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Pozmeňujúci návrh 1
Christine Anderson
v mene skupiny ID

Správa A9-0210/2020
Dace Melbārde
Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva
(2019/2194(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0210/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o dosiahnutí účinného politického odkazu pre 
Európsky rok kultúrneho dedičstva

Európsky parlament,

– so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), v ktorej sa uvádza, 
že signatári zmluvy čerpajú „inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického 
dedičstva Európy“ a že si želajú „prehĺbiť solidaritu medzi svojimi národmi pri 
rešpektovaní národnej histórie, kultúry a tradícií“, ako aj na jej článok 3 ods. 3,

– so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 22,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý 
bol prijatý 20. októbra 2005 na 33. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý 
bol prijatý 16. novembra 1972 na 17. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO,

– so zreteľom na Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý prijala 
Generálna konferencia UNESCO na svojom 32. zasadnutí 17. októbra 2003, a na 
Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou, ktorý prijala Generálna 
konferencia UNESCO na svojom 31. zasadnutí 2. novembra 2001,

– so zreteľom na Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, 
vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, ktorý bol prijatý 14. novembra 1970 
na 16. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO,

– so zreteľom na Medzinárodnú chartu o zachovaní a obnove pamiatok a lokalít 
(Benátska charta z roku 1964),

– so zreteľom na Granadský dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy z 
roku 1985 a Dohovor z Valletty o ochrane archeologického dedičstva z roku 1992,
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– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A9-0210/2020),

A. keďže kultúrne dedičstvo členských štátov je bohatstvo z minulosti, ktoré je zachované 
dodnes a je odkazom pre budúce generácie;

B. keďže kultúrne dedičstvo členských štátov je zdrojom spomienky a reflexie;

C. keďže kultúrne dedičstvo členských štátov je hodnotou samou osebe, je rozmanité a má 
mnoho podôb (hmotné, nehmotné, prírodné, digitálne a digitalizované);

D. keďže miestne a paneurópske mimovládne organizácie majú významný vplyv na 
kultúrny rozvoj;

E. keďže rozmach digitálnej ekonomiky prináša pre kultúrny a kreatívny priemysel v 
Európe nové možnosti, riziká a výzvy;

Význam hodnoty kultúrneho dedičstva

1. domnieva sa, že kultúrne dedičstvo členských štátov je neoceniteľným zdrojom, ktorý 
umožňuje nielen historickú introspekciu, ale poskytuje aj pohľad na podobnosti a 
rozdiely, ktoré nás rozdeľujú a spájajú, čím sa podporuje rozmanitosť a súdržnosť a 
posilňuje solidarita a porozumenie;

2. domnieva sa, že kultúrne dedičstvo členských štátov im pomáha formovať ich identitu, 
a domnieva sa tiež, že právo členských štátov EÚ chrániť svoje národné tradície, 
kultúru a spoločné kresťanské dedičstvo sa musí naliehavo rešpektovať, aby sa 
zabezpečila sociálna súdržnosť, s cieľom podporiť stabilitu a vzájomné porozumenie v 
spoločnosti;

3. domnieva sa, že kultúrne dedičstvo členských štátov vzhľadom na rozmanitosť ich 
kultúrnych tradícií nepreukazuje jednotu európskej civilizácie;

4. uznáva úlohu, ktorú kultúrne dedičstvo členských štátov zohráva pri podpore tvorivosti, 
inovácie a udržateľnosti;

5. zdôrazňuje, že európske jazyky sú zdrojom bohatstva a rozmanitosti kultúrneho 
dedičstva členských štátov a podporujú ho, keďže materinský jazyk je aj nástrojom na 
odovzdávanie nehmotného kultúrneho dedičstva;

6. zdôrazňuje, že kultúrne dedičstvo členských štátov sa musí zachovať, aby sa mohlo 
odovzdať budúcim generáciám;

7. uznáva význam a hodnotu dobrovoľníctva pre ochranu kultúrneho dedičstva a 
zdôrazňuje vedomosti, odborné znalosti a energiu, ktoré dobrovoľníci prinášajú v tomto 
záujme;

Zachovanie, ochrana a udržateľnosť

8. zdôrazňuje, že zachovanie kultúr členských štátov a ich národov je nespochybniteľné a 
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zmysluplné, pretože vďaka týmto kultúram sa európsky kontinent stal veľkolepým a 
takým, akým je dnes; zdôrazňuje, že rozmanitosť Európy sa nesmie stratiť, pretože by 
to spôsobilo jej oslabenie;

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali komplexnejšie opatrenia na ochranu a 
posilnenie jazykovej rozmanitosti v digitálnom veku a na boj proti oslabeniu postavenia 
jazykov;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali komplexnejšie opatrenia na posilnenie 
svojich vlastných kultúrnych statkov a kultúry a aby ich chránili pred vonkajšími 
manipulačnými vplyvmi akéhokoľvek druhu, keďže kultúra vzniká zvnútra a nesmie 
byť manipulovaná zvonku;

11. naliehavo odporúča, aby členské štáty prijali komplexnejšie opatrenia na ochranu a 
posilnenie svojich vlastných kultúrnych aktív a kultúry a na boj proti vplyvom 
manipulujúcim kultúru v dôsledku masovej migrácie ľudí z rôznych kultúr a aby sa tiež 
usilovali o asimiláciu (prispôsobenie sa kultúre hostiteľskej krajiny) a integráciu 
(zavedenie prvkov cudzej kultúry do existujúcej fungujúcej spoločnosti);

12. zdôrazňuje význam podpory a zachovania spoločného európskeho kresťansko-
židovského dedičstva a miest náboženského dedičstva a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby prijali rozsiahlejšie opatrenia na ochranu pamätníkov, kostolov a synagóg pred 
politickým, ako aj náboženským extrémizmom a aby dôrazne odsúdili a trestali 
znesväcovanie a vandalizmus týkajúce sa kultúrneho majetku;

13. odporúča, aby členské štáty chápali kultúrne dedičstvo ako neoddeliteľnú jednotku 
hmotného, nehmotného, prírodného a digitálneho dedičstva a aby s ním podľa toho 
zaobchádzali a aby ho náležite chránili;

14. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom kvalifikovaných remeselníkov, najmä 
profesionálnych reštaurátorov a odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva, čo ohrozuje 
kultúrne dedičstvo členských štátov;

15. odporúča, aby členské štáty zostali neutrálne, pokiaľ ide o zachovanie kultúrneho 
dedičstva s cieľom chrániť ho pred ideologickým výberom a propagáciou tým, že sa 
zrieknu politickej korektnosti a zabránia manipulácii alebo falšovaniu histórie;

16. pripomína, že nezákonné obchodovanie s kultúrnymi statkami je závažný problém 
s globálnym rozmerom, ktorý si vyžaduje koordinované opatrenia nielen na úrovni 
členských štátov, ale aj na medzinárodnej úrovni;

17. poukazuje na to, že reštaurátorské služby v oblasti kultúrneho dedičstva poskytujú 
prevažne malé a stredné podniky, ako aj vlastníci mnohých nehnuteľností, ktorí 
podliehajú vysokému daňovému zaťaženiu a podmienkam, ktoré je potrebné zmierniť, 
aby sa toto odvetvie podporilo prostredníctvom stimulačných opatrení a zároveň 
zachovalo kultúrne dedičstvo;

18. domnieva sa, že ochrana kultúrneho dedičstva by sa vzhľadom na hroziacu hospodársku 
krízu nemala zanedbávať;
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Podpora šírenia kultúry a mediácie a vzdelávania v oblasti kultúry

19. odporúča, aby členské štáty sprístupnili kultúrne dedičstvo v jeho rôznych formách, 
pokiaľ je to možné, všetkým, a zdôrazňuje, že by sa mali rešpektovať a plniť potreby 
osôb so zdravotným postihnutím;

20. zdôrazňuje, že kultúrne sektory a sektory kultúrneho dedičstva, ktoré boli výrazne 
oslabené opatreniami prijatými v dôsledku koronavírusu, predstavujú významný 
sociálny aj hospodársky prínos;

21. zdôrazňuje význam vzdelávania v oblasti histórie, kultúry a dedičstva pre všetky vekové 
skupiny, najmä pre migrantov z cudziny;

22. odporúča, aby členské štáty výrazne posilnili a podporovali vzdelávanie migrantov, 
pokiaľ ide o európsky spôsob života, ako aj ich vlastnú národnú kultúru a kultúrne 
dedičstvo;

23. potvrdzuje, že umenie, hudba, film a divadlo, dizajn a architektúra by mali byť súčasťou 
učebných osnov, a odporúča, aby členské štáty venovali osobitnú pozornosť kontinuite 
európskych humanistických hodnôt;

Využívanie digitalizácie

24. zdôrazňuje, že je dôležité digitalizovať kultúrny materiál s cieľom uchovať ho pre 
budúce generácie a uľahčiť jeho dostupnosť širšiemu publiku prostredníctvom jeho 
sprístupnenia online, čím sa zmierňuje určitý stres, ktorý predstavuje návšteva pamiatok 
kultúrneho dedičstva osobne, a namiesto toho sa umožňujú online návštevy oveľa 
širšiemu, dokonca aj globálnemu publiku;

25. zdôrazňuje, že technologický pokrok v tejto oblasti ponúka nové možnosti zberu, 
uchovávania a vizualizácie, spracovania, analýzy a obnovy kultúrneho dedičstva a že 
materiál, ktorý sa má digitalizovať, sa musí vyberať podľa neutrálnych kritérií, aby sa 
zabezpečila dôveryhodnosť digitálnych archívov a zbierok;

26. zdôrazňuje úlohu, ktorú môže digitálne vzdelávanie zohrávať pri odovzdávaní 
poznatkov o kultúrnom dedičstve a prostredníctvom neho; poukazuje na to, že 
vysokokvalitné iniciatívy elektronického učenia sa sú potrebné na uľahčenie prenosu 
vedomostí o kultúrnom dedičstve a na podporu vedomostí a zručností súvisiacich s 
dedičstvom v celej Európe;

27. zdôrazňuje, že osobitný význam sa pripisuje ochrane údajov a ochrane údajov pred 
manipuláciou, najmä v oblasti kultúrneho dedičstva;

28. je presvedčený, že moderné technológie, ako sú digitálne prieskumy, 3D modelovanie a 
3D tlač, rozšírená realita, virtuálna realita, umelá inteligencia a hromadné údaje, 
ponúkajú nové, predtým nepredstaviteľné možnosti na zachytávanie, uchovávanie, 
vizualizáciu, spracovanie, analýzu a obnovu kultúrneho dedičstva a vývoj vhodných 
aplikácií;

°
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° °

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Or. en


