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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0210/2020

Europaparlamentets resolution om uppnående av långvariga politiska effekter för 
Europaåret för kulturarv

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), där 
det anges att signatärerna ”har inspirerats av Europas kulturella, religiösa och 
humanistiska arv” och önskar ”stärka solidariteten mellan sina folk samtidigt som de 
respekterar deras historia, kultur och traditioner”, samt av artikel 3.3 i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artikel 22,

– med beaktande av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar, som antogs av Unescos allmänna konferens vid den 33:e sessionen den 
20 oktober 2005,

– med beaktande av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, som antogs 
av Unescos allmänna konferens vid den 17:e sessionen den 16 november 1972,

– med beaktande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet, som 
antogs av Unescos allmänna konferens vid den 32:a sessionen den 17 oktober 2003, och 
konventionen om skydd för kulturarv under vatten, som antogs av Unescos allmänna 
konferens vid den 31:a sessionen den 2 november 2001,

– med beaktande av konventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig 
införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom, som antogs av 
Unescos allmänna konferens vid den 16:e sessionen den 14 november 1970,

– med beaktande av den internationella konventionen om bevarande och restaurering av 
minnesmärken och områden av historiskt intresse (Venedigstadgan 1964),

– med beaktande av 1985 års Granadakonvention om skydd för byggnadskulturarvet i 
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Europa och 1992 års Vallettakonvention om skydd för det arkeologiska kulturarvet,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A9-0210/2020), 
och av följande skäl:

A. Medlemsstaternas kulturarv är en skatt från det förflutna som bevarats fram till idag, 
och ett arv för kommande generationer.

B. Medlemsstaternas kulturarv är en källa till hågkomst och reflektion.

C. Medlemsstaternas kulturarv är ett värde i sig, mångfaldigt, och har flera olika former 
(materiella, immateriella, naturliga, digitala och digitaliserade).

D. Lokala och alleuropeiska icke-statliga organisationer har en betydande inverkan på den 
kulturella utvecklingen.

E. Den digitala ekonomins expansion skapar nya möjligheter, risker och utmaningar för de 
kulturella och kreativa sektorerna i Europa.

Betydelsen av kulturarvets värde

1. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas kulturarv är en ovärderlig resurs som inte 
bara möjliggör historisk självreflektion, utan också ger inblick i de likheter och 
skillnader som skiljer oss åt och kopplar oss samman, vilket främjar mångfald och 
sammanhållning samt solidaritet och förståelse.

2. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas kulturarv hjälper dem att forma sina 
identiteter och anser också att EU-medlemsstaternas rätt att skydda sina nationella 
sedvänjor, sin kultur och sitt gemensamma kristna arv utan dröjsmål måste respekteras 
för att säkerställa social sammanhållning i syfte att främja stabilitet och ömsesidig 
förståelse i samhället.

3. Med tanke på mångfalden i medlemsstaternas kulturella traditioner anser 
Europaparlamentet anser att deras kulturarv inte vittnar om den europeiska 
civilisationens enhet.

4. Europaparlamentet erkänner den roll som medlemsstaternas kulturarv spelar för att 
främja kreativitet, innovation och hållbarhet.

5. Europaparlamentet betonar att europeiska språk möjliggör och främjar rikedomen och 
mångfalden i medlemsstaternas kulturarv, eftersom modersmålet också används för att 
överföra det immateriella kulturarvet.

6. Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas kulturarv måste bevaras så att det kan 
föras vidare till kommande generationer.

7. Europaparlamentet erkänner frivilligarbetets betydelse och värde när det gäller att 
skydda kulturarvet och understryker de kunskaper, den sakkunskap och den energi som 
frivilligarbetare tillför detta arv.
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Bevarande, skydd och hållbarhet

8. Europaparlamentet betonar att bevarandet av medlemsstaternas och deras medborgares 
kulturer inte är förhandlingsbart utan värdefullt, eftersom dessa kulturer har gjort den 
europeiska kontinenten stor, till det den är i dag. Parlamentet betonar att Europas 
mångfald inte får gå förlorad eftersom det skulle göra den svag.

9. Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att vidta mer omfattande 
åtgärder för att skydda och stärka den språkliga mångfalden i den digitala tidsåldern och 
motverka att språken urvattnas.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta mer omfattande 
åtgärder för att stärka sina egna kulturtillgångar och sin egen kultur och skydda dessa 
mot alla former av yttre manipulation, eftersom kulturen uppstår inifrån och inte får 
manipuleras utifrån.

11. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna snarast vidtar mer omfattande 
åtgärder för att slå värn om och befästa sina egna kulturtillgångar och kulturyttringar 
och motverka de kulturmanipulerande effekter som orsakas av massinvandring av 
människor från olika kulturer, och att även sträva efter assimilering (anpassning till 
värdlandets kultur) och integrering (införande av kulturellt främmande element i ett 
välfungerande samhälle).

12. Europaparlamentet betonar vikten av att främja och bevara Europas gemensamma 
kristna och judiska arv och platser som ingår i det religiösa arvet, och uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att vidta mer omfattande åtgärder för att skydda monument, 
kyrkor och synagogor mot politisk och religiös extremism och att kraftfullt fördöma och 
bestraffa förstörelse och vandalism av kulturegendom.

13. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna bör förstå och behandla 
kulturarvet som en oskiljbar enhet bestående av materiellt, immateriellt, naturligt och 
digitalt arv och skydda det i enlighet därmed.

14. Europaparlamentet uttrycker oro över bristen på kvalificerade hantverkare, särskilt 
professionella restauratörer och kulturarvsexperter, vilken utgör en risk för 
medlemsstaternas kulturarv.

15. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna bör förbli neutrala när det 
gäller att bevara kulturarvet för att skydda det mot ideologiskt urval och främjande 
genom att ge avkall på politisk korrekthet och undvika att historien manipuleras eller 
förfalskas.

16. Europaparlamentet upprepar att olaglig handel med kulturföremål är ett allvarligt 
problem med en global dimension, som kräver samordnade åtgärder inte bara på 
medlemsstatsnivå utan också på internationell nivå.

17. Europaparlamentet påpekar att restaureringstjänster inom kulturarvsområdet främst 
tillhandahålls av små och medelstora företag samt av ägare av många fastigheter, som 
omfattas av höga skatter och villkor som måste mjukas upp för att främja denna sektor 
genom stimulansåtgärder och samtidigt bevara kulturarvet.
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18. Europaparlamentet anser att skyddet av kulturarvet inte får försummas inför en 
förestående ekonomisk kris.

Främjande av kulturell spridning, förmedling och utbildning

19. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna bör göra kulturarvet i dess olika 
former tillgängligt för alla i den mån detta är möjligt, och betonar att funktionshindrade 
personers behov bör respekteras och tillgodoses.

20. Europaparlamentet betonar att kultur- och kulturarvssektorerna, som har försvagats 
avsevärt genom coronaåtgärderna, ger ett betydande bidrag både socialt och 
ekonomiskt.

21. Europaparlamentet betonar vikten av utbildning om historia, kultur och kulturarv för 
alla åldersgrupper, särskilt för utländska migranter.

22. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna avsevärt bör öka och främja 
utbildningen av migranter i fråga om dels den europeiska livsstilen, dels om 
migranternas nationella kultur och kulturarv.

23. Europaparlamentet bekräftar att konst, musik, film och teater, design och arkitektur bör 
ingå i läroplanen och rekommenderar att medlemsstaterna ägnar särskild 
uppmärksamhet åt kontinuiteten i Europas humanistiska värden.

Utnyttjande av digitalisering

24. Europaparlamentet betonar vikten av att digitalisera kulturmaterial för att bevara det för 
framtida generationer och göra det lättare tillgängligt för en bredare publik genom att 
det läggs ut på nätet, vilket minskar en del av stressen i samband med fysiska besök vid 
kulturarvsminnesmärken och i stället möjliggör besök online för en mycket bredare, till 
och med global publik.

25. Europaparlamentet betonar att den tekniska utvecklingen på detta område erbjuder nya 
möjligheter för insamling, bevarande och visualisering, bearbetning, analys och 
restaurering av kulturarvet och att det material som ska digitaliseras måste väljas ut 
enligt neutrala kriterier för att säkerställa trovärdigheten för digitala arkiv och 
samlingar.

26. Europaparlamentet betonar den roll som digital utbildning kan spela för att möjliggöra 
lärande om och via kulturarvet. Parlamentet påpekar att initiativ för e-lärande av hög 
kvalitet behövs för att underlätta överföringen av kunskap om kulturarvet och främja 
kulturarvsrelaterade kunskaper och färdigheter i hela Europa.

27. Europaparlamentet betonar att särskild vikt läggs vid dataskydd och skydd av uppgifter 
mot manipulation, särskilt på kulturarvsområdet.

28. Europaparlamentet är övertygat om att modern teknik såsom digitala undersökningar, 
3D-modellering och 3D-utskrifter, förstärkt verklighet, virtuell verklighet, artificiell 
intelligens och massdata erbjuder helt nya möjligheter att insamla, bevara, visualisera, 
bearbeta, analysera, restaurera och utveckla lämpliga tillämpningar.
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29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

Or. en


