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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas Kultūras 
mantojuma gadu
(2019/2194(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, kurā norādīts, ka 
līgumslēdzēji iedvesmojas “no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma” un 
tiecas “nostiprināt savu tautu solidaritāti, vienlaikus respektējot to vēsturi, kultūru un 
tradīcijas”, kā arī LES 3. panta 3. punktu1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)2 167. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu3 un jo īpaši tās 22. pantu,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 33. sesijā 2005. gada 20. oktobrī pieņemto 
Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu4,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 17. sesijā 1972. gada 16. novembrī 
pieņemto Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (Pasaules 
mantojuma konvencija)5,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 32. sesijā 2003. gada 17. oktobrī pieņemto 
Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu6,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 31. sesijā 2001. gada 2. novembrī 
pieņemto Konvenciju par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību7,

– ņemot vērā 1954. gada Hāgas Konvenciju par kultūras vērtību aizsardzību bruņota 
konflikta gadījumā8,

– ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences 16. sesijā 1970. gada 14. novembrī 
pieņemto Konvenciju par pasākumiem kultūras vērtību nelikumīgas ievešanas, 
izvešanas un īpašumtiesību nodošanas aizliegšanai un novēršanai9,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par kultūras darba plānu 2019.–2022. gadam10,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna Eiropas 

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0012.02/DOC_1&format=PDF.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12008E167.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LV.
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.
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/lv/pdf.

https://en.unesco.org/creativity/convention
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darba kārtība kultūrai” (COM(2018)0267)1 ,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 28. oktobra ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas 
Kultūras mantojuma gada (2018) īstenošanu, rezultātiem un vispārējo izvērtējumu 
(COM(2019)0548)2 ,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai “Eiropas zaļais kurss“ (COM(2019)0640)3 ,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/60/ES 
par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko 
groza Regulu (ES) Nr. 1024/20124 ,

– ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju “Virzība uz integrētu pieeju Eiropas 
kultūras mantojumam”5,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 23. novembra ziņojumu par jaunu Eiropas darba 
kārtību kultūras jomā,

– ņemot vērā 2019. gada 19. septembra rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas 
nākotnei6,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 25. novembra secinājumus par kultūras mantojuma 
līdzdalīgu pārvaldību7,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 26. jūnija rezolūciju par Eiropas kinematogrāfiskā 
mantojuma saglabāšanu un vairošanu8,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 21. maija secinājumus par kultūras mantojumu kā 
stratēģisku resursu ilgtspējīgai Eiropai9,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 8. jūnija secinājumus par nepieciešamību kultūras 
mantojumu izvirzīt priekšplānā dažādās politikas jomās Eiropas Savienībā10,

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2005. gada 13. oktobra Vispārējo konvenciju par kultūras 
mantojuma vērtību sabiedrībai (Faru konvencija)11,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2018. gada 5. decembra darba dokumentu par Eiropas 

1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=LV.
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=LV.
3  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-640-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF.
4 OV L 159, 28.5.2014., 1. lpp.
5 OV L 316, 22.9.2017., 88. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0021.
7 OV C 463, 23.12.2014., 1. lpp. 
8 OV C 193, 11.7.2000., 1. lpp. 
9 OV C 183, 14.6.2014., 36. lpp.
10 OV C 196, 8.6.2018., 20. lpp.
11 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
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satvaru rīcībai kultūras mantojuma jomā (SWD(2012)0491)1 ,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību 
pārstāvju 2019. gada 22. novembra rezolūciju par ilgtspējīgas attīstības kultūras 
dimensiju (13956/19)2 ,

– ņemot vērā Eirobarometra aptauju par kultūras mantojumu (Eirobarometra 
speciālaptauja Nr. 466)3 ,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 22. jūlija paziņojumu “Ceļā uz integrētu pieeju 
Eiropas kultūras mantojumam”(COM(2014)0477)4 ,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada novembra atzinumu par Komisijas 
paziņojumu “Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam” (2015/C 
195/04)5 ,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Lēmumu (ES) 
2017/864 par Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018)6,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 27. oktobra Ieteikumu par kultūras materiālu 
digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu (2011/711/ES)7,

– ņemot vērā 2019. gada 9. aprīļa sadarbības deklarāciju par kultūras mantojuma 
digitalizācijas veicināšanu8,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Komisijas darba programma 2020. 
gadam — Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem” (COM(2020)0037)9,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par tematu 
“Eiropas lauku rajonu ieguldījums Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) norisēs, 
nodrošinot ilgtspēju un pilsētu un lauku rajonu kohēziju” (NAT/738-EESC-2018-
01641)10,

– ņemot vērā 2018. gada Davosas deklarāciju par kvalitatīvas būvkultūras koncepcijas 
popularizēšanu Eiropā11,

– ņemot vērā 2018. gada 23. novembra Leuvardenas deklarāciju par radītā mantojuma 

1  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf.
2  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/lv/pdf.
3  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=LV
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=LV.
6 OV L 131, 20.5.2017., 1. lpp.
7 OV L 283, 29.10.2011., 39. lpp. 
8 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
9 OV C 196, 8.6.2018., 20. lpp.
10 https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-LV.docx/content.
11 https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
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pielāgotu atkārtotu izmantošanu1 ,

– ņemot vērā deklarāciju, ko dalībvalstu kultūras un Eiropas lietu ministri pieņēma 
2019. gada 3. maija neformālajā sanāksmē pēc ugunsgrēka Parīzes Dievmātes 
katedrālē2 ,

– ņemot vērā Eiropas Padomes 1954. gada 19. decembra Eiropas Kultūras konvenciju3 ,

– ņemot vērā kustības Europa Nostra 2018. gada 22. jūnija Berlīnē pausto aicinājumu 
rīkoties (“Kultūras mantojumu Eiropas nākotnei”) 4  un tās 2019. gada 30. oktobra 
Parīzes manifestu (“Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel!”)5 ,

– ņemot vērā 2015. gada pētījumu “Kultūras mantojuma nozīme Eiropai”6 ,

– ņemot vērā 2018. gada 11. oktobra Barselonas deklarāciju par tūrismu un kultūras 
mantojumu (“Labākas dzīvesvietas, labāki galamērķi”)7 ,

– ņemot vērā 2018. gada pētījumu “Kultūras mantojuma aizsardzība no dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām”8,

– ņemot vērā Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) 
2019. gada dokumentu “Eiropas kvalitātes principi, ko piemēro ES finansētiem 
pasākumiem, kuri var ietekmēt kultūras mantojumu”9,

– ņemot vērā Starptautisko pieminekļu un vēsturisko vietu konservācijas un restaurācijas 
hartu (1964. gada Venēcijas harta)10,

– ņemot vērā 1985. gada Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai 
(Granadas konvencija)11,

– ņemot vērā 1992. gada Eiropas Konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai 
(Valletas konvencija)12,

1  https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-
NEW.pdf.
2  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
3  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
4  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf.
5  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf.
6  http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
7 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
8 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
9 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
10 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
11 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a0
87.
12 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
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– ņemot vērā Eiropas kultūras mantojuma balvas / Europa Nostra balvas,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši Nr. 4, Nr. 11 un Nr. 13,

– ņemot vērā programmas “Apvārsnis Eiropa” 2. pīlāra kopu “Kultūra, jaunrade un 
iekļaujoša sabiedrība”1 ,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ 
Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu 
Nr. 1041/2009/EK2 ,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/20063 ,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1080/20064,

– ņemot vērā 2018. gada 11. septembra rezolūciju par valodu līdztiesību digitālajā 
laikmetā5,

– ņemot vērā 2018. gada 13. novembra rezolūciju par minoritātēm paredzētu standartu 
minimumu Eiropas Savienībā6,

– ņemot vērā 2013. gada 11. septembra rezolūciju par Eiropas apdraudētajām valodām un 
lingvistisko daudzveidību Eiropas Savienībā7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK8,

– ņemot vērā apņemšanās, ko inovācijas, pētniecības, izglītības, kultūras un jaunatnes 
komisāra amata kandidāte uzņēmās, uzstājoties savā 2019. gada 30. septembra 
uzklausīšanā Eiropas Parlamentā,

1  
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.
2  OV L 347, 20.12.2013., 221. lpp.
3  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.
4 OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0332.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0447.
7 OV C 93, 9.3.2016., 52. lpp.
8 OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A9-0210/2020),

A. tā kā Eiropas materiālais, nemateriālais, dabas un digitālais kultūras mantojums ir no 
pagātnes pārmantotās bagātības avots, kas glabā liecību par Eiropas vēsturi, kultūru un 
tradīcijām visā to daudzveidībā, laika gaitā pastāvīgi tiek bagātināts un ir jāsaglabā, lai 
to varētu nodot tālāk nākamajām paaudzēm;

B. tā kā Eiropas kultūras mantojums ir atceres, kolektīvās atmiņas un zināšanu avots, kas 
stiprina mūsu kopīgo piederības sajūtu;

C. tā kā kultūra un kultūras mantojums palīdz stiprināt personisko identitāti un sekmēt 
sociālo kohēziju, stabilitāti un sapratni sabiedrībā;

D. tā kā kultūras mantojums ir vērtība pati par sevi, tas ir dažāds un tam ir vairāki līmeņi 
(vietējs, reģionāls, nacionāls, Eiropas un globāls) un veidi (materiāls, nemateriāls, 
dabas, digitāls un digitalizēts), turklāt šie aspekti ir savstarpēji saistīti;

E. tā kā kultūras mantojums sniedz būtisku ieguldījumu kultūras un radošajās nozarēs 
Eiropā un ārpus tās;

F. tā kā vairāk nekā 300 000 cilvēku Eiropā strādā kultūras mantojuma nozarē, bet 
7,8 miljoni darbvietu Eiropā ar šo nozari saistīti netieši;

G. tā kā 2018. gadā, kas bija Eiropas Kultūras mantojuma gads (EYCH), notika vairāk nekā 
23 000 pasākumu, iesaistot vairāk nekā 12,8 miljonus cilvēku (2,5 % ES 28 
iedzīvotāju)1 dalībvalstīs2;

H. tā kā EYCH stratēģiskais redzējums, kas ir formulēts tā sauklī “Mūsu mantojums: kur 
pagātne tiekas ar nākotni”, joprojām ir aktuāls kā tā mantojuma pamatprincips, ar kuru 
tiecas iedibināt Eiropas kultūras mantojuma un patlaban radīto kultūras vērtību saikni, 
kā arī veicināt Eiropas iedzīvotāju līdzdalību;

I. tā kā EYCH pasākumu mērķauditorija bija jaunieši un tie tika rīkoti gan kā interaktīvi, 
gan radoši projekti;

J. tā kā EYCH 2018. gadā bija iezīmīgs ar četrām svarīgām vēsturiskām gadadienām; tā kā 
minētajā gadā notika daudzas valstu un starptautiskas svinības un piemiņas pasākumi, 
kas atstāja ievērojamus nospiedumus Eiropas kultūras kartē;

K. tā kā viens no EYCH sasniegumiem bija Eiropas ieinteresēto personu tīkla izveide, kas 
ļāva izveidot noturīgas saiknes; tā kā šim tīklam vajadzētu būt ilgtspējīgam un 
noturīgam;

L. tā kā vietējas un paneiropas nevalstiskās organizācijas (NVO) un organizēta pilsoniskā 
sabiedrība ir devušas ievērojamu ieguldījumu EYCH sekmīgā īstenošanā;

1 Aprēķini balstīti uz šādiem datiem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=LV., 4. lpp.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=LV
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M. tā kā saskaņā ar Eirobarometra aptauju par kultūras mantojumu 84 % respondentu 
dalībvalstīs uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs viņiem personīgi un viņu vietējai 
kopienai, savukārt astoņi no desmit (80 %) uzskata, ka tas ir svarīgs visai Eiropas 
Savienībai;

N. tā kā gandrīz trešā daļa no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem 
objektiem (326 kultūras objekti, 26 dabas objekti un pieci jaukti objekti) atrodas 
27 dalībvalstu Eiropas Savienībā; tā kā Eiropā kopumā atrodas gandrīz puse no 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem;

O. tā kā UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu veido 
vismaz 131 posteņi, kas attiecas uz 27 dalībvalstu Eiropas Savienību;

P. tā kā 52 % posteņu UNESCO Pasaules Atmiņas starptautiskajā reģistrā attiecas uz 
Eiropu un Ziemeļameriku;

Q. tā kā līdz šim 48 Eiropas objektiem ir piešķirta Eiropas mantojuma zīme;

R. tā kā gandrīz deviņi no desmit (88 %) aptaujātajiem eiropiešiem uzskata, ka par Eiropas 
kultūras mantojumu būtu jāmāca skolā1;

S. tā kā EYCH 2018 pierādīja, ka kultūras mantojums var kalpot par pamatu 
starptautiskiem projektiem, kuros ir iesaistīti visu vecuma grupu iedzīvotāji un, kurus 
īstenojot, viņi sadarbojas ar ekspertiem; tā kā šie projekti ir izrādījušies labs līdzeklis, ar 
kura palīdzību var palielināt informētību par Eiropas kopējo kultūras vēsturi;

T. tā kā digitālizācijas vēršanās plašumā Eiropas kultūras un radošajām nozarēm rada 
jaunas iespējas un risināmus uzdevumus;

U. tā kā Padomes 2018. gada 21. decembrī pieņemtajā kultūras darba plānā 2019.–
2022. gadam kultūras mantojuma ilgtspēja ir norādīta kā pirmā no piecām prioritātēm 
Eiropas sadarbībai kultūras politikas izstrādē;

V. tā kā Covid-19 uzliesmojums ir izjaucis lielāko daļu kultūras pasākumu un ir būtiski 
ierobežojis iedzīvotāju iespējas pašiem klātienē baudīt un pētīt lielu daļu Eiropas 
kultūras mantojuma, un bieži vien tikai digitālie līdzekļi nodrošina tā pieejamību; tā kā 
publisku pulcēšanos un pasākumu ierobežošana vai aizliegšana, muzeju slēgšana un 
ceļošanas ierobežojumi ir ļoti negatīvi ietekmējuši māksliniekus un kultūras 
pakalpojumu sniedzējus;

W. tā kā pašreizējās sarunas par DFS 2021.-2027. gada laikposmam paver iespējas izstrādāt 
jaunus un labvēlīgus nosacījumus ieguldījumiem kultūras mantojumā no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem,

Kultūras mantojuma vērtības atzīšana

1. uzskata, ka kultūras mantojums ir nenovērtējams resurss, kas dod mums iespēju analizēt 
vēsturi un pret to attiekties kritiski, palīdz ne tikai apzināt atšķirīgo mūsu atmiņās, bet 
arī kopīgo, kas mūs visus vieno, tādējādi veicinot daudzveidību, dialogu, kohēziju, 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882, 
68. lpp.
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solidaritāti un savstarpēju sapratni, kā arī bagātinot zināšanas par mūsu materiālajām, 
nemateriālajām, dabas un digitālajām vērtībām;

2. atzīst kultūras mantojuma lomu radošuma, inovācijas un ilgtspējas veicināšanā un 
intelektuālo spēju attīstīšanā; uzskata, ka kultūras mantojums var būt arī iedvesmas un 
izklaides avots un var veicināt atpūtas pasākumu piedāvājumu;

3. uzsver, ka valodas nodrošina un veicina Eiropas kultūras mantojuma bagātību un 
daudzveidību, jo dzimtā valoda ir uzskatāma par vērtību un zināšanu nesēju un to bieži 
izmanto nemateriālā kultūras mantojuma tālāknodošanai; mudina Komisiju un 
dalībvalstis aktīvāk rīkoties, lai digitālajā laikmetā aizsargātu, attīstītu un veicinātu 
valodu daudzveidību, cita starpā atvēlot pietiekamu budžetu politikai, kas attiecas uz 
valodām, kuras klasificētas kā apdraudētas, un veidojot ES iedzīvotāju izpratni par 
valodu un kultūras bagātību, ko pārstāv attiecīgās kopienas;

4. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka Eiropas minoritāšu kultūras mantojums ir pilnībā 
jāiekļauj visās pārdomās par Eiropas mantojumu, apņemoties atzīt un veicināt to 
ieguldījumu Savienības kultūras, valodu un mākslinieciskajā bagātībā un daudzveidībā 
un cenšoties noteikt un īstenot saskaņotus un koordinētus pasākumus, ar kuriem šīs 
kultūras ilgtspējīgi pārvalda un popularizē;

5. uzsver Eiropas un paneiropas kultūras pasākumu un tradicionālo kultūras festivālu 
nozīmi izpratnes veicināšanā par Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību; mudina 
dalībvalstis veicināt un atbalstīt šādas darbības un aizsargāt savas tradīcijas; mudina 
Komisiju apsvērt šādu iniciatīvu finansēšanu;

Izglītība un prasmes

6. uzsver, cik visās vecuma grupās svarīga ir visu veidu — formālā, neformālā un 
ikdienējā — izglītība saistībā ar kultūras mantojumu un humanitārajām zinātnēm, 
tostarp vēsturi un filozofiju; uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš skolēniem un 
studentiem ar invaliditāti un no nelabvēlīgas vides; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi skolu 
mācību programmās vai mācību programmas atbalstošajos pasākumos iekļaut dažādus 
mākslas veidus, piemēram, mūziku, kino, teātri, literatūru, dizainu un arhitektūru; 
uzskata, ka būtu aktīvāk jāpopularizē dažādi jau esošie materiāli, kas izstrādāti saistībā 
ar EYCH, piemēram, attiecīgais e-mērķsadarbības komplekts; aicina Komisiju 
visaptverošāk integrēt kultūras mantojumu savā Eiropas izglītības telpas stratēģijā, lai 
palīdzētu skolēniem un studentiem attīstīt spēcīgu Eiropas pilsonības apziņu;

7. šajā sakarībā uzskata, ka Eiropas vēstures nams ir jānodrošina ar pienācīgu finansējumu, 
lai tas varētu kļūt par zināšanu un sadarbības centru jaunajiem pētniekiem, skolotājiem 
un studentiem no visas ES un arī kalpot par instrumentu Eiropas kultūras mantojuma 
popularizēšanai; uzskata, ka ir jāizstrādā papildu veidi, kā veicināt piekļuvi vēstures 
namam, cita starpā izmantojot digitālas ekskursijas, lai tas varētu pilnībā īstenot savu 
uzdevumu — kalpot par durvīm, pa kurām ienākot, visas sabiedrības daļas uzzina par 
kopīgo Eiropas pieredzi un tās dažādajām interpretācijām; šajā sakarībā, ņemot vērā 
finansiālās iespējas, mudina pakāpeniski izveidot ar vēstures namu saistītu centru 
paneiropas sadarbības tīklu;

8. uzsver digitālās izglītības pieaugošo nozīmi attiecībā uz to, lai dotu iespēju mācīties par 
kultūras mantojumu un ar tā starpniecību; norāda uz nepieciešamību izstrādāt 
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augstvērtīgas e-mācību iniciatīvas, tostarp masveida atvērtos interneta kursus (MOOCs), 
ar kuru starpniecību visā Eiropā kultūras mantojuma apguvi padara pieejamāku un 
uzlabo ar mantojumu saistītās prasmes; šajā sakarībā uzskata, ka Digitālās izglītības 
rīcības plāns var sniegt būtisku ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā, un prasa paredzētajā 
plāna atjauninājumā iekļaut atbalstu kultūras mantojuma izglītībai;

9. pauž bažas par to, ka pieaug prasmīgu amatnieku, restaurācijas speciālistu un kultūras 
mantojuma ekspertu trūkums un ir sarežģīti ieinteresēt jauniešus apgūt šāda veida 
prasmes; uzsver, ka trūkst sistēmiskas pieejas un efektīvu mehānismu, piemēram, 
apmācības kursu, attiecībā uz senajiem paņēmieniem, ar kuru palīdzību viņu prasmes un 
zināšanas nodod citiem, un tas apdraud Eiropas mantojumu; uzskata, ka kultūras 
mantojuma kvalitatīva saglabāšana nākotnē būs iespējama tikai tad, ja attiecīgās 
prasmes un zināšanas tiks visaptveroši — cita starpā ar digitāliem līdzekļiem — 
saglabātas un nodotas tālāk; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai turpmākās kultūras 
mantojuma saglabāšanas iniciatīvas attiektos arī uz šim nolūkam nepieciešamo 
paņēmienu un zināšanu saglabāšanu; atgādina par apmaiņas programmu vērtību un šajā 
sakarībā uzsver programmas “Erasmus+” nozīmi, kas veicina arī mācekļu mobilitāti;

10. uzsver nepieciešamību uzlabot sociālekonomiskos un darba apstākļus un dzimumu 
līdzsvaru un veicināt mobilitātes iespējas dažādiem kultūras mantojuma nozarē 
nodarbinātiem kultūras pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, tostarp cilvēkiem ar 
invaliditāti; šajā sakarībā norāda uz profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas 
nozīmīgumu;

11. uzsver nepieciešamību turpināt un stiprināt izpratnes veidošanas centienus par Eiropas 
kultūras mantojuma vērtību un turpināt uzrunāt iedzīvotājus un ieinteresētās personas 
vietējā līmenī; uzsver, cik svarīgi ir uzlabot zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu, 
lai veicinātu sociālo kohēziju, un norāda, ka piekļuve šādām zināšanām jo īpaši 
veicinātu migrantu izcelsmes iedzīvotāju un viņu ģimeņu sociālo un kultūras 
integrāciju;

12. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtā (EIT) 
izveidot jaunu zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) kultūras un radošo nozaru (KRN) 
jomā, tādējādi atspoguļojot sociālo dažādību, — kultūras mantojumam šajā sakarībā ir 
jākalpo arī kā laikmetīgo darbu un risinājumu iedvesmas avotam;

Digitālais kultūras mantojums

13. atzīst digitālā kultūras mantojuma nozīmīgumu, jo arvien lielākam skaitam cilvēku, 
tostarp cilvēkiem no nelabvēlīgas vides un cilvēkiem ar invaliditāti, ir līdz šim 
nepieredzētas un vienlīdzīgas iespējas piekļūt kultūras materiāliem un ar tiem 
mijiedarboties; atzīst digitālā kultūras mantojuma pieaugošo nozīmi, jo īpaši pandēmiju 
un ar tām saistītās norobežošanas laikā, ņemot vērā, ka virtuālās muzeju ekskursijas un 
izstādes, digitālās bibliotēkas, tiešsaistes enciklopēdijas un līdzīgi digitālie risinājumi un 
virtuālie saziņas līdzekļi sniedz iepriecinājumu un ir vienīgā iespēja cilvēkiem plašāk 
baudīt kultūras mantojumu un kultūru un mijiedarboties ar tiem; uzsver, ka ir svarīgi 
digitalizēt kultūras materiālus, lai ne tikai saglabātu tos nākamajām paaudzēm 
(glabāšanas funkcija), bet arī padarītu tos vieglāk pieejamus auditorijai, nodrošinot 
kultūras mantojuma pieejamību tiešsaistē;

14. uzsver, ka attiecīgie tehnoloģiskie sasniegumi, piemēram, digitālie pētījumi, 
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3D modelēšana un drukāšana, paplašinātā realitāte (AR), virtuālā realitāte (VR), kā arī 
mākslīgais intelekts (AI) un lielo datu nozīme, paver jaunas iespējas ne tikai iegūt, 
saglabāt un vizualizēt kultūras mantojumu, bet arī to apstrādāt, analizēt un rekonstruēt, 
un izstrādāt tā pielietojumus;

15. uzsver, cik svarīgs ir projekts “Europeana”, kas darbojas kā Eiropas digitālā bibliotēka, 
arhīvs, muzejs un izglītības platforma; prasa pastiprināt centienus, lai turpinātu 
platformas attīstību, cita starpā piešķirot tai atbilstīgu finansējumu un vairāk iepazīstinot 
ar to plašu sabiedrību un skolotājus;

16. uzskata, ka digitalizējamais materiāls ir jāizvēlas objektīvi, lai nodrošinātu digitālo 
arhīvu un kolekciju uzticamību;

17. uzsver, ka ir jāpopularizē arī digitalizētu arhīvu pastāvēšana un vērtība, kā arī jāuzlabo 
sabiedrības digitālās prasmes, lai palielinātu digitālā satura patēriņu;

18. uzskata, ka tiešsaistes enciklopēdijas ir nenovērtējams pārbaudītas un uzticamas 
informācijas resurss, pateicoties kuram, var piekļūt kultūras mantojumam un kuram ir 
nozīme tā saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī tās ir uzskatāmas par būtisku 
instrumentu, kas ļauj klasificēt jau sākotnēji digitālā formātā radītu kultūras mantojumu 
un nodrošināt ilgtermiņa piekļuvi tam; pauž viedokli, ka vairāk resursu būtu jāvelta 
tiešsaistes enciklopēdiju popularizēšanai, izstrādei un pilnveidei;

19. uzsver, ka sadarbspēja ir būtiska, lai nodrošinātu, ka digitālais saturs ir izmantojams un 
atkalizmantojams ilgtermiņā; šajā sakarībā uzsver standartu un regulējumu nozīmi;

20. prasa pastiprināt dalībvalstu un attiecīgo nozaru sadarbību, lai visaptveroši popularizētu 
digitalizēto kultūras mantojumu; atzinīgi vērtē Sadarbības deklarāciju par kultūras 
mantojuma digitalizācijas veicināšanu, ko tagad jau ir parakstījušas gandrīz visas ES 
dalībvalstis;

21. uzsver, ka ir jāizstrādā visaptverošs ES satvars ar pienācīgu finansējumu digitalizēta un 
jau sākotnēji digitālā formātā radīta kultūras mantojuma aizsardzībai un veicināšanai; 
norāda uz nepieciešamību pēc valsts saglabāšanas politikas nostādnēm, kas paredzētu 
atlases lēmumus, kuri būtu balstīti uz skaidri definētiem principiem un kuri tiktu īstenoti 
atbildīgā veidā; norāda uz nenovērtējamo ieguldījumu, ko digitālie kuratori var sniegt, 
lai nodrošinātu, ka digitālais kultūras mantojums ir aizsargāts un dažādās valodās 
pieejams auditorijai Eiropā un pasaulē; ar interesi norāda uz daudzajiem digitalizācijas 
projektiem, kas jau tiek īstenoti ar ERAF starpniecību, un prasa nākamajā plānošanas 
periodā nodrošināt šāda veida finansējuma nepārtrauktību;

22. prasa visaptveroši atjaunināt Komisijas 2011. gada 27. oktobra ieteikumu par kultūras 
materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu, lai atspoguļotu 
pēdējā desmitgadē notikušo tehnoloģisko progresu un problēmas un iespējas; tomēr 
uzskata, ka pastiprināta pievēršanās digitālajam mantojumam nedrīkstētu notikt uz esošā 
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un ar to saistīto darbvietu aizsardzības 
rēķina;

Ekonomiskais potenciāls un ilgtspēja 

23. uzsver, ka kultūras mantojuma nozare sekmē ekonomikas attīstību un tai ir ievērojama 
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ietekme uz citām ekonomikas nozarēm; atkārtoti uzsver kultūras mantojuma un 
ilgtspējīgas attīstības ciešo savstarpējo mijiedarbību;

24. atzīst, ka ilgtspējīgam kultūrtūrismam ir ievērojams izaugsmes un darbvietu radīšanas 
potenciāls ES, jo nu jau četri no desmit tūristiem izvēlas savu galamērķi atkarībā no tā 
kultūras piedāvājuma; tomēr uzsver, ka kultūrtūrisma veicināšana ir jāīsteno tā, lai 
iekļautu vietējās kopienas un ekonomiku, dzīvesveidus un tradīcijas un lai rastu 
līdzsvaru starp ekonomiskajām, sociālajām, kultūras un vides prasībām; norāda, ka 
kultūras mantojuma piedāvājumi saņem atpakaļ tikai minimālu daļu tās ekonomiskās 
vērtības, ko tie rada, un tādēļ, lai tie arī turpmāk kalpotu par ilgtspējīga tūrisma 
katalizatoriem, tiem vajag jaunus, alternatīvus un stabilus finansējuma avotus; 

25. norāda, ka kultūras mantojuma objektu pastāvēšana mudina cilvēkus ceļot un iegūt 
plašāku informāciju par dažādām sabiedrībām un kultūrām; atgādina, ka 72 % 
respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem piekrīt, ka kultūras mantojuma klātbūtne var 
ietekmēt viņu brīvdienu galamērķa izvēli; šajā sakarībā uzsver nozīmi, kāda var būt 
DiscoverEU iniciatīvai; tomēr norāda, ka jaunieši nav guvuši vienlīdz lielu labumu no 
minētās iniciatīvas; aicina Komisiju rast veidus, kā labāk iesaistīt jauniešus no sociāli 
nelabvēlīgas vides un dalībvalstu lauku un attālo reģionu jauniešus, kā arī to dalībvalstu 
jauniešus, kurām nav labas dzelzceļa satiksmes ar citām ES valstīm;

26. mudina dalībvalstis ieviest stingrus mehānismus, lai novērstu kultūras mantojuma 
pārmērīgu izmantošanu, kā tas, piemēram, ir slikti pārvaldītu tūristu plūsmu gadījumā; 
brīdina par īstermiņa komerciālo interešu ietekmi, kas var apdraudēt kultūras objektu un 
prakses autentiskumu un pasliktināt to kvalitāti; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ir 
sākta programma “Kultūras mantojums dzīvē”, kuras mērķis ir, izmantojot mācīšanos 
no līdzbiedriem, palīdzēt stiprināt kultūras mantojuma politikas nostādnes vietējā un 
reģionālajā līmenī; uzsver gatavību uzraudzīt un atbalstīt programmu, ja tā izrādīsies 
sekmīga;

27. atzīst Eiropas Kultūras galvaspilsētu nozīmīgumu pilsētu un reģionu popularizēšanā, jo, 
uz savu kultūras, mākslas un sociālo projektu pamata būvējot ekonomisku virsbūvi, tās 
integrē ilgtspējīga tūrisma jēdzienu un vairo sava materiālā un nemateriālā mantojuma, 
tradīciju un inovāciju pievilcību, lai tos varētu baudīt gan visi Eiropas iedzīvotāji, gan 
cilvēki ārpus tās;

28. iesaka turpināt centienus veicināt ceļošanu uz mazāk zināmiem un mazāk populāriem 
galamērķiem un lauku apvidiem, kā arī ceļošanu nesezonā, lai veicinātu tūrisma 
ilgtspēju un pieejamību, jo īpaši, ja runa ir par cilvēkiem ar invaliditāti un veciem 
cilvēkiem; uzsver nozīmi, kāda var būt ELFLA, jo īpaši sadarbībā ar programmu 
LEADER, atbalstot vietējās tūrisma iniciatīvas; prasa, lai šī programma tiktu pienācīgi 
finansēta 2021.–2027. gada plānošanas periodā;

29. pauž bažas par piesārņojuma, vandālisma, zādzību, sliktas tūrisma pārvaldības un 
nekontrolētas attīstības, kā arī globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu ietekmi uz 
kultūras mantojumu, jo īpaši, ņemot vērā to, ka aizvien biežāk ir novērojami ekstrēmi 
laikapstākļu notikumi, tostarp lietusgāzes, karstuma viļņi, plūdi, ugunsgrēki un vēja 
risks; uzsver nepieciešamību rīkoties, cita starpā īstenojot zināšanu apmaiņu starp 
dalībvalstīm, un aicina Komisiju ierosināt konkrētus pasākumus kultūras mantojuma 
saglabāšanai un aizsardzībai, ņemot vērā šos dabas un cilvēku radītos apdraudējumus;
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30. uzsver pilsoniskās sabiedrības lomu un brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību kultūras 
mantojuma aizsardzībā un pat atklāšanā un tā nozīmīguma akcentēšanā, kā arī 
zināšanas, zinātību un enerģiju, ko brīvprātīgie iegulda kultūras mantojuma aizsardzībā; 
aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt atbalstīt pasākumus šajā saistībā; norāda, ka 
Eiropas Solidaritātes korpusam var būt liela nozīme attiecībā uz iespēju sniegšanu 
jauniešiem iesaistīties Eiropas mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā un izpratnes 
veidošanā par šo tematu; atzinīgi vērtē saistībā ar minēto iniciatīvu izteikto īpašo 
aicinājumu par kultūras mantojumu;

31. joprojām pauž bažas par kultūras mantojuma apdraudējumu, ko gan Eiropā, gan ārpus 
tās rada terorisms; nosoda kultūras mantojuma objektu iznīcināšanu; uzskata, ka ES 
būtu aktīvāk jāiesaistās kultūras mantojuma restaurācijas, saglabāšanas un aizsardzības 
veicināšanā visā pasaulē;

32. uzskata, ka Eiropas Savienībai kultūras mantojuma aizsardzība būtu jāizvirza par vienu 
no kandidātvalstu pievienošanās nosacījumiem;

33. atgādina, ka kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība, tostarp, izmantojot digitālus 
līdzekļus, ir nopietna pasaules mēroga problēma un tādēļ ir nepieciešama koordinēta 
rīcība ne tikai dalībvalstu, bet arī starptautiskā līmenī; norāda, ka pārdomās par Eiropas 
mantojumu ir arī jābūt jaunam skatījumam uz darbiem un kultūras priekšmetiem, kas 
atsavināti, nozagti vai nelikumīgi iegūti karu laikā; atkārtoti pauž atbalstu aktīvai 
izcelsmes izpētes veicināšanai saistībā ar EYCH;

Virzībā uz stratēģisku pieeju kultūras mantojumam

34. aicina Komisiju pieņemt integrētāku pieeju attiecībā uz kultūras mantojumu, vienādi 
izturoties gan pret materiālo, gan nemateriālo, gan dabas, gan digitālo mantojumu un 
šos aspektus uzskatot par savstarpēji saistītiem un nedalāmiem;

35. atzīst Eiropas satvaru rīcībai kultūras mantojuma jomā; uzsver, ka šajā satvarā ietvertās 
darbības ir jāīsteno un šim nolūkam ir jāpiešķir pietiekami daudz resursu;

36. uzskata, ka Komisijas pasūtīto attiecīgo pētījumu rezultāti un ieteikumi būtu jāatspoguļo 
tās kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumos;

37. atkārtoti prasa Komisijai izveidot vienotu ES portālu, kurš sauktos “Pazīsti Eiropu” un 
kurā būtu apkopota informācija no visām ES programmām, ar kurām finansē kultūras 
mantojumu, kā arī Komisijā ieviest kopēju pieeju ar uzlabotu sadarbību starp dažādām 
politikas jomām, kas ir saistītas ar kultūras mantojumu;

38. pauž nožēlu par to, ka Eiropas mantojuma zīmes vēstījums nav pietiekami izstrādāts, un 
prasa atbalstīt attiecīgo objektu tīkla izveidi; uzskata, ka ir jāpopularizē objekti, kuriem 
šī zīme jau ir piešķirta, un jāpiedāvā tiem loģistikas atbalsts;

39. prasa īstenot stratēģisku Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju sadarbību, 
jo īpaši sadarbību starp UNESCO un Eiropas Padomi, lai labāk koordinētu centienus un 
kopīgos standartus saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu un labākās prakses 
apmaiņu;

40. norāda, ka gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto eiropiešu uzskata, ka valsts iestādēm būtu 
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jāatvēl vairāk resursu kultūras mantojumam; uzsver nepieciešamību palielināt ES 
finansējumu ar kultūras mantojumu saistītām darbībām;

41. uzsver, ka daudzgadu finanšu shēmā (DFS) laikposmam pēc 2020. gada ir jāpalielina 
finansējums kultūras mantojumam un kultūrai vispār; atkārtoti prasa nākamajā DFS 
divkāršot programmas “Radošā Eiropa” budžetu un trīskāršot programmas “Erasmus+” 
budžetu; vērš uzmanību uz programmas “Radošā Eiropa” potenciālu veidot saiknes 
starp dzīvo mākslu un materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu; prasa palielināt 
budžeta piešķīrumu kultūras mantojuma pētniecībai pamatprogrammā “Apvārsnis 
Eiropa”; norāda, ka ir vajadzīga citu nozaru politikas nostādņu, kā arī struktūrfondu, 
dažādu Savienības programmu, tostarp pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, “Radošā 
Eiropa” un LIFE, un finansēšanas shēmu sinerģija, lai kultūras mantojuma temats kļūtu 
īsteni prioritārs; norāda uz to, cik svarīgi ir palielināt Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu potenciālu kultūras mantojuma saglabāšanā; atkārtoti pauž nostāju, ka ieguldījumi 
kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā būtu jāuzskata par nelieliem un tiesīgiem 
saņemt atbalstu, ja ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR, un ka 
gadījumos, kad infrastruktūra tiek uzskatīta par pasaules kultūras mantojumu, 
maksimālā summa būtu jāpalielina līdz 20 miljoniem EUR;

42. uzskata, ka Eiropas zaļajā kursā būtu jāiekļauj pasākumi, ar kuriem mazina klimata 
pārmaiņu ietekmi uz kultūras mantojumu, un jāatzīst, ka kultūras mantojumam var būt 
svarīga nozīme klimata ilgtspējas mērķu sasniegšanā, izglītojot, veicot pētījumus un no 
jauna pielāgojot ilgtspējīgu Eiropas tradicionālo praksi;

43. atzinīgi vērtē kultūras un radošo nozaru ātro reakciju un solidaritātes apliecinājumu 
Covid-19 krīzes laikā, nodrošinot sabiedrībai plašu kultūras mantojuma pieejamību 
tiešsaistē bez maksas; pauž satraukumu par to, cik milzīga būs Covid-19 seku ietekme 
uz kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm; aicina Komisiju visaptveroši 
analizēt pandēmijas ietekmi uz attiecīgajām nozarēm un jo īpaši kultūras mantojuma 
nozari; mudina Komisiju un dalībvalstis piedāvāt atbilstošu un mērķtiecīgu finansiālo 
atbalstu, lai mazinātu krīzi šajās nozarēs un palīdzētu tajās nodarbinātajiem, cita starpā 
nodrošinot nestandarta nodarbinātības veidos iesaistītajām personām piekļuvi 
sociālajiem pabalstiem;

44. prasa pastiprināt centienus EYCH sniegtā impulsa izmantošanā, lai to attīstītu, izveidojot 
noturīgu politikas mantojumu vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, jo tas savukārt 
visiem eiropiešiem sniegtu pozitīvu ekonomisko, kultūras un sociālo ieguvumu un 
palīdzētu attīstīt piederības izjūtu Eiropas kultūrtelpai un kopīgas atbildības izjūtu 
attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšanu, bagātināšanu un popularizēšanu; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju nākotnē atkal rīkot Eiropas Kultūras mantojuma gadu; 

45. prasa iekļaut Eiropas integrācijas kultūras dimensiju, tostarp mantojumu, stratēģiskos 
jautājumos, kurus apspriedīs gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni;

46. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Kultūras mantojums ir mūsu kopīgais bagātības avots, kas ir mantots no iepriekšējām 
paaudzēm, tiek sargāts un izmantots tagad un tiks nodots tālāk nākamajām paaudzēm. Tas 
palīdz mums apzināties, kas mēs esam un no kurienes nākam. Lai gan kultūras mantojums 
akcentē atšķirīgo mūsu tradīcijās, valodās un dzīvesveidā, tas arī palīdz mums rast kopīgo, kas 
mūs visus vieno. Tā loma daudzveidības, kohēzijas, solidaritātes un sapratnes nodrošināšanā 
un veicināšanā ir nenovērtējama. 

Eiropieši ir vienisprātis par kultūras mantojuma nozīmīgumu. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju 
84 % respondentu dalībvalstīs uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs viņiem personīgi un 
viņu vietējai kopienai, 87 % uzskata, ka tas ir svarīgs viņu reģionam, bet 91 % uzskata, ka 
kultūras mantojums ir svarīgs viņu valstij. Turklāt astoņi no desmit (80 %) respondentiem 
uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs visai Eiropas Savienībai. Šie rādītāji dalībvalstīs 
būtiski neatšķiras.

Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot EYCH

Lai atzīmētu daudzveidību un visu mums kopīgo, 2018. gads tika izraudzīts par Eiropas 
Kultūras mantojuma gadu (EYCH), kura laikā notika vairāk nekā 23 tūkstoši pasākumu (EYCH 
zīme tika piešķirta vairāk nekā 13 tūkstošiem pasākumu), kuros piedalījās 12,8 miljoni cilvēku 
visās dalībvalstīs. Tādējādi ar EYCH saistītos pasākumos iesaistījās aptuveni 2,5 % no visiem 
ES 28 iedzīvotājiem1.

EYCH bija augšupēja iniciatīva, pilsoniskās sabiedrības organizācijām atbalstot tās izveidi un 
uzņemoties būtisku lomu tās sagatavošanā un īstenošanā. Starp EYCH lielākajiem 
sasniegumiem var minēt to, ka ar šo iniciatīvu izdevās radīt vajadzīgo impulsu un apvienot 
publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas, jo īpaši nevalstiskās organizācijas (NVO), 
kas popularizē kultūras mantojumu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, izveidojot īstenu Eiropas 
mēroga kustību. Ir ļoti svarīgi šo impulsu izmantot par pamatu arī pēc EYCH beigām, lai 
panāktu efektīvu tā turpināšanu ar politikas līdzekļiem. Vienlīdz būtiski ir turpināt daudzējādo 
ieinteresēto personu sadarbību, kas tika uzsākta EYCH. Ziņojumā prasīts izveidot tādu 
pastāvīgu platformu sadarbībai un koordinācijai kultūras mantojuma politikas jomā ES līmenī, 
kuras centrā būtu organizēta pilsoniskā sabiedrība.

Darāmā vēl ir daudz. Lai gan kultūras mantojuma popularizēšanas un aizsardzības nozīme ir 
atzīta gan valstu, gan ES līmenī, sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm visos pārvaldības 
līmeņos var ievērojami uzlabot. Eiropas Savienības iestādēs situācija ir līdzīga. Attiecībā uz 
Eiropas Komisiju referente pauž nožēlu par to, ka tās 2020. gada darba programmas 
pamattekstā2 nav minēts nedz kultūras mantojums, nedz kultūra plašākā nozīmē. Un, lai gan 
Komisija veic nozīmīgu darbu saistībā ar kultūras mantojumu, uzdevumi un pasākumi ir 
izkliedēti pa dažādiem ģenerāldirektorātiem. Šajā ziņojumā ir atkārtoti pausta Parlamenta 
prasība izveidot Komisijā kopēju pieeju, uzlabojot sadarbību starp dažādām politikas jomām, 
kas saistītas ar kultūras mantojumu. 

Referente aicina Komisiju pieņemt integrētāku pieeju attiecībā uz kultūras mantojumu, uzskatot 
materiālo, nemateriālo, dabas un digitālo mantojumu par savstarpēji saistītu un neatdalāmu. 

1 Aprēķini balstīti uz šādiem datiem:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics. 
2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/LV/COM-2020-37-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/LV/COM-2020-37-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF
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Komisijai būtu jābalstās uz Eiropas satvaru rīcībai kultūras mantojuma jomā, uzlabojot 
sadarbību starp dažādajām politikas jomām, kas saistītas ar kultūras mantojumu.

Arī ES finansējums kultūras mantojumam joprojām ir izkliedēts, un tas ir pieejams, izmantojot 
Eiropas strukturālos un investīciju fondus, dažādas programmas, tostarp programmu “Radošā 
Eiropa”, programmu “Apvārsnis Eiropa”, programmu “Erasmus+” un gaidāmo programmu 
“Digitālā Eiropa”. Ziņojumā atkārtoti pausta Parlamenta prasība Komisijai izveidot vienotu ES 
portālu, kurā būtu apkopota informācija no visām ES programmām, ar kurām finansē kultūras 
mantojumu. Turklāt referente prasa veidot sinerģiju arī starp citiem nozaru politikas virzieniem, 
kā arī dažādajām ES programmām un finansēšanas shēmām, lai kultūras mantojumu faktiski 
izvirzītu priekšplānā.

Šajā sakarībā referente uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu budžetu programmām 
“Erasmus+” un “Radošā Eiropa”, kuras ir pakļautas būtiska samazinājuma riskam. Vērtējot 
plašāk, daudzgadu finanšu shēmai (DFS) ir jābūt pietiekami finansētai, jo īpaši ņemot vērā 
jaunās iniciatīvas, it sevišķi — Eiropas zaļo kursu. Ja vēlamies panākt progresu saistībā ar 
vērienīgākiem ES mērķiem, koncentrēšanās uz 1,00 % no ES NKI robežvērtības sarunās par 
DFS ir nelietderīga.

Izglītība un prasmes

Referente uzsver vēstures un kultūras mantojuma izglītības nozīmi un norāda, ka ir jāuzlabo 
saikne starp kultūras mantojumu un izglītības nozarēm. Digitālajai izglītībai un jo īpaši 
pielāgotiem masveida atvērtajiem interneta kursiem (MOOC) un citām e-mācību iniciatīvām 
par kultūras mantojumu var būt nozīmīga loma, jo tie var sasniegt daudz plašāku auditoriju, it 
īpaši attālākajos reģionos.

Referente arī uzsver to, ka arvien vairāk trūkst restaurācijas speciālistu, kuru prasmes ir 
nenovērtējamas kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, aizsardzībai un uzturēšanai. 
Vienlaikus kultūras mantojuma ekspertu un prasmīgu amatnieku trūkums, kas, paredzams, 
saasināsies nākamajās desmitgadēs saistībā ar sabiedrības novecošanu, var samazināt ar 
kultūras mantojumu saistīto darbību, tostarp attiecībā uz saglabāšanu un pētniecību, un radīt 
situāciju, kad kultūras mantojuma mērķi netiek pietiekami popularizēti. Ir svarīgi palielināt 
finansējumu izglītībai kultūras mantojuma jomā, koncentrējoties uz jaunu profesionāļu 
piesaistīšanu šai jomai.

Digitālais kultūras mantojums

Referente vēlētos jo īpaši uzsvērt digitālo kultūras mantojumu, ņemot vērā tā pieaugošo nozīmi. 
Ziņojumā uzsvērta nepieciešamība izstrādāt visaptverošu ES satvaru ar atbilstīgu finansējumu, 
lai veicinātu un aizsargātu digitālo mantojumu, ņemot vērā to, ka līdzšinējie centieni ir bijuši 
sadrumstaloti un nepietiekami. Turklāt Komisijas 2011. gada 27. oktobra ieteikums par kultūras 
materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu ir novecojis un tas ir 
jāpārskata, lai labāk atspoguļotu jaunās iespējas, kā arī problēmas, ko radījis tehnoloģiskais 
progress.

Ziņojumā ir mēģināts diferencēt digitalizēto un digitālā formātā radītu kultūras mantojumu, jo 
tiem piemērojamas atšķirīgas prioritātes. Attiecībā uz digitalizēto mantojumu ziņojumā 
norādīts, cik svarīgi ir digitalizēto saturu padarīt pieejamu tiešsaistē, lai tas būtu plašāk 
pieejams. Cita starpā referente arī uzsver to, ka digitalizējamais materiāls ir jāizvēlas objektīvi, 
lai nodrošinātu digitālo arhīvu un kolekciju uzticamību. Turklāt referente aicina pastiprināt 
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sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī attiecīgajām nozarēm, lai plaši popularizētu digitalizētu 
kultūras mantojumu, cita starpā nodrošinot šādu arhīvu sadarbspēju un to, ka tie paliek 
vispārpieejami. Šajā sakarībā jāatzīmē, ka līdz šim lielākā daļa (bet ne visas) dalībvalstis ir 
parakstījušas Sadarbības deklarāciju par kultūras mantojuma digitalizācijas veicināšanu.

Attiecībā uz digitālā formā radītu mantojumu ir svarīgi sākt vispārēju tā aizsardzību. Šajā 
sakarībā ir vajadzīga rūpīga valsts saglabāšanas politika ar atlases lēmumiem, kas balstīti uz 
skaidri definētiem principiem un kuri tiek atbildīgi īstenoti. Turklāt sabiedrības digitālo prasmju 
uzlabošana ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu digitālā satura plašāku izmantošanu. Referente 
uzsver, cik svarīgs ir projekts Europeana, kas darbojas kā Eiropas digitālo bibliotēku, arhīvu, 
muzeju un izglītības platforma.

Ekonomiskais potenciāls un ilgtspēja 

Kultūras mantojuma nozare ir svarīgs izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks, jo Eiropā tajā 
ir nodarbināti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, savukārt 7,8 miljoni darbvietu Eiropā ir ar to netieši 
saistītas1. Nozares aplēstais nodarbinātības palielināšanas koeficients ir īpaši augsts, proti, 26,7, 
tādējādi apsteidzot daudzas citas nozares2. Īpašs izaugsmes virzītājspēks ES ir kultūrtūrisms, jo 
četri no 10 tūristiem izvēlas savu galamērķi atkarībā no tā kultūras piedāvājuma.

Tomēr referente uzsver, ka kultūras mantojuma nozares ekonomisko potenciālu nedrīkst 
izmantot uz ilgtspējas rēķina, un brīdina par īstermiņa komerciālo interešu ietekmi, kas var 
apdraudēt kultūras objektu autentiskumu un pasliktināt to kvalitāti. Ziņojumā ir brīdināts arī 
par piesārņojuma, vandālisma, zādzību, sliktas tūrisma pārvaldības un nekontrolētas attīstības, 
kā arī globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu ietekmi uz kultūras mantojumu. Komisija tiek 
aicināta izstrādāt un ierosināt konkrētus pasākumus kultūras mantojuma saglabāšanai un 
aizsardzībai, ņemot vērā šos dabas un cilvēku radītos apdraudējumus.

Lai veicinātu ilgtspēju, tiek ierosināts turpināt centienus nolūkā veicināt ceļošanu uz mazāk 
zināmiem un populāriem galamērķiem un lauku apvidiem, kā arī ceļošanu zemas intensitātes 
sezonā. Referente atzinīgi vērtē Eiropas kultūras maršrutu, Eiropas izcilāko tūrisma 
galamērķu (EDEN) un Eiropas vieda tūrisma galvaspilsētas iniciatīvas3 lomu, minot tos kā 
labus piemērus, kas veicina tūrisma ilgtspēju un pieejamību. Referente aicina Komisiju 
izmantot Barselonas deklarāciju “Labākas dzīvesvietas, labāki galamērķi” (Better Places to 
live, Better Places to visit) kā iedvesmojošu piemēru ilgtspējīgam kultūrtūrismam un politikai.

Ziņojumā atgādināts, ka kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība ir nopietna pasaules 
mēroga problēma un tādēļ nepieciešama koordinēta rīcība ne tikai dalībvalstu, bet arī 
starptautiskā līmenī. Referente pauž bažas par terorisma draudiem kultūras mantojumam gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Ir ļoti svarīgi, lai ES aktīvāk piedalītos kultūras mantojuma restaurācijas, 
saglabāšanas un aizsardzības veicināšanā ne tikai Savienībā, bet arī visā pasaulē.

Secinājumi

Kultūras mantojums ir vērtība pati par sevi — tas ir viens no šajā ziņojumā uzsvērtajiem 
tematiem. Tādēļ diskusijās par kultūras mantojumu būtu jākoncentrējas ne tikai uz tā devumu 

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
3 https://smarttourismcapital.eu 
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citām nozarēm, kas neapšaubāmi ir ļoti ievērojams, bet arī uz to, ko mēs — sabiedrība un ES 
kopumā — varam darīt, lai popularizētu un aizsargātu kultūras mantojumu. Vissaprotamākais 
risinājums ir finansējuma palielināšana. Gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto eiropiešu uzskata, ka 
valsts iestādēm būtu jāatvēl vairāk resursu kultūras mantojumam. Tomēr tikpat svarīgi — un 
varbūt pat vēl svarīgāk — ir izveidot integrētu ES stratēģiju attiecībā uz kultūras mantojumu, 
lai nodrošinātu, ka tas tiek pienācīgi novērtēts, kas tā līdz šim nav bijis. 

Efektīvs EYCH politikas mantojums būtu esošo centienu konsolidācija, darbību ciešāka 
koordinācija ne tikai dalībvalstu un ES iestāžu līmenī, bet arī organizētas pilsoniskās 
sabiedrības līmenī, kā arī nepieciešamās sinerģijas izveide starp dažādām ieinteresētajām 
personām, politikas jomām, projektiem un finansēšanas programmām. Tādējādi Eiropas 
Savienībai radīsies daudz labākas iespējas sekmīgi aizsargāt un popularizēt kultūras mantojumu 
visā Eiropā un ārpus tās un pilnībā izmantot tās sociālos, ekonomiskos un vides ieguvumus kā 
instrumentu savu galveno politikas prioritāšu un mērķu sasniegšanai.
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