 
consecință;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la deficitul de artizani calificați, în special de 
restauratori profesioniști și de experți în domeniul patrimoniului cultural, ceea ce 
reprezintă un risc pentru patrimoniul cultural al statelor membre;

15. recomandă statelor membre să rămână neutre în ceea ce privește conservarea 
patrimoniului cultural, pentru a-l proteja împotriva selecției și promovării ideologice, 
renunțând la corectitudinea politică și evitând manipularea și falsificarea istoriei;

16. reafirmă că traficul ilicit de obiecte culturale este o infracțiune gravă, cu o dimensiune 
globală, care impune o coordonare nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional;

17. subliniază că serviciile de restaurare în domeniul patrimoniului cultural sunt prestate în 
cea mai mare parte de întreprinderi mici și mijlocii, precum și de proprietarii a 
numeroase bunuri imobile, care sunt supuși unei sarcini fiscale ridicate și unor condiții 
care trebuie ușurate, pentru a promova acest sector prin măsuri de stimulare și a 
conserva totodată patrimoniul cultural;

18. consideră că protecția patrimoniului cultural nu ar trebui neglijată în contextul crizei 
economice iminente;
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Promovarea diseminării culturii, a medierii și a educației

19. recomandă statelor membre să facă patrimoniul cultural, în diversele sale forme, 
accesibil tuturor, în măsura posibilului, și subliniază că nevoile persoanelor cu 
dizabilități ar trebui respectate și satisfăcute;

20. subliniază că sectorul culturii și cel al patrimoniului cultural, care au fost grav afectate 
de măsurile legate de coronavirus, aduc o contribuție semnificativă atât din punct de 
vedere social, cât și economic;

21. subliniază importanța istoriei, a culturii și a educației în privința patrimoniului pentru 
toate grupele de vârstă, în special pentru migranții străini;

22. recomandă statelor membre să intensifice și să promoveze substanțial educația 
migranților în ceea ce privește modul de viață european, precum și cultura și 
patrimoniul cultural național;

23. reafirmă că artele, muzica, filmul și teatrul, designul și arhitectura ar trebui să facă parte 
din programa școlară și recomandă statelor membre să acorde o atenție deosebită 
continuității valorilor umaniste ale Europei;

Utilizarea digitalizării

24. subliniază importanța digitalizării materialului cultural pentru a-l conserva pentru 
generațiile viitoare și pentru a-l face mai ușor accesibil unui public mai larg publicându-
l online, atenuând astfel o parte din stresul vizitării în persoană a monumentelor 
patrimoniului cultural și permițând, în schimb, vizite online pentru un public mult mai 
larg, chiar și internațional;

25. subliniază că progresul tehnologic în acest domeniu oferă noi posibilități de colectare, 
conservare și vizualizare, de prelucrare, analiză și restaurare a patrimoniului cultural și 
că materialele de digitalizat trebuie selectate pe baza unor criterii neutre, pentru a 
asigura credibilitatea arhivelor și colecțiilor digitale;

26. subliniază rolul pe care îl poate avea educația digitală în facilitarea cunoașterii 
patrimoniului cultural și a cunoașterii prin intermediul acestuia; subliniază că sunt 
necesare inițiative de învățare online de înaltă calitate, pentru a facilita transferul de 
cunoștințe cu privire la patrimoniul cultural și pentru a promova cunoașterea și 
competențele legate de acesta în întreaga Europă;

27. subliniază că protecția datelor, în special împotriva manipulării, și mai ales în domeniul 
patrimoniului cultural, are o importanță deosebită;

28. este convins că tehnologiile moderne, cum ar fi sondajele digitale, modelarea 3D și 
imprimarea 3D, realitatea augmentată, realitatea virtuală, inteligența artificială și datele 
în masă oferă noi posibilități, de neconceput până acum, de captare, conservare, 
vizualizare, prelucrare, analiză, restaurare și dezvoltare a unor aplicații adecvate în 
domeniul patrimoniului cultural;

°
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° °

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

Or. en


