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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kulturális örökség európai évének valódi szakpolitikai eredményéről
(2019/2194(INI))

Európai Parlament

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés1 (EUSZ) preambulumára, amely 
kimondja, hogy az aláírók ösztönzést merítenek „Európa kulturális, vallási és humanista 
örökségéből”, és el kívánják mélyíteni „a népeik közötti szolidaritást, miközben 
történelmüket, kultúrájukat és hagyományaikat tiszteletben tartják”, valamint az EUSZ 
3. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés2 (EUMSZ) 167. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára3, és különösen annak 22. cikkére,

– tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 
szóló, az UNESCO Általános Konferenciájának 33. ülése által 2005. október 20-án 
elfogadott egyezményre4,

– tekintettel a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az UNESCO 
Általános Konferenciájának 17. ülése által 1972. november 16-án elfogadott 
egyezményre (Világörökség Egyezmény)5,

– tekintettel a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, az UNESCO Általános 
Konferenciájának 32. ülése által 2003. október 17-én elfogadott egyezményre6,

– tekintettel a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló, az UNESCO Általános 
Konferenciájának 31. ülése által 2001. november 2-án elfogadott egyezményre7,

– tekintettel a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. 
évi hágai egyezményre8,

– tekintettel a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan 
átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az 
UNESCO Általános Konferenciájának 16. ülése által 1970. november 14-én elfogadott 
egyezményre9,

– tekintettel a 2019–2022-re szóló kulturális munkatervre vonatkozó tanácsi 

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12008E167.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=HU.
4 https://en.unesco.org/creativity/convention.
5 http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
6 https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf.
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en.
9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en.

https://en.unesco.org/creativity/convention
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következtetésekre1 ,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az új európai 
kulturális menetrendről szóló, 2018. május 22-i közleményre2  (COM(2018)0267),

– tekintettel a kulturális örökség európai éve (2018) végrehajtásáról, eredményeiről és 
átfogó értékeléséről szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2019. október 
28-i bizottsági jelentésre3  (COM(2019)0548),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, az Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett 2019. december 11-i bizottsági közleményre4  
(COM(2019)0640),

– tekintettel a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak 
visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 
15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel „A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé” című, 2015. 
szeptember 8-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Új európai kulturális menetrendről szóló, 2018. november 23-i jelentésére,

– tekintettel az Európa jövője szempontjából az európai megemlékezés fontosságáról 
szóló, 2019. szeptember 19-i állásfoglalására7,

– tekintettel a kulturális örökség vonatkozásában a participatív kormányzásról szóló 2014. 
november 25-i tanácsi következtetésekre8,

– tekintettel az európai filmszínházi örökség megőrzéséről és fejlesztéséről szóló 2000. 
június 26-i tanácsi következtetésekre9,

– tekintettel a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló kulturális örökségről 
szóló, 2014. május 21-i tanácsi következtetésekre10,

– tekintettel a kulturális örökség valamennyi uniós szakpolitikai területen történő előtérbe 

1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-
INIT/en/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf.
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=HU.
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=HU.
4 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
5 HL L 159., 2014.5.28., 1. o.
6 HL C 316., 2017.9.22., 88. o.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0021.
8 HL C 463., 2014.12.23., 1. o. 
9 HL C 193., 2000.7.11., 1. o. 
10 HL C 183., 2014.6.14., 36. o.
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helyezésének szükségességéről szóló, 2018. június 8-i tanácsi következtetésekre1 ;

– tekintettel a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, 2005. október 13-i európai 
tanácsi keretegyezményre2  (Farói Egyezmény),

– tekintettel a kulturális örökségért való fellépés európai keretéről szóló 2018. december 
5-i bizottsági munkadokumentumra3  (SWD(2018)0491),

– tekintettel a fenntartható fejlődés kulturális vetületéről szóló, az Európai Unió Tanácsa 
és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2019. 
november 22-én elfogadott állásfoglalásra4  (13956/19),

– tekintettel a kulturális örökségről szóló Eurobarométer felmérésre5  (466. sz. 
Eurobarométer tematikus felmérés),

– tekintettel a Bizottságnak „A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé” 
című, 2014. július 22-i közleményére6  (COM(2014)0477),

– tekintettel a Régiók Bizottságnak „A kulturális örökség integrált európai megközelítése 
felé” című, 2014. novemberben kiadott véleményére (2015/C 195/04)7,

– tekintettel a kulturális örökség európai évéről (2018) szóló 2017. május 17-i (EU) 
2017/864 európai parlamenti és tanácsi határozatra8,

– tekintettel a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint 
a digitális megőrzésről szóló, 2011. október 27-i 2011/711/EU bizottsági ajánlásra9,

– tekintettel a kulturális örökség digitalizásának előmozdításáról szóló 2019. április 9-i 
együttműködési nyilatkozatra10,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az „Ambiciózusabb Unió” 
című 2020. évi munkaprogramjára11 (COM(2020)0037),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az európai vidéki területek 
hozzájárulása a kulturális örökség 2018-as európai évéhez a fenntarthatóság és a vidéki 
és városi területek kohéziójának biztosítása mellett” című véleményére12 (NAT/738-
EESC-2018-01641),

1  HL C 196., 2018.6.8., 20. o.
2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
3  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf.
4  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/hu/pdf.
5  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=HU.
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=HU.
8 HL L 131., 2017.5.20, 1. o.
9 HL L 283., 2011.10.29, 39. o. 
10 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
11 HL C 196., 2018.6.8., 20. o.
12 https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-EN.docx/content.
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– tekintettel a magas színvonalú építési kultúráról (Baukultur) szóló 2018. évi davosi 
nyilatkozatra1 ,

– tekintettel az épített örökség adaptív újrafelhasználásáról szóló 2018. november 23-i 
Leeuwardeni Nyilatkozatra2 ,

– tekintettel a tagállamok kulturális és európai ügyekért felelős minisztereinek 2019. 
május 3-i informális találkozóján a párizsi Notre-Dame székesegyházban pusztító 
tűzesetet követően elfogadott nyilatkozatra3 ,

– tekintettel az Európa Tanács 1954. december 19-i Európai Kulturális Egyezményére4 ,

– tekintettel az Europa Nostra 2018. június 22-i berlini cselekvési felhívására5  
(„Kulturális örökségünk Európa jövőjének szolgálatában”) és 2019. október 30-i párizsi 
kiáltványára6  („Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel!”, Európa 
újraindítása a kultúra és a kulturális örökség révén),

– tekintettel a „Cultural Heritage Counts for Europe” (A kulturális örökség fontos 
Európának) című 2015. évi tanulmányra7,

– tekintettel az idegenforgalomról és a kulturális örökségről szóló, 2018. október 11-i 
barcelonai nyilatkozatra8 („Élhetőbb és vendégszeretőbb helyet!”),

– tekintettel „A kulturális örökség védelme a természeti és ember okozta katasztrófáktól” 
című 2018. évi tanulmányra9,

– tekintettel a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának (ICOMOS) „A 
kulturális örökségre esetlegesen hatást gyakorló EU-finanszírozású beavatkozások 
európai minőségi alapelvei” című 2019. évi dokumentumára10,

– tekintettel a műemlékek és műemlékhelyszínek konzerválását és restaurálását célzó 
1964. évi nemzetközi Velencei Chartára11,

– tekintettel az európai építészeti örökség védelméről szóló 1985. évi Granadai 

1  https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
2  https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
3  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
4  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
5  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
6 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
7 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
8 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
9 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
10 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
11 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
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Egyezményre1 ,

– tekintettel az európai régészeti örökség védelméről szóló 1992. évi Vallettai 
Egyezményre2 ,

– tekintettel az Európai Unió Kulturális Öröksége díjra – az Europa Nostra-díjra,

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira, különösen a 4., a 11. és a 13. 
célokra,

– tekintettel az Európai horizont 2. pillérének „Kultúra, kreativitás és befogadó 
társadalom” klaszterére3 ,

– tekintettel a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, 
az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 ,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/(2)EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a digitális korban a nyelvek közötti egyenlőségről szóló, 2018. szeptember 
11-i állásfoglalására7,

– tekintettel az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 
2018. november 13-i állásfoglalására8,

– tekintettel a kihalástól fenyegetett európai nyelvekről és az Európai Unión belüli nyelvi 

1  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a0
87.
2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
3  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presenta
tions/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.
4  HL L 347., 2013.12.20., 221. o.
5 HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
6 HL L 347., 2013.12.20., 289. o.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0332.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0447.
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sokféleségről szóló, 2013. szeptember 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 ,

– tekintettel az innovációért, kutatásért, oktatásért, kultúráért és ifjúságért felelős biztos 
által a kinevezését megelőzően, az Európai Parlament előtt 2019. szeptember 30-án 
tartott meghallgatáson tett kötelezettségvállalásokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A9-0210/2020),

A. mivel Európa tárgyi, szellemi, természeti és digitális kulturális öröksége vagyonunk 
forrása, amelyet a múltból örököltünk, amely Európa sokszínű, az idők folyamán 
folyamatosan gazdagodó történelméről és kultúrájáról tanúskodik, és amelyet meg kell 
őrizni, hogy továbbadhassuk a jövő nemzedékeinek;

B. mivel Európa kulturális öröksége az emlékezés, a kollektív emlékezet és a tudás forrása, 
ami erősíti az összetartozásunk érzését;

C. mivel a kultúra és a kulturális örökség hozzájárul az egyének identitásának 
megerősítéséhez, valamint előmozdítja a társadalmi kohéziót, a stabilitást és a 
társadalmon belüli megértést;

D. mivel a kulturális örökség önmagában érték, sokszínű, több rétegű (helyi, regionális, 
nemzeti, európai és globális) és formájú (tárgyi, szellemi, természeti, digitális és 
digitalizált), amelyek összekapcsolódnak egymással;

E. mivel a kulturális örökség Európán belül és kívül egyaránt jelentős mértékben 
előmozdítja a kulturális és kreatív ágazatokat;

F. mivel Európában a kulturális örökség ágazata több mint 300 000 embert foglalkoztat, és 
Európában 7,8 millió munkahely közvetve kapcsolódik ehhez az ágazathoz;

G. mivel a kulturális örökség európai éve során 2018-ban több mint 23 000 eseményre 
került sor, amelyek több mint 12,8 millió embert (az EU-28 lakosságának 2,5%-át)3 
érintettek a tagállamokban4;

H. mivel a kulturális örökség európai éve keretében megfogalmazott és a mottójában 
(„Örökségünk: múlt és jövő találkozása”) is megnyilvánuló stratégiai jövőkép továbbra 
is irányadó elvként szolgál örökségét illetően, amelynek célja az európai kulturális 
örökség és a jelenlegi kulturális alkotótevékenység közötti kapcsolat megteremtése, 
valamint európai polgárok részvételének előmozdítása;

1 HL C 93., 2016.3.9., 52. o.
2  HL L 347., 2013.12.20., 104. o.
3 Az alábbin alapuló számítások: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=HU., 4. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=HU


RR\1217440HU.docx 9/23 PE646.985v02-00

HU

I. mivel a kulturális örökség európai éve keretében végzett tevékenységek a fiatal 
nemzedékre, valamint az interaktív és kreatív projektekre összpontosítottak;

J. mivel a kulturális örökség 2018. évi európai éve fontos történelmi évfordulók éve is volt 
egyben; mivel abban az évben számos nemzeti és nemzetközi ünnepre és 
megemlékezésre került sor, amelyek jelentős nyomot hagytak Európa kulturális 
térképén;

K. mivel a kulturális örökség európai évének egyik vívmánya az érdekelt felek európai 
hálózatának létrehozása volt, amelynek keretében tartós kapcsolatok kialakítására került 
sor; mivel e hálózatnak fenntarthatónak és tartósnak kell lennie;

L. mivel a helyi és páneurópai nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és a szervezett civil 
társadalom óriási mértékben járult hozzá a kulturális örökség európai évének sikeréhez;

M. mivel az Eurobarométer kulturális örökségről szóló felmérése szerint a tagállamokban a 
válaszadók 84%-a véli úgy, hogy a kulturális örökség személyes szempontból és helyi 
közösségük számára is fontos, míg tízből nyolc (80%) véli úgy, hogy az az Európai 
Unió egésze számára fontos;

N mivel az UNESCO Világörökségi Listájában felsorolt helyszínek közel egyharmada az 
EU-27-en belül található, amelyek közé 326 kulturális helyszín, 26 természeti helyszín 
és 5 vegyes helyszín tartozik; mivel az UNESCO Világörökségi Listájának közel felét 
Európa egésze teszi ki;

O. mivel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív UNESCO-listája 
legalább 131 olyan elemet tartalmaz, amely az EU 27 tagállamának tulajdonítható;

P. mivel Európa és Észak-Amerika teszi ki az UNESCO Nemzetközi Világemlékezet 
Listájában szereplő elemek 52%-át;

Q. mivel eddig 48 európai helyszínnek ítélték oda az Európai Örökség címet;

R. mivel tíz megkérdezett európaiból közel kilenc (88%) véli úgy, hogy az európai 
kulturális örökséget az iskolákban oktatni kellene1;

S. mivel a kulturális örökség 2018. évi európai éve igazolta, hogy a kulturális örökség 
alapul szolgálhat a mindenféle korú polgárokat felölelő és e polgárokat szakértőkkel 
összekötő nemzetközi projektek számára; mivel ezek a projektek hasznos eszköznek 
bizonyultak arra, hogy megismertessék az embereket a közös európai kultúrtörténettel;

T. mivel a digitalizáció terjedése új lehetőségeket és kihívásokat teremt Európa kulturális 
és kreatív ágazatai számára;

U. mivel a Tanács által 2018. december 21-én elfogadott 2019–2022-re szóló kulturális 
munkaterv a kulturális örökség fenntarthatóságát a kulturális politika kialakítása terén 
folytatott európai együttműködés öt prioritása közül az elsőnek tekinti;

V. mivel a Covid19-járvány megzavarta a legtöbb kulturális eseményt, és jelentősen 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882 , 68. 
o.
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megnehezítette az emberek számára, hogy felkeressék, élvezhessék és 
tanulmányozhassák az európai kulturális örökség nagy részét, és gyakran a digitális 
eszközök jelentik a hozzáférés egyetlen lehetséges módját; mivel a tömegrendezvények 
és a nyilvános események korlátozása és betiltása, a múzeumok bezárása és az utazási 
korlátozások rendkívül káros következményekkel járnak a művészekre és a kulturális 
szereplőkre nézve;

W. mivel a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folyó 
tárgyalások keretében lehetőség nyílt arra, hogy új és kedvező feltételeket állapítsanak 
meg az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott, kulturális örökséggel 
kapcsolatos beruházások tekintetében;

A kulturális örökség értékének elismerése

1. úgy véli, hogy a kulturális örökség felbecsülhetetlen erőforrás, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy elgondolkodjunk a történelemről és azt kritikusan kezeljük, és 
elősegíti nemcsak a különböző emlékek, hanem a mindannyiunkat összekötő közös 
vonások azonosítását is, előmozdítva ezáltal a sokszínűséget, a kohéziót, a szolidaritást 
és a megértést, valamint erősítve a tárgyi, szellemi, természeti és digitális eszközökkel 
kapcsolatos tudást;

2. elismeri a kulturális örökség szerepét a kreativitás, az innováció és a fenntarthatóság 
előmozdításában, valamint a szellemi kapacitás fejlesztésében; úgy véli, hogy a 
kulturális örökség inspirációs és szórakozási forrás is lehet, és hozzájárulhat a 
szabadidős tevékenységekhez;

3. hangsúlyozza, hogy a nyelvek lehetővé teszik és előmozdítják az európai kulturális 
örökség gazdagságát és sokszínűségét, mivel az anyanyelvek – amelyeket gyakran a 
szellemi kulturális örökség közvetítésére használnak – az értékek és az ismeretek 
hordozói; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb lépéseket a 
nyelvi sokszínűség védelme, fejlesztése és előmozdítása érdekében a digitális korban, 
többek között különítsenek el elegendő költségvetést a veszélyeztetettnek minősített 
nyelvekkel foglalkozó politikák számára, valamint növeljék a tudatosságot az uniós 
polgárok körében a szóban forgó közösségek által képviselt nyelvi és kulturális 
gazdagsággal kapcsolatosan;

4. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai örökségről gondolkodva 
mindenkor teljes mértékben szem előtt kell tartani az Európában élő kisebbségek 
kulturális örökségét is, elköteleződve az Unió kulturális, nyelvi és művészeti 
gazdagságához és sokféleségéhez való hozzájárulásuk elismerése és előmozdítása iránt, 
ennek keretében pedig egyeztetett és összehangolt intézkedéseket irányozva elő az 
említett kultúrák fenntartható kezelése és előmozdítása érdekében;

5. rámutat az európai és páneurópai kulturális események és hagyományos kulturális 
fesztiválok abban játszott szerepére, hogy tudatosítják Európa kulturális gazdagságát és 
sokszínűségét; ösztönzi a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák az ilyen 
tevékenységeket, és védjék meg azok hagyományait; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra az ilyen kezdeményezések finanszírozását;

Oktatás és készségek
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6. hangsúlyozza a kulturális örökséggel és a bölcsészettudományokkal, többek között a 
történelemmel és a filozófiával kapcsolatos valamennyi típusú – formális, nem formális 
és informális – oktatás fontosságát minden életkorban; úgy véli, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű tanulókra; ismételten 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a művészet különböző formáit – mint a zenét, a 
filmet, a színházat, az irodalmat, a formatervezést és az építészetet – beépítsék az iskolai 
tantervekbe, illetve a tananyagot kiegészítő tevékenységekbe; úgy véli, hogy a kulturális 
örökség európai éve alkalmából kidolgozott különféle meglévő anyagokat, például a 
vonatkozó eTwinning-csomagot aktívabban kell népszerűsíteni; felhívja a Bizottságot, 
hogy átfogóbban integrálja a kulturális örökséget az európai oktatási térségre vonatkozó 
stratégiájába, így segítve a diákokat az erős európai polgárságtudat kialakításában;

7. e tekintetben úgy véli, hogy az Európai Történelem Háza számára megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani annak érdekében, hogy az EU-ból érkező fiatal kutatók, 
tanárok és diákok tudás- és együttműködési központjává válhasson, és az európai 
kulturális örökség előmozdításának eszközeként is szolgálhasson; úgy véli, hogy 
további megoldásokat kell kidolgozni az Európai Történelem Házához való hozzáférés 
előmozdítására, többek között digitális séták révén, hogy az teljes mértékben betölthesse 
szerepét, a nyilvánosság minden rétege számára kaput nyitva a közös európai 
tapasztalatoknak és azok eltérő értelmezésének a megismerése felé; e tekintetben 
ösztönzi, hogy a finanszírozási képességek függvényében fokozatosan hozzák létre a 
központok páneurópai együttműködési hálózatát az Európai Történelem Háza 
keretében;

8. kiemeli, hogy a digitális oktatás egyre nagyobb szerepet játszhat a kulturális örökséggel 
kapcsolatos ismeretek tanulásának és a kulturális örökségen keresztüli tanulásnak a 
lehetővé tételében; megjegyzi, hogy magas színvonalú e-tanulási kezdeményezéseket 
kell kidolgozni – ideértve a virtuális szabadegyetemeket (MOOC) is – a kulturális 
örökséggel kapcsolatos tanulás hozzáférhetőbbé tétele és az örökséggel kapcsolatos 
készségek Európa-szerte történő fejlesztése érdekében; e tekintetben úgy véli, hogy a 
digitális oktatási cselekvési terv ehhez jelentősen hozzájárulhat, valamint a terv javasolt 
frissítését szorgalmazza annak érdekében, hogy az a kulturális örökséggel kapcsolatos 
oktatás támogatására is kiterjedjen;

9. aggodalmát fejezi ki a szakképzett kézművesek, restaurátorok és örökségvédelmi 
szakértők fokozódó hiánya miatt, valamint azért, mert nehéz rávenni a fiatalokat az 
ilyen készségek elsajátítására; hangsúlyozza a készségek és a szaktudás másoknak való 
átadására szolgáló szisztematikus megközelítés és hatékony módszerek – például az ősi 
technikákkal kapcsolatos tanfolyamok – hiányát, ami veszélyezteti az európai 
örökséget; úgy véli, hogy a jövőben a kulturális örökség minőségi megőrzése csak 
akkor lehetséges, ha a vonatkozó készségeket és szaktudást – többek között digitális 
eszközök révén – átfogóan megőrzik és továbbadják; kéri ezért a Bizottságot, hogy a 
kulturális örökség megőrzésére irányuló jövőbeni kezdeményezések terjedjenek ki az 
ehhez szükséges gyakorlatok és ismeretek megőrzésére is; emlékeztet a csereprogramok 
értékére, és e tekintetben kiemeli az Erasmus+ program fontosságát, amely a 
tanulószerződéses tanulók mobilitását is lehetővé teszi;

10. ismételten hangsúlyozza, hogy javítani kell a társadalmi-gazdasági és munkaügyi 
feltételeket, valamint a nemek közötti egyensúlyt, és elő kell mozdítani a mobilitási 
lehetőségeket a kulturális örökség ágazatában foglalkoztatott szervezők és 
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munkavállalók, továbbá a fogyatékossággal élők számára; e tekintetben megjegyzi a 
szakmai képesítések elismerésének fontosságát;

11. hangsúlyozza, hogy folytatni kell, illetve meg kell erősíteni az azzal kapcsolatos 
figyelemfelhívó erőfeszítéseket, hogy milyen értéket jelent Európa számára a kulturális 
örökség, valamint helyi szinten továbbra is a polgárok és az érdekelt felek 
megszólítására kell törekedni; rámutat, hogy a társadalmi kohézió előmozdításának 
szempontjából fontos az európai kulturális örökség jobb megismerése, valamint 
megjegyzi, hogy az ilyen ismeretekhez való hozzáférés különösen elősegítené a migráns 
hátterű polgárok és családjuk társadalmi és kulturális befogadását;

12. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézeten (EIT) belül hozzanak létre a kulturális és kreatív iparágakkal foglalkozó új 
tudományos és innovációs társulásokat (TIT-ek), amelyek tükrözik a társadalmi 
sokféleséget, és amelyek keretében a kulturális örökséget a kortárs műalkotások és 
megoldások tekintetében szintén inspirációs forrásnak kell tekinteni;

Digitális kulturális örökség

13. elismeri a digitális kulturális örökség fontosságát, mivel egyre több ember – köztük a 
hátrányos helyzetűek és a fogyatékossággal élők – élvez páratlan lehetőségeket és 
egyenlő hozzáférést a kulturális anyagokhoz; elismeri, hogy a digitális kulturális 
örökség egyre nagyobb jelentőséggel bír, különösen a járványhelyzetek és az azokhoz 
kapcsolódó karantén idején, mivel a virtuális múzeumi séták és kiállítások, a digitális 
könyvtárak, online enciklopédiák, valamint más hasonló digitális megoldások és 
virtuális kommunikációs eszközök vigaszt nyújtanak, hiszen ez az egyetlen lehetőség az 
emberek számára, hogy széles körben hozzáférjenek a kulturális örökséghez és a 
kultúrához, illetve bekapcsolódjanak az ezzel kapcsolatos tevékenységekbe; 
hangsúlyozza a kulturális anyagok digitalizálásának fontosságát, nemcsak azért, hogy 
megőrizzék azokat a jövő generációi számára (tárolási funkció), hanem azért is, hogy a 
kulturális örökség online hozzáférhetővé tétele révén könnyebben hozzáférhetővé 
tegyék azokat a közönség számára;

14. hangsúlyozza, hogy a releváns technológiai fejlődés – többek között a digitális felmérés, 
a 3D modellezés és nyomtatás, a kiterjesztett valóság, a virtuális valóság, valamint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a nagy adathalmazok szerepe – új lehetőségeket nyit 
meg nemcsak a kulturális örökség felvétele, megőrzése és megjelenítése, hanem 
feldolgozása, elemzése, rekonstruálása, valamint hozzá tartozó alkalmazások fejlesztése 
tekintetében is;

15. kiemeli az Europeana projekt jelentőségét, amely Európa digitális könyvtáraként, 
archívumaként, múzeumaként és oktatási platformjaként szolgál; nagyobb 
erőfeszítésekre szólít fel a platform továbbfejlesztése érdekében, többek között azáltal, 
hogy megfelelő forrásokat különítenek el a platform számára, és nagyobb mértékben 
népszerűsítik a nagyközönség és a tanárok körében;

16. úgy véli, hogy a digitalizálandó anyagokat elfogulatlanul kell kiválasztani a digitális 
archívumok és gyűjtemények hitelességének biztosítása érdekében;

17. hangsúlyozza, hogy a digitalizált archívumok létére és értékére ugyancsak fel kell hívni 
a figyelmet, valamint a lakosság digitális készségeit is fejleszteni kell ahhoz, hogy a 
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digitális tartalom szélesebb körben elterjedjen;

18. úgy véli, hogy az online enciklopédiák az ellenőrzött és megbízható információk 
felbecsülhetetlen forrásai, amelyek lehetővé teszik a kulturális örökség megőrzését és 
előmozdítását, valamint fontos szerepet játszanak abban, emellett pedig 
nélkülözhetetlen eszközt jelentenek a digitális formában létrejött kulturális örökség 
besorolása és az azokhoz való folyamatos hozzáférés biztosítása szempontjából; úgy 
véli, hogy több forrást kell fordítani az online enciklopédiák előmozdítására, 
fejlesztésére és bővítésére;

19. hangsúlyozza, hogy az interoperabilitás kulcsfontosságú a digitális tartalom hosszú távú 
felhasználhatóságának és újrafelhasználhatóságának biztosításához; e tekintetben 
kiemeli a szabványok és a keretrendszerek szerepét;

20. fokozott együttműködést szorgalmaz a tagállamok és az érintett ágazatok között a 
digitalizált kulturális örökség átfogó előmozdítása érdekében; üdvözli a kulturális 
örökség digitalizálásának előmozdításáról szóló együttműködési nyilatkozatot, amelyet 
mostanra már szinte az összes tagállam aláírt;

21. hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni egy olyan átfogó uniós keretet, amely megfelelő 
finanszírozást biztosít a digitalizált és az eleve digitálisan létrehozott kulturális örökség 
védelméhez és előmozdításához; megjegyzi, hogy olyan nemzeti megőrzési politikákra 
van szükség, amelyek egyértelműen meghatározott elveken alapuló és elszámoltatható 
módon végrehajtott kiválasztási döntéseket tartalmaznak; megjegyzi, hogy a digitális 
kurátorok felbecsülhetetlen mértékben hozzájárulhatnak egyrészt a digitális kulturális 
örökség védelméhez, másrészt ahhoz, hogy az az európai és globális közönség számára 
különböző nyelveken hozzáférhető legyen; érdeklődéssel veszi tudomásul, hogy már 
számos digitalizálási projektet hajtottak végre az ERFA-n keresztül, és a következő 
programozási időszakot illetően azt kéri, hogy tegyék lehetővé az ilyen fajta 
finanszírozás folytonosságát;

22. szorgalmazza a technológiai előrehaladás, valamint az elmúlt évtized kihívásainak és 
lehetőségeinek figyelembevétele érdekében a kulturális anyagok digitalizálásáról és 
online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló, 2011. október 27-i 
bizottsági ajánlás átfogó aktualizálását; úgy véli azonban, hogy a digitális örökségre 
való összpontosítás nem mehet a meglévő tárgyi és szellemi kulturális örökség és 
kapcsolódó munkák védelmének rovására;

Gazdasági potenciál és fenntarthatóság 

23. hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség ágazata hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, és 
jelentős továbbgyűrűző hatást gyakorol más gazdasági ágazatokra is; megismétli a 
kulturális örökség és a fenntartható fejlődés közötti szoros összefüggést;

24. elismeri, hogy a fenntartható kulturális turizmus jelentős növekedési és 
munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik az EU-ban, mivel tízből már négy turista 
úti célját annak kulturális kínálata alapján választja ki; hangsúlyozza azonban, hogy a 
kulturális turizmus előmozdítását a helyi közösségekre és gazdaságokra, életmódokra és 
hagyományokra tekintettel, inkluzív módon kell végrehajtani, valamint egyensúlyt kell 
teremteni a gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti követelmények között; 
megjegyzi, hogy a kulturális örökség kínálata az általa termelt gazdasági értéknek 
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csupán minimális részét nyeri vissza, és új, alternatív és stabil finanszírozási forrásokat 
igényel, hogy továbbra is a fenntartható turizmus katalizátoraként működhessen; 

25. rámutat, hogy a kulturális örökségi helyszínek megléte arra ösztönzi az embereket, hogy 
utazzanak és megismerjék a különböző társadalmakat és kultúrákat; emlékeztet arra, 
hogy a felmérésben részt vevő 15–24 év közöttiek 72%-a egyetért azzal, hogy a 
kulturális örökség jelenléte befolyásolhatja üdülési célpontjuk kiválasztását; e 
tekintetben kiemeli a DiscoverEU kezdeményezés szerepét; megjegyzi azonban, hogy a 
kezdeményezés nem volt egyformán előnyös valamennyi fiatal számára; kéri a 
Bizottságot, hogy találjon módot a hátrányos társadalmi helyzetű, a tagállamok vidéki 
és távoli területeiről származó, valamint a más uniós országokkal jó vasúti 
összeköttetéssel nem rendelkező tagállamokból származó fiatalok jobb bevonására;

26. sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be erős mechanizmusokat a kulturális örökség 
többek között a nem megfelelően irányított turizmus révén történő túlzott kiaknázásának 
megakadályozására; óva int a rövid távú kereskedelmi érdekek hatásától, amelyek 
alááshatják a kulturális helyszínek hitelességét és ronthatják minőségüket; e tekintetben 
üdvözli a „Lendületben a kulturális örökség” program elindítását, amely a társaktól való 
tanulás révén kívánja elősegíteni a kulturális örökséggel kapcsolatos politikák helyi és 
regionális szintű megerősítését; hangsúlyozza, hogy a Bizottság kész nyomon követni és 
támogatni a programot, ha az sikeresnek bizonyul;

27. elismeri az Európa Kulturális Fővárosai fontosságát a városok és a régiók 
népszerűsítésében, mivel kulturális, művészeti és szociális projektjeiket gazdasági 
keretbe foglalva beépítik a fenntartható idegenforgalom szempontjait, és kiemelik a 
tárgyi és szellemi kulturális örökségüket, hagyományaikat és innovációikat, ami az 
összes európai polgárnak és másoknak is javára és elismerésére szolgál;

28. ajánlja, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a kevésbé ismert és népszerű 
célállomásokra és vidéki területekre történő utazás, valamint a főszezonon kívüli utazás 
ösztönzésére, hogy az idegenforgalom területén előmozdítsák a fenntarthatóságot és a 
hozzáférhetőséget, különös tekintettel a fogyatékossággal élőkre és az idősekre; 
hangsúlyozza az EMVA szerepét a helyi turisztikai kezdeményezések támogatásában, 
különösen a LEADER programon révén; kéri, hogy megfelelően finanszírozzák ezt a 
programot a 2021–2027 közötti programozási időszakban;

29. aggodalmát fejezi ki a szennyezés, a vandalizmus, a lopás, a nem megfelelően irányított 
turizmus és az ellenőrizetlen fejlődés, valamint a globális felmelegedés és az 
éghajlatváltozás kulturális örökségre gyakorolt hatása miatt, ami különösen arra 
vezethető vissza, hogy egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, többek 
között a viharos esőzések, a hőhullámok, az áradások, a tűzvészek és a szélviharok; 
hangsúlyozza a fellépés szükségességét, többek között az ismeretek tagállamok közötti 
megosztása révén, és felhívja a Bizottságot, hogy ezen természeti és ember okozta 
veszélyek fényében javasoljon konkrét intézkedéseket a kulturális örökség megőrzésére 
és védelmére;

30. hangsúlyozza a civil társadalom szerepét, és a kulturális örökség védelmével, sőt 
felfedezésével kapcsolatos önkéntes munka jelentőségét és értékét, rámutatva annak 
fontos szerepére, valamint az önkéntesek ezzel kapcsolatos tudására és szakértelmére, 
illetve ebbe fektetett energiájára; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e 
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tekintetben továbbra is fokozzák erőfeszítéseiket; tudomásul veszi az Európai 
Szolidaritási Testület szerepét abban, hogy hozzájárul a fiatalok részvételéhez Európa 
örökségének megőrzésében és helyreállításában, valamint a figyelemfelhívó 
tevékenységekben; üdvözli e kezdeményezés kulturális örökséggel kapcsolatos külön 
felhívását;

31. további aggodalmát fejezi ki azon fenyegetés miatt, amelyet a terrorizmus jelent a 
kulturális örökségre nézve Európában és azon kívül egyaránt; elítéli a kulturális 
örökségi helyszínek elpusztítását; úgy véli, hogy az EU-nak aktívabb szerepet kell 
játszania a világban a kulturális örökség helyreállításának, megőrzésének és védelmének 
előmozdításában;

32. úgy véli, hogy az EU-nak a kulturális örökség védelmét bele kellene foglalnia a tagjelölt 
országokra vonatkozó csatlakozási feltételekbe;

33. ismételten hangsúlyozza, hogy a kulturális műtárgyak tiltott kereskedelme – ideértve 
azok digitális csatornákon keresztüli kereskedelmét is – globális dimenziójú, komoly 
kérdés, amely nemcsak a tagállamok között, hanem nemzetközi szinten is összehangolt 
fellépést igényel; rámutat arra, hogy az európai örökséggel kapcsolatos minden 
megfontolás során újra meg kell vizsgálni a háborúk során zsákmányolt, ellopott vagy 
illegálisan szerzett műveket és kulturális javakat is; megismétli, hogy támogatja az 
eredetkutatás aktív előmozdítását a kulturális örökség európai éve keretében;

A kulturális örökség stratégiai megközelítése felé

34. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el integráltabb megközelítést a kulturális 
örökséggel kapcsolatban, amely a tárgyi, szellemi, természeti és digitális örökséget 
azonosan kezeli, az e dimenziókkal kapcsolatos megközelítést pedig egymással 
összefüggőnek elválaszthatatlannak tekinti;

35. elismeri a kulturális örökségért való fellépés európai keretét; hangsúlyozza, hogy a 
keretbe tartozó intézkedéseket végre kell hajtani és azokhoz megfelelő forrásokat kell 
rendelni;

36. úgy véli, hogy a Bizottság megbízása alapján készült vonatkozó tanulmányok 
megállapításainak és ajánlásainak tükröződniük kellene a kulturális örökség 
megőrzésére irányuló fellépéseiben;

37. megismétli a Bizottsághoz intézett azon kérését, hogy hozzon létre egy egységes – 
„Know Europe” elnevezésű – uniós portált, amely összefogja a kulturális örökséget 
finanszírozó valamennyi uniós programból származó információkat, valamint a 
kulturális örökséghez kapcsolódó különböző szakpolitikai területek közötti jobb 
együttműködés révén alakítson ki közös megközelítést a Bizottságon belül;

38. sajnálja, hogy egyelőre kevéssé kidolgozott a kommunikáció az Európai Örökség 
címmel kapcsolatban, és szorgalmazza az érintett helyszínek hálózata létrehozásának 
támogatását; úgy véli, hogy az e címet már elnyert helyszíneket, népszerűsíteni kell, és 
logisztikai támogatást kell nyújtani számukra;

39. stratégiai jellegű együttműködést szorgalmaz az Európai Unió és a többi nemzetközi 
szervezet, különösen az UNESCO és az Európa Tanács között annak érdekében, hogy 
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jobban össze tudják hangolni a kulturális örökség megőrzésével és előmozdításával 
kapcsolatos erőfeszítéseket és közös normákat, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét;

40. megjegyzi, hogy a megkérdezett európaiak közel háromnegyede szerint a hatóságoknak 
több forrást kellene fordítaniuk a kulturális örökségre; hangsúlyozza, hogy növelni kell 
a kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységek uniós finanszírozását;

41. hangsúlyozza, hogy növelni kell a kulturális örökség és a kultúra finanszírozását 
szélesebb körben a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben; ismételten felszólít a 
Kreatív Európa program költségvetésének megduplázására és az Erasmus+ program 
költségvetésének megháromszorozására a következő többéves pénzügyi keretben; 
kiemeli az élő művészet és a tárgyi és szellemi kulturális örökség közötti kapcsolatok 
kialakítása szempontjából a Kreatív Európa programban rejlő lehetőségeket; kéri, hogy 
az Európai horizont keretében erősítsék meg a kulturális örökséggel kapcsolatos 
kutatásra elkülönített költségvetést; megjegyzi, hogy szinergiákra van szükség a többi 
ágazati politika, a strukturális alapok, a különböző uniós programok, köztük az Európai 
horizont, a Kreatív Európa és a LIFE, valamint a finanszírozási rendszerek között annak 
érdekében, hogy a kulturális örökség valóban előtérbe kerüljön; szóvá teszi annak 
fontosságát, hogy növeljék az európai strukturális és beruházási alapok által a kulturális 
örökség megőrzésével kapcsolatban kínált lehetőségeket; megismétli azon álláspontját, 
hogy a kulturális és fenntartható idegenforgalmi infrastruktúrába való beruházást 
kisléptékűnek és támogatásra jogosultnak kell tekinteni, amennyiben az ERFA 
társfinanszírozása nem haladja meg az 10 millió eurót, amennyiben pedig az 
infrastruktúra a világ kulturális örökségének minősül, a felső határt 20 millió euróra kell 
emelni;

42. úgy véli, hogy az európai zöld megállapodásnak az éghajlatváltozás kulturális örökségre 
gyakorolt hatásának enyhítését célzó intézkedéseket is tartalmaznia kell, továbbá el kell 
ismernie, hogy a kulturális örökség az oktatás, a kutatás és a fenntartható európai 
hagyományos gyakorlatok újraadaptálása révén fontos szerepet játszhat az éghajlati 
fenntarthatósági célok elérésében;

43. üdvözli, hogy a Covid-19-válság során a kulturális és kreatív ágazatok gyorsan 
reagáltak és szolidaritásukat fejezték ki azáltal, hogy a kulturális örökséget széles 
körben és szabadon elérhetővé tették az interneten a nyilvánosság számára; riasztónak 
tartja a Covid19 következményeinek a kulturális örökségre, valamint a kulturális és 
kreatív ágazatokra gyakorolt óriási hatását; felhívja a Bizottságot, hogy végezzen átfogó 
elemzést a világjárványnak az érintett ágazatokra és különösen a kulturális örökség 
ágazatára gyakorolt hatásáról; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
megfelelő és célzott pénzügyi támogatást ezen ágazatok válságának enyhítésére és az ott 
foglalkoztatottak megsegítésére, beleértve a nem hagyományos foglalkoztatási 
formákban dolgozók szociális juttatásokhoz való hozzáférését is;

44. fokozott erőfeszítésekre szólít fel annak érdekében, hogy a kulturális örökség európai 
éve adta lendületre építve az tartós politikai örökséggé váljon helyi, regionális, nemzeti 
és európai szinten, mivel ez pozitív gazdasági, kulturális és társadalmi hozzájárulást 
jelentene, és valamennyi európai számára segítené az európai kulturális térséghez való 
tartozás, illetve a kulturális örökség megőrzéséért, gazdagításáért és előmozdításáért 
viselt közös felelősség érzésének kialakulását; felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg a 
kulturális örökség egy újabb európai évének jövőbeli megszervezését; 
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45. kéri, hogy az Európa jövőjéről szóló, küszöbön álló konferencia keretében a stratégiai 
vitatémák között az európai integráció kulturális dimenziójával, többek között az 
örökséggel is foglalkozzanak;

46. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A kulturális örökség közös vagyonunk forrása, amelyet a múltból örököltünk, a jelenben 
élvezünk és használunk, valamint a jövő nemzedékeinek örökségként átadunk. A kulturális 
örökség segít abban, hogy meghatározzuk, kik vagyunk, és honnan származunk. A kulturális 
örökség amellett, hogy ráirányítja a figyelmet a hagyományok, nyelvek és életstílusok közötti 
különbségekre, segít a mindannyiunkat egyesítő közös vonások azonosításában is. Szerepe a 
sokféleség, a kohézió, a szolidaritás és a megértés felvállalásában és előmozdításában 
felbecsülhetetlen. 

Az európaiak egyetértenek azzal, hogy a kulturális örökség fontos szerepet játszik. Az 
Eurobarométer felmérése szerint a tagállamokban a válaszadók 84%-a véli úgy, hogy a 
kulturális örökség személyes szempontból és helyi közösségük számára fontos, 87%-uk azt 
gondolja, hogy régiója számára, míg 91%-uk azt, hogy hazája számára fontos. Emellett tízből 
nyolc válaszadó (80%) úgy véli, hogy az az Európai Unió egésze számára fontos. E számok 
tekintetében nincs jelentős eltérés a tagállamok között.

A kulturális örökség európai évének valódi szakpolitikai eredménye

A sokszínűség és közös létünk megünneplése érdekében 2018-at a kulturális örökség európai 
évének (EYCH) választották az EU-ban, amelynek során több mint 23 ezer rendezvényre került 
sor (az EYCH címet több mint 13 ezer rendezvény nyerte el), amelyek 12,8 millió embert értek 
el az összes tagállamban. A kulturális örökség európai évével kapcsolatos események így az 
EU-28 lakosságának mintegy 2,5%-át érték el1.

A kulturális örökség európai éve alulról építkező kezdeményezés volt, mivel a civil társadalmi 
szervezetek támogatták létrehozását, és kulcsfontosságú szerepet játszottak annak 
előkészítésében és végrehajtásában. Nagyobb eredményei között a kulturális örökség európai 
éve sikeresen megteremtette a szükséges lendületet, és összehozta a köz- és magánszféra 
érdekelt feleit, különösen a kulturális örökséget helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
előmozdító nem kormányzati szervezeteket, létrehozva egy valóban páneurópai mozgalmat. 
Ahhoz, hogy a kulturális örökség európai éve valódi szakpolitikai eredményeket érjen el, 
elengedhetetlen, hogy erre a lendületre tovább építsünk. Hasonlóképpen alapvető fontosságú a 
kulturális örökség európai éve során létrehozott, több érdekelt felet bevonó együttműködés 
folytatása. A jelentés kiemeli, hogy létre kell hozni egy állandó platformot, amelynek 
középpontjában a szervezett civil társadalom áll, a kulturális örökséggel kapcsolatos 
szakpolitikák terén történő uniós szintű együttműködés és koordináció céljából.

Még sok a teendő. Bár a kulturális örökség előmozdításának és védelmének fontosságát mind 
nemzeti, mind uniós szinten elismerik, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció 
minden kormányzati szinten jelentős mértékben javítható. Az európai intézményeken belül 
hasonló a helyzet. Az Európai Bizottságot illetően az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
2020. évi munkaprogramjának2 fő szövege sem a kulturális örökséget, sem tágabb értelemben 
a kultúrát nem említi. Miközben a Bizottság fontos munkát végez a kulturális örökség területén, 
a feladatok és a tevékenységek több főigazgatóság között oszlanak meg. Ez a jelentés 
megismétli a Parlament azon felhívását, hogy a Bizottság alkalmazzon közös megközelítést a 

1 A számítások alapja: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
2 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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kulturális örökséggel foglalkozó különböző szakpolitikai területek közötti jobb együttműködés 
révén. 

Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazzon integráltabb megközelítést a kulturális 
örökséggel kapcsolatban, amely a tárgyi, szellemi, természeti és digitális örökséget egymással 
összefüggőnek és elválaszthatatlannak tekinti. A Bizottságnak a kulturális örökséggel 
foglalkozó különböző szakpolitikai területek közötti jobb együttműködés révén a kulturális 
örökségért való fellépés európai keretére kell építenie.

Az európai strukturális és beruházási alapokon, különböző programokon, többek között a 
Kreatív Európa programon, az Európai horizont programon, az Erasmus+ programon és a 
közelgő Digitális Európa programon keresztül a kulturális örökségre fordított uniós 
finanszírozás is szétaprózott. A jelentés megismétli a Parlament Bizottsághoz intézett azon 
kérését, hogy hozzon létre egy egységes uniós portált, amely összefogja a kulturális örökséget 
finanszírozó valamennyi uniós programból származó információkat. Az előadó továbbá 
szinergiákat szorgalmaz a többi ágazati politika, valamint a különböző uniós programok és 
finanszírozási rendszerek között annak érdekében, hogy a kulturális örökség valóban előtérbe 
kerüljön.

Ebben az összefüggésben az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy megfelelő költségvetést 
biztosítsanak az Erasmus+ és a Kreatív Európa programok számára, amelyek esetében fennáll 
a jelentős csökkentés kockázata. Tágabb értelemben a többéves pénzügyi keretet megfelelően 
kell finanszírozni, különösen az új kezdeményezések, nevezetesen az európai zöld 
megállapodás fényében. A többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során az EU GNI-
jének 1,00%-ában meghatározott küszöbértékre való összpontosítás hasztalan, ha tovább 
akarunk lépni az EU ambiciózusabb céljai felé.

Oktatás és készségek

Az előadó hangsúlyozza a történelem és a kulturális örökség oktatásának fontosságát, és 
rámutat arra, hogy meg kell erősíteni a kulturális örökség és az oktatási ágazatok közötti 
kapcsolatot. A digitális oktatás és a különösen a testre szabott virtuális szabadegyetemek 
(MOOC) és a kulturális örökséggel kapcsolatos egyéb e-tanulási kezdeményezések jelentős 
szerepet játszhatnak, mivel sokkal szélesebb közönséget érhetnek el, különösen a távolabbi 
régiókban.

Az előadó ugyanakkor felhívja a figyelmet a restaurátorok növekvő hiányára, akiknek a 
képességei felbecsülhetetlenek a kulturális örökség részét képező helyszínek megőrzése, 
védelme és fenntartása szempontjából. Eközben az örökségvédelmi szakértők és a szakképzett 
kézművesek hiánya – amely probléma a népesség elöregedése miatt várhatóan súlyosbodni fog 
az elkövetkező évtizedekben – a kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységek 
csökkenéséhez vezethet, többek között a megőrzéssel, a kutatással és a kulturális örökséggel 
kapcsolatos fellépések elégtelen népszerűsítésével kapcsolatban. Fontos biztosítani a kulturális 
örökséggel kapcsolatos oktatás finanszírozásának növelését, hangsúlyt fektetve arra, hogy új 
szakembereket vonzzanak a területre.

Digitális kulturális örökség

Az előadó különösen ki kívánja emelni a digitális kulturális örökséget, tekintettel annak 
növekvő jelentőségére. A jelentés hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni egy átfogó uniós keretet, 
amely megfelelő finanszírozást biztosít a digitális örökség előmozdításához és védelméhez, 
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mivel a jelenlegi erőfeszítések széttöredezettek és elégtelenek. Ezenkívül a kulturális anyagok 
digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló, 2011. 
október 27-i bizottsági ajánlás elavult és felül kell vizsgálni, hogy az jobban tükrözze az új 
lehetőségeket, valamint a technológiai fejlődés jelentette kihívásokat.

A jelentés arra törekedett, hogy különbséget tegyen a digitalizált és az eleve digitálisan 
létrehozott örökség között, mivel mindegyikre különböző prioritások vonatkoznak. Az előbbit 
illetően a jelentés rámutat a digitalizált tartalom online megjelenítésének fontosságára, hogy az 
szélesebb körben váljon elérhetővé. Egyebek mellett az előadó azt is hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a digitalizálandó anyagok elfogulatlan kiválasztását a digitális archívumok és 
gyűjtemények hitelességének biztosítása érdekében. Az előadó továbbá fokozott 
együttműködésre szólít fel a tagállamok és az érintett ágazatok között a digitalizált kulturális 
örökség átfogó előmozdítása érdekében, biztosítva többek között az ilyen archívumok 
interoperabilitását és azt, hogy azok a nyilvánosság számára hozzáférhetőek maradjanak. E 
tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a kulturális örökség digitalizálásának előmozdításáról 
szóló együttműködési nyilatkozatot eddig a legtöbb, bár nem az összes tagállam aláírta.

Ami az eleve digitálisan létrehozott örökséget illeti, alapvető fontosságú, hogy megkezdjük 
annak átfogó védelmét. Ebben az összefüggésben alapos nemzeti megőrzési politikákra van 
szükség, amelyek egyértelműen meghatározott elveken alapuló és elszámoltatható módon 
végrehajtott kiválasztási döntéseket tartalmaznak. Ezen túlmenően a nyilvánosság digitális 
készségeinek javítása előfeltételét képezi annak, hogy a digitális tartalom szélesebb körben 
elterjedjen. Az előadó kiemeli az Europeana projekt jelentőségét, amely Európa digitális 
könyvtáraként, archívumaként, múzeumaként és oktatási platformjaként szolgál.

Gazdasági potenciál és fenntarthatóság 

A kulturális örökség ágazata a növekedés és a foglalkoztatás fontos hajtóereje, mivel Európában 
mintegy 300 ezer embert foglalkoztat, és Európában 7,8 millió munkahely közvetve 
kapcsolódik hozzá1. Az ágazat becsült foglalkoztatási szorzója különösen magas, eléri a 26,7-
et, így e tekintetben több más ágazatot is meghalad2. A kulturális turizmus különösen jelentős 
növekedést generál az EU-ban, mivel tízből négy turista kulturális kínálat alapján választja meg 
úti célját.

Mindazonáltal az előadó hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség ágazatának gazdasági 
potenciálját nem szabad a fenntarthatóság rovására kiaknázni, és óva int a rövid távú 
kereskedelmi érdekek hatásától, amelyek alááshatják a kulturális helyszínek hitelességét és 
ronthatják minőségüket. A jelentés felhívja a figyelmet a szennyezés, a vandalizmus, a lopás, a 
nem megfelelően irányított tömegturizmus, valamint a globális felmelegedés és az 
éghajlatváltozás kulturális örökségre gyakorolt hatására. Felhívja a Bizottságot, hogy ezen 
természeti és ember okozta veszélyek fényében dolgozzon ki és nyújtson be konkrét 
intézkedéseket a kulturális örökség megőrzésére és védelmére.

A fenntarthatóság előmozdítása érdekében ajánlatos további erőfeszítéseket tenni a kevésbé 
ismert és népszerű célállomásokra és a vidéki területekre történő utazás, valamint a 
főszezonon kívüli utazás ösztönzésére. Az előadó elismeréssel veszi tudomásul az „európai 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
2 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
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kulturális útvonalak”, a „kiemelt európai turisztikai célterületek” és az „intelligens turizmus 
európai fővárosa” kezdeményezés1 szerepét, amelyek jó példák az idegenforgalom 
fenntarthatóságának és hozzáférhetőségének előmozdítására. Az előadó felhívja a Bizottságot, 
hogy használja fel az „Élhetőbb és vendégszeretőbb helyet!” című barcelonai nyilatkozatot a 
fenntartható kulturális turizmussal kapcsolatos fellépések és politikák inspirációjaként.

Az előadó ismételten hangsúlyozza, hogy a kulturális műtárgyak tiltott kereskedelme globális 
dimenziójú, komoly kérdés, amely nemcsak a tagállamok között, hanem nemzetközi szinten is 
összehangolt fellépést igényel. Az előadó aggodalmát fejezi ki azon fenyegetés miatt, amelyet 
a terrorizmus jelent a kulturális örökségre Európában és azon kívül egyaránt. Létfontosságú, 
hogy az EU aktívabb szerepet játsszon a kulturális örökség helyreállításának, megőrzésének és 
védelmének előmozdításában nemcsak az Unión belül, hanem az egész világon.

Következtetés

A kulturális örökség önmagában érték. Ez az egyik téma, amelyet a jelentés hangsúlyozni 
próbál. Ezért a kulturális örökségről szóló vitáknak nemcsak annak más ágazatokhoz való 
hozzájárulására kell összpontosítaniuk – amelyek kétségtelenül nagyon figyelemreméltóak –, 
hanem arra is, hogy mit tehetünk – társadalmaink és az EU egésze – a kulturális örökség 
előmozdítása és védelme érdekében. A nagyobb mértékű finanszírozás a legnyilvánvalóbb 
válasz. A megkérdezett európaiak közel háromnegyede szerint is a hatóságoknak több forrást 
kellene fordítaniuk a kulturális örökségre. Ugyanakkor ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb, 
hogy integrált uniós stratégia álljon rendelkezésre a kulturális örökségre vonatkozóan annak 
biztosítása érdekében, hogy ez az ágazat megkapja a szükséges elismerést, ami eddig még nem 
történt meg. 

A kulturális örökség európai évének valódi szakpolitikai eredménye a meglévő erőfeszítések 
megszilárdítása, a tevékenységek szorosabb összehangolása – nemcsak a tagállamok és az 
uniós intézmények szintjén, hanem a szervezett civil társadalom szintjén is –, valamint a 
különböző érdekelt felek, szakpolitikák, projektek és finanszírozási programok közötti 
szükséges szinergiák megteremtése lenne. Ily módon az Európai Unió sokkal jobb helyzetben 
lesz ahhoz, hogy sikeresen védje és előmozdítsa a kulturális örökséget Európában és azon 
kívül, és teljes mértékben kiaknázza annak társadalmi, gazdasági és környezeti előnyeit, 
amelyek kulcsfontosságú szakpolitikai prioritásainak és céljainak elérését szolgálják.

1 https://smarttourismcapital.eu 
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