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Predlog spremembe 1
Christine Anderson
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0210/2020
Dace Melbārde
Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine
(2019/2194(INI))

Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0210/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o zagotavljanju uspešne politične zapuščine za 
evropsko leto kulturne dediščine

Evropski parlament,

– ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU), ki 
navaja, da se podpisnice navdihujejo „iz kulturne, verske in humanistične dediščine 
Evrope“ in želijo „poglobiti solidarnost med svojimi narodi ob spoštovanju njihove 
zgodovine, kulture in tradicij“, in člena 3(3) PEU,

– ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člena 22,

– ob upoštevanju Konvencije o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja, ki 
jo je na svojem 33. zasedanju 20. oktobra 2005 sprejela generalna konferenca Unesca,

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki jo je 
generalna konferenca Unesca sprejela na 17. zasedanju 16. novembra 1972,

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu nesnovne kulturne dediščine, ki jo je generalna 
konferenca Unesca sprejela na 32. zasedanju 17. oktobra 2003, ter Konvencije o 
varovanju podvodne kulturne dediščine, ki jo je sprejela na 31. zasedanju 2. novembra 
2001,

– ob upoštevanju Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega 
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je 
generalna konferenca Unesca sprejela na 16. zasedanju 14. novembra 1970,

– ob upoštevanju Mednarodne listine o ohranjanju in obnovi spomenikov in spomeniških 
območij (Beneška listina 1964),

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu evropske stavbne dediščine iz Granade iz leta 
1985 in Konvencije o varstvu evropske arheološke dediščine iz La Vallette iz leta 1992,
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– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A9-0210/2020),

A. ker je kulturna dediščina držav članic bogastvo iz preteklosti, ohranjeno do danes, in 
hkrati zapuščina za prihodnje generacije;

B. ker je kulturna dediščina držav članic vir spomina in refleksije;

C. ker je kulturna dediščina držav članic vrednota sama po sebi, je raznolika in obstaja v 
številnih oblikah (snovna, nesnovna, naravna, digitalna in digitalizirana);

D. ker lokalne in vseevropske nevladne organizacije pomembno vplivajo na kulturni 
razvoj;

E. ker širjenje digitalnega gospodarstva prinaša nove priložnosti, tveganja in izzive za 
kulturni in ustvarjalni sektor v Evropi;

Pomen vrednosti kulturne dediščine

1. meni, da je kulturna dediščina držav članic neprecenljiv vir, ki omogoča zgodovinsko 
introspekcijo, pa tudi vpogled v podobnosti in razlike, ki nas ločujejo in nas povezujejo, 
s tem pa spodbuja raznolikost in kohezijo ter krepi solidarnost in razumevanje;

2. meni, da kulturna dediščina državam članicam pomaga oblikovati svojo identiteto ter da 
je za zagotovitev socialne kohezije nujno treba spoštovati pravico držav članic EU, da 
zaščitijo svojo nacionalno tradicijo, kulturo in skupno krščansko dediščino, da bi se 
spodbudila stabilnost in medsebojno razumevanje v družbi;

3. meni, da kulturna dediščina držav članic glede na raznolikost njihovih kulturnih tradicij 
ne priča o enotnosti evropske civilizacije;

4. priznava vlogo kulturne dediščine držav članic pri spodbujanju ustvarjalnosti, 
inovativnosti in trajnosti;

5. poudarja, da evropski jeziki sestavljajo in krepijo bogastvo in raznolikost kulturne 
dediščine držav članic, saj materni jezik služi tudi za prenašanje nesnovne kulturne 
dediščine;

6. meni, da je treba kulturno dediščino držav članic ohraniti, da jo bo mogoče prenesti na 
prihodnje generacije;

7. priznava pomen in vrednost prostovoljstva za zaščito kulturne dediščine ter poudarja, da 
prostovoljci v ta cilj vlagajo veliko znanja, izkušenj in energije;

Ohranjanje, zaščita in trajnost

8. poudarja, da se o ohranjanju kultur držav članic in njihovih narodov ni mogoče pogajati 
in da je to koristno, saj je zaradi teh kultur evropska celina postala velika in to, kar je 
danes; poudarja, da ne smemo dovoliti izginjanja raznolikosti Evrope, saj bi jo to 
oslabilo;



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

SL Združena v raznolikosti SL

9. poziva države članice, naj sprejmejo celovitejše ukrepe za zaščito in okrepitev jezikovne 
raznolikosti v digitalni dobi ter za preprečitev zmanjševanja pomena jezikov;

10. poziva države članice, naj sprejmejo celovitejše ukrepe za okrepitev svojih kulturnih 
dobrin in kultur ter za njihovo zaščito pred vsakršnimi zunanjimi manipulativnimi 
vplivi, saj kultura izvira od znotraj in ne sme biti podvržena manipulacijam od zunaj;

11. priporoča, naj države članice nujno sprejmejo celovitejše ukrepe za zaščito in okrepitev 
svojih kulturnih dobrin in kultur ter za boj proti manipulativnim učinkom, ki jih ima 
množična migracija ljudi iz različnih kultur na kulturo, in naj si prizadevajo za 
asimilacijo (prilagoditev kulturi države gostiteljice) in vključevanje (uvajanje tujih 
kulturnih elementov v obstoječo delujočo družbo);

12. poudarja pomen spodbujanja in ohranjanja skupne evropske krščansko-judovske 
dediščine in objektov verske dediščine ter poziva države članice, naj sprejmejo 
obsežnejše ukrepe za zaščito spomenikov, cerkva in sinagog pred političnim in verskim 
ekstremizmom ter naj strogo obsodijo in kaznujejo skrunjenje in uničevanje kulturnih 
dobrin;

13. priporoča, naj države članice kulturno dediščino razumejo in jo obravnavajo kot 
neločljivo enoto snovne, nesnovne, naravne in digitalne dediščine ter jo ustrezno 
zaščitijo;

14. izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja usposobljenih obrtnikov, zlasti poklicnih 
restavratorjev in strokovnjakov na področju kulturne dediščine, kar ogroža kulturno 
dediščino držav članic;

15. priporoča, naj države članice pri ohranjanju kulturne dediščine ostanejo nevtralne ter jo 
zaščitijo pred ideološko selekcijo in promocijo, tako da se odpovejo politični 
korektnosti in zavrnejo izkrivljanje ali potvarjanje zgodovine;

16. opozarja, da je nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami velika težava svetovnih 
razsežnosti, ki zahteva usklajeno ukrepanje tako na ravni držav članic kot tudi na 
mednarodni ravni;

17. poudarja, da restavratorske storitve na področju kulturne dediščine večinoma 
zagotavljajo mala in srednja podjetja ter lastniki številnih nepremičnin, za katere veljajo 
visoke davčne obremenitve in pogoji, ki jih je treba omiliti, da bi poživili ta sektor s 
spodbujevalnimi ukrepi in hkrati poskrbeli za ohranitev kulturne dediščine;

18. meni, da zaradi bližajoče se gospodarske krize ne bi smeli zanemariti varstva kulturne 
dediščine;

Spodbujanje širjenja kulture, kulturne mediacije in izobraževanja o kulturi

19. priporoča, naj države članice zagotovijo, da bo kulturna dediščina v različnih oblikah 
dostopna vsem, kolikor je to mogoče, in poudarja, da je treba spoštovati in zadovoljiti 
potrebe invalidov;

20. poudarja, da sektorja kulture in kulturne dediščine, ki sta zaradi ukrepov v zvezi s 
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koronavirusom močno oslabljena, pomembno prispevata tako v družbenem kot 
gospodarskem smislu;

21. poudarja pomen izobraževanja vseh starostnih skupin, zlasti pa tujih migrantov, o 
zgodovini, kulturi in dediščini;

22. priporoča, naj države članice znatno povečajo in spodbujajo izobraževanje migrantov o 
evropskem načinu življenja ter o svoji nacionalni kulturi in kulturni dediščini;

23. znova poudarja, da bi morali biti umetnost, glasba, film in gledališče, oblikovanje in 
arhitektura del učnega načrta, in priporoča, naj države članice posebno pozornost 
namenijo kontinuiteti evropskih humanističnih vrednot;

Uporaba digitalizacije

24. poudarja pomen digitalizacije kulturnega gradiva, da bi ga ohranili za prihodnje 
generacije in da bi bilo lažje dostopno širšemu občinstvu, tako da se objavi na spletu, s 
čimer bi se zmanjšal naval obiskovalcev na spomenike kulturne dediščine in s tem 
povezan stres ter bi se namesto tega omogočili spletni obiski za veliko širše, celo 
svetovno občinstvo;

25. poudarja, da tehnološki napredek na tem področju ponuja nove možnosti za zbiranje, 
ohranjanje in vizualizacijo, obdelavo, analizo in restavracijo kulturne dediščine ter da je 
treba gradivo, ki bo digitalizirano, izbrati v skladu z nevtralnimi merili, da se zagotovi 
verodostojnost digitalnih arhivov in zbirk;

26. poudarja vlogo, ki jo lahko ima digitalno izobraževanje pri posredovanju znanja o 
kulturni dediščini in prek nje; poudarja, da so za lažji prenos znanja o kulturni dediščini 
ter spodbujanje znanja in spretnosti v zvezi z dediščino po vsej Evropi potrebne 
visokokakovostne pobude za e-učenje;

27. poudarja poseben pomen varstva podatkov in zaščite podatkov pred manipulacijami, 
zlasti na področju kulturne dediščine;

28. meni, da sodobne tehnologije, kot so digitalne raziskave, 3D-modeliranje in 3D-
tiskanje, razširjena resničnost, navidezna resničnost, umetna inteligenca in množični 
podatki, ponujajo nove neslutene možnosti za zajetje, ohranjanje, vizualizacijo, 
obdelavo, analizo in restavracijo kulturne dediščine ter razvoj ustreznih aplikacij;

°

° °

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Or. en


