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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al 
patrimoniului cultural
(2019/2194(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care prevede 
că părțile semnatare se inspiră „din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a 
Europei” și doresc „să întărească solidaritatea dintre popoarele lor, respectând totodată 
istoria, cultura și tradițiile acestora”, precum și articolul 3 alineatul (3) din TUE1,

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE)2,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
22,3

– având în vedere Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor 
culturale, adoptată în cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO la 
20 octombrie 20054,

– având în vedere Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, 
adoptată de Conferința generală a UNESCO în cadrul celei de-a 17-a sesiuni din 16 
noiembrie 1972 (Convenția privind patrimoniul mondial)5,

– având în vedere Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 
adoptată de Conferința generală a UNESCO cu ocazia celei de-a 32-a sesiuni din 17 
octombrie 20036,

– având în vedere Convenția privind protecția patrimoniului cultural subacvatic, adoptată 
în cadrul Conferinței generale a UNESCO cu ocazia celei de-a 31-a sesiuni din 2 
noiembrie 20017,

– având în vedere Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în 
caz de conflict armat8,

– având în vedere Convenția privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, 
exportului și transferului ilicit de proprietate culturală, adoptată de Conferința Generală 
a UNESCO cu ocazia celei de-a 16-a sesiuni din 14 noiembrie 19709,

– având în vedere concluziile Consiliului privind Planul de acțiune în domeniul culturii 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12008E167.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN.

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.
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2019-20221 ,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 22 mai 2018 intitulată „O 
nouă agendă europeană pentru cultură” (COM(2018)0267)2 ,

– având în vedere raportul Comisiei din 28 octombrie 2019 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
implementarea, rezultatele și evaluarea generală a Anului European al 

Patrimoniului Cultural 2018 (COM(2019)0548)3 ,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 adresată Parlamentului 
European, Consiliului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640)4,

– având în vedere Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat 
membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/20125,

– având în vedere rezoluția sa din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei 
istorice europene pentru viitorul Europei6,

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 noiembrie 2014 privind guvernanța 
participativă a patrimoniului cultural7,

– având în vedere rezoluția Consiliului din 26 iunie 2000 privind conservarea și 
îmbogățirea patrimoniului cinematografic european8,

– având în vedere concluziile Consiliului privind patrimoniul cultural ca resursă strategică 
pentru o Europă durabilă, adoptate la 21 mai 20149,

– având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2018 privind necesitatea de a scoate 
în evidență patrimoniul cultural în toate politicile din UE10;

– având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului 
cultural pentru societate (Convenția Faro) din 13 octombrie 200511,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 5 decembrie 2018 

1  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/ro/pdf.
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN
4 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF.
5 JO L 159, 28.5.2014, p. 1.
6 Texte adoptate, P9_TA(2019)0021.
7 JO C 463, 23.12.2014, p. 1. 
8 JO C 193, 11.7.2000, p. 1. 
9 JO C 183, 14.6.2014, p. 36.
10 JO C 196, 8.6.2018, p. 20.
11 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
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privind Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural (SWD(2018)0491)1 ,

– având în vedere rezoluția din 22 noiembrie 2019 a Consiliului Uniunii Europene și a 
reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind 
dimensiunea culturală a dezvoltării durabile (13956/19)2 ,

– având în vedere sondajul Eurobarometru privind patrimoniul cultural (Eurobarometrul 
special 466)3 ,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 iulie 2014 intitulată „Spre o abordare 
integrată a patrimoniului cultural european” (COM(2014)0477)4 ,

– având în vedere Avizul Comitetului Regiunilor din noiembrie 2014 privind comunicarea 
Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” 
(2015/C 195/04)5 ,

– având în vedere Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 
17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018)6,

– având în vedere recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și 
accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2011/711/UE)7,

– având în vedere declarația de cooperare privind promovarea digitalizării patrimoniului 
cultural din 9 aprilie 20198,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 - O Uniune mai ambițioasă (COM(2020)0037)9,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind contribuția 
zonelor rurale din Europa la Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 prin 
asigurarea sustenabilității și coeziunii urbane/rurale (NAT/738-EESC-2018-01641)10,

– având în vedere Declarația de la Davos din 2018 privind promovarea conceptului de 
Baukultur în Europa11,

– având în vedere declarația adoptată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor statelor 
membre responsabili cu afacerile culturale și europene din 3 mai 2019, după incendiul 

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/ro/pdf.
3  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=EN.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=EN.
6 JO L 131, 20.5.2017, p. 1.
7 JO L 283, 29.10.2011, p. 39. 
8 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
9 JO C 196, 8.6.2018, p. 20. 
10 https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-EN.docx/content.
11 https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
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de la catedrala Notre-Dame din Paris1 ,

– având în vedere Convenția culturală europeană din 19 decembrie 19542 ,

– având în vedere Apelul la acțiune de la Berlin al Europa Nostra („Patrimoniul cultural 
pentru viitorul Europei”) din 22 iunie 20183 , și Manifestul de la Paris al acesteia 
(„Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culurel!”) din 30 octombrie 20194 ,

– având în vedere studiul din 2015 intitulat „Patrimoniul cultural contează pentru 
Europa”5 ,

– având în vedere Declarația de la Barcelona privind turismul și patrimoniul cultural 
(„Locuri mai bune în care să trăim, locuri mai bune pe care să le vizităm”) din 11 
octombrie 20186 ,

– având în vedere studiul din 2018 intitulat „Protejarea patrimoniului cultural împotriva 
dezastrelor naturale și a dezastrelor provocate de om”7,

– având în vedere documentul din 2019 al Consiliului internațional al monumentelor și 
siturilor (ICOMOS), intitulat „Principiile europene de calitate pentru intervenții 
finanțate din fonduri UE cu potențial impact asupra patrimoniului cultural”8,

– având în vedere Carta internațională pentru conservarea și restaurarea monumentelor și 
siturilor (Carta de la Veneția din 1964)9,

– având în vedere Convenția de la Granada pentru protecția patrimoniului arhitectural al 
Europei din 198510,

– având în vedere Convenția de la Valletta din 1992 privind protecția patrimoniului 
arheologic european11,

– având în vedere Premiile pentru patrimoniul european / Premiile „Europa Nostra”,

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de ONU, în special 

1  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
3  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
4  https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
5  http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
6  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
7 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
8 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
9 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
10 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a0
87.
11 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
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obiectivele 4, 11 și 13,

– având în vedere clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” din 
cadrul pilonului 2 al programului Orizont Europa1 ,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” 
(2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și 
nr. 1041/2009/CE2 ,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006(2) al Consiliului3 ,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/20064,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE5,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0000/2020),

A. întrucât patrimoniul cultural al Europei este o sursă de bogăție care a fost moștenită din 
trecut și care a fost conservată în prezent și va constitui o moștenire pentru generațiile 
viitoare;

B. întrucât patrimoniul cultural este o sursă pentru memoria istorică și întărește sentimentul 
nostru comun de apartenență;

C. întrucât patrimoniul cultural este o valoare de sine stătătoare, este divers, are straturi 
multiple (locale, regionale, naționale, europene și mondiale) și forme (tangibile, 
intangibile, naturale, digitale și digitalizate) care sunt interconectate;

D. întrucât în cursul Anului European al Patrimoniului Cultural (EYCH) în 2018 au avut 

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  JO L 347, 20.12.2013, p. 221.
3  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
4 JO L 347, 20.12.2013, p. 289.
5 JO L 347, 20.12.2013, p. 104.
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loc peste 23 000 de evenimente, ajungând la peste 12,8 milioane de persoane (2,5 % din 
populația UE-28)1 în statele membre2;

E. întrucât una dintre realizările EYCH a fost crearea unei rețele europene a părților 
interesate cu legături durabile; 

F. întrucât organizațiile neguvernamentale locale și paneuropene (ONG-urile) și societatea 
civilă organizată au contribuit enorm la succesul EYCH;

G. întrucât, potrivit sondajului Eurobarometru privind patrimoniul cultural, 84 % dintre 
respondenții din statele membre sunt de părere că patrimoniul cultural este important 
pentru ei personal și pentru comunitatea lor locală, în timp ce opt din zece (80 %) 
consideră că este important pentru Uniunea Europeană în ansamblu;

H. întrucât aproape nouă din zece europeni (88 %) intervievați consideră că patrimoniul 
cultural al Europei ar trebui să fie predat în școli3;

I. întrucât dezvoltarea economiei digitale creează noi posibilități și provocări pentru 
sectoarele culturale și creative ale Europei;

J. întrucât Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022 adoptat de 
Consiliu la 21 decembrie 2018 include durabilitatea patrimoniului cultural ca fiind 
prima dintre cele cinci priorități pentru cooperarea europeană în elaborarea politicilor 
culturale,

Recunoașterea valorii patrimoniului cultural

1. consideră că patrimoniul cultural este o resursă inestimabilă, care ne permite să 
reflectăm asupra istoriei și ne ajută să identificăm nu numai amintiri diferite, ci și firele 
comune care ne unesc pe toți, promovând astfel diversitatea, coeziunea, solidaritatea și 
înțelegerea;

2. recunoaște rolul patrimoniului cultural în promovarea creativității, a inovării și a 
durabilității;

3. subliniază că limbile europene permit și promovează bogăția și diversitatea 
patrimoniului cultural european, deoarece limbile materne sunt utilizate, de asemenea, 
pentru a transmite patrimoniul cultural imaterial; îndeamnă Comisia și statele membre 
să ia măsuri mai stricte pentru a proteja și a consolida diversitatea lingvistică în era 
digitală;

Educație și competențe

4. subliniază importanța tuturor tipurilor de educație — formală, non-formală și informală 
— referitoare la istorie și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; reiterează importanța 
includerii artei, a muzicii, a filmelor și a teatrului, a designului și a arhitecturii în 

1 Calcule bazate pe: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN., p. 4.
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882 , p. 
68.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN
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programele școlare;

5. consideră că Casa Istoriei Europene ar trebui să devină un centru de cunoaștere și de 
colaborare pentru tinerii cercetători din întreaga UE;

6. subliniază rolul pe care îl poate juca educația digitală în facilitarea învățării cu privire la 
patrimoniul cultural și prin patrimoniul cultural; ia act de necesitatea de a dezvolta 
inițiative de învățare online de înaltă calitate pentru a spori accesibilitatea studierii 
patrimoniului cultural și a îmbunătăți competențele legate de patrimoniu în întreaga 
Europă;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de meșteșugari, specialiști în restaurare și 
experți în patrimoniu, care pune în pericol patrimoniul european;

8. reiterează necesitatea de a îmbunătăți condițiile socio-economice și de muncă și 
echilibrul de gen și de a promova posibilitățile de mobilitate pentru diferiți specialiști 
angajați în sectorul patrimoniului cultural;

9. salută propunerea Comisiei de a înființa o nouă comunitate de cunoaștere și inovare 
(CCI) pentru industriile culturale și creative (CCI) în cadrul Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT);

Patrimoniul cultural digital

10. subliniază importanța digitalizării materialelor culturale, pentru a le păstra nu numai 
pentru generațiile viitoare (funcția de stocare), ci și pentru a le face mai accesibile 
pentru un public mai larg, prin redarea patrimoniului cultural în mediul online;

11. subliniază că progresele tehnologice relevante deschid noi posibilități nu numai pentru 
captarea, conservarea și vizualizarea patrimoniului cultural, dar și pentru prelucrarea, 
analizarea și reconstruirea acestuia;

12. consideră că materialul care urmează să fie digitalizat trebuie selectat în mod imparțial 
pentru a asigura credibilitatea arhivelor și colecțiilor digitale;

13. subliniază că interoperabilitatea este esențială pentru a se asigura că conținutul digital 
este utilizabil și reutilizabil;

14. subliniază necesitatea de a dezvolta un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare adecvată 
pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural digital și de proveniență digitală;

Potențialul economic și durabilitatea 

15. subliniază că contribuția sectorului patrimoniului cultural la dezvoltarea economică este 
remarcabilă, cu efecte de propagare în alte sectoare economice; constată că peste 
300 000 de persoane din Europa sunt angajate în sectorul patrimoniului cultural, iar 7,8 
milioane de locuri de muncă din Europa sunt legate în mod indirect de acesta1;

16. recunoaște că turismul cultural durabil are un potențial semnificativ de a genera creștere 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.



PE646.985v01-00 10/15 PR\1197839RO.docx

RO

economică și locuri de muncă în UE, deoarece patru din zece turiști își aleg deja 
destinația pe baza a ceea ce oferă aceasta din punct de vedere cultural;

17. îndeamnă statele membre să creeze mecanisme solide de prevenire a supraexploatării 
patrimoniului cultural, inclusiv prin turism; avertizează asupra influenței intereselor 
comerciale pe termen scurt, care riscă să submineze autenticitatea siturilor și practicilor 
culturale și să le degradeze calitatea;

18. recomandă continuarea eforturilor de încurajare a călătoriilor către destinații și zone 
rurale mai puțin cunoscute, precum și a călătoriilor în extrasezon;

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării necontrolate, precum și al încălzirii globale și 
al schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural; invită Comisia să propună 
acțiuni concrete pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural, având în vedere 
aceste pericole naturale și provocate de om;

20. reiterează faptul că traficul ilicit de obiecte culturale este o problemă gravă, cu o 
dimensiune globală, care cere coordonare nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional;

Spre o abordare strategică a patrimoniului cultural

21. invită Comisia să adopte o abordare mai integrată a patrimoniului cultural, tratând 
patrimoniul cultural material, imaterial, natural și digital ca fiind interconectate și 
indisociabile;

22. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a crea un portal unic al UE care să 
reunească informațiile din toate programele UE care finanțează patrimoniul cultural și a 
adopta o abordare comune în cadrul Comisiei printr-o mai bună cooperare între 
diferitele domenii de politică legate de patrimoniul cultural;

23. subliniază necesitatea de a crea o platformă permanentă de cooperare și coordonare a 
politicilor privind patrimoniul cultural la nivelul UE care să se bazeze pe societatea 
civilă organizată;

24. constată că aproape trei sferturi dintre europeni consideră că autoritățile publice ar 
trebui să aloce mai multe resurse patrimoniului cultural; subliniază nevoia de a spori 
finanțarea UE destinată activităților legate de patrimoniul cultural;

25. consideră că Pactul ecologic european ar trebui să includă acțiuni de atenuare a efectului 
schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural și să recunoască faptul că 
patrimoniul cultural poate juca un rol important în realizarea obiectivelor de durabilitate 
climatică;

26. solicită să se depună eforturi sporite pentru valorificarea impulsului oferit de Anul 
European al Patrimoniului Cultural în direcția obținerii unor rezultate politice de durată 
la nivel local, regional, național și european, deoarece acest lucru ar contribui la 
dezvoltarea sentimentului de apartenență la spațiul cultural european și la asumarea 
responsabilității comune pentru conservarea, îmbogățirea și promovarea patrimoniului 
cultural;
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27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Patrimoniul cultural este o sursă de bogăție care a fost moștenită din trecut, este prețuită și 
folosită în prezent și va fi lăsată moștenire generațiilor viitoare. Patrimoniul cultural ne ajută să 
definim cine suntem și de unde venim. Deși subliniază și diferențele de tradiții, limbă și stil de 
viață, patrimoniul cultural ne ajută să identificăm un fir comun care ne unește pe toți. Rolul său 
în adoptarea și promovarea diversității, a coeziunii, a solidarității și a înțelegerii este de 
neprețuit. 

Europenii sunt de acord că patrimoniul cultural este important. Potrivit sondajului 
Eurobarometru, 84 % dintre respondenții din statele membre sunt de părere că patrimoniul 
cultural este important pentru ei personal și pentru comunitatea locală, 87 % consideră că este 
important pentru regiunea lor, iar 91 % că este important pentru țara lor. În plus, opt din zece 
respondenți (80 %) consideră că patrimoniul cultural este important pentru Uniunea Europeană 
în ansamblu. Aceste cifre nu diferă foarte mult de la un stat membru la altul.

O posteritate politică efectivă a Anului European al Patrimoniului Cultural (AEPC)

Pentru a celebra diversitatea și tot ceea ce avem în comun, 2018 a fost declarat Anul European 
al Patrimoniului Cultural în UE, în cursul acestuia având loc peste 23 000 de evenimente (peste 
13 000 de evenimente au purtat eticheta AEPC), cu un public de 12,8 milioane de persoane în 
toate statele membre. Audiența evenimentelor sub egida AEPC s-a ridicat la aproximativ 2,5 % 
din populația UE-281.

AEPC a fost o inițiativă de jos în sus, deoarece organizațiile societății civile au pledat pentru 
instituirea sa și au jucat un rol esențial în pregătirea și desfășurarea acestuia. Printre realizările 
mai notabile, AEPC a reușit să creeze impulsul necesar și să reunească părți interesate publice 
și private, în special organizații neguvernamentale (ONG-uri) care promovează patrimoniul 
cultural la nivel local, regional sau național, creând o mișcare cu adevărat paneuropeană. Este 
esențial să se continue în spiritul acestei dinamici pentru ca AEPC să aibă o posteritate politică 
reală. De asemenea, este esențial să se continue cooperarea dintre părțile interesate stabilită în 
cursul AEPC. Raportul subliniază necesitatea de a crea o platformă permanentă de cooperare și 
coordonare a politicilor în domeniul patrimoniului cultural la nivelul UE care să se bazeze pe 
societatea civilă organizată.

Mai rămân însă multe de făcut. Deși importanța promovării și protejării patrimoniului cultural 
este recunoscută atât la nivel național, cât și la nivelul UE, cooperarea și coordonarea între 
statele membre la toate nivelurile de guvernanță pot fi mult îmbunătățite. Situația este similară 
în cadrul instituțiilor europene. În ceea ce privește Comisia Europeană, raportoarea regretă că 
nici patrimoniul cultural, nici cultura nu sunt menționate în textul principal al programului său 
de lucru pentru 20202. Cu toate că Comisia joacă un rol important în ceea ce privește 
patrimoniul cultural, sarcinile și activitățile sunt dispersate în diferite direcții generale (DG-uri). 
Prezentul raport reiterează solicitarea Parlamentului pentru o abordare comună în cadrul 
Comisiei prin îmbunătățirea cooperării dintre diferitele domenii de politică care se ocupă de 
patrimoniul cultural. 

1 Calcule bazate pe 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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Raportoarea invită Comisia să adopte o abordare mai integrată a patrimoniului cultural, tratând 
patrimoniul material, imaterial, natural și digital ca fiind interconectate și indisociabile. 
Comisia ar trebui să se bazeze pe Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural, prin 
îmbunătățirea cooperării dintre diferitele domenii de politică care se ocupă de patrimoniul 
cultural.

Finanțarea UE pentru patrimoniul cultural este în continuare disipată, fiind disponibilă prin 
intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, al mai multor programe, inclusiv 
Europa creativă, Orizont Europa, Erasmus+ și al viitorului program Europa digitală. Raportul 
reiterează solicitările Parlamentului adresate Comisiei de a crea un portal unic al UE care să 
reunească informațiile din toate programele UE care finanțează patrimoniul cultural. În plus, 
raportoarea solicită crearea de sinergii între alte politici sectoriale, precum și între diferite 
programe și mecanisme de finanțare ale UE pentru a aduce realmente în prim-plan patrimoniul 
cultural.

În acest context, raportoarea consideră că este extrem de important să se asigure un buget 
adecvat pentru programele Erasmus+ și Europa creativă, care riscă să fi reduse simțitor. În sens 
mai larg, cadrul financiar multianual (CFM) trebuie să fie finanțat în mod suficient, în special 
având în vedere noile inițiative, mai ales Pactul ecologic european. Concentrarea asupra 
pragului de 1,00 % din VNB al UE în negocierea CFM nu este utilă dacă dorim să avansăm în 
atingerea obiectivelor ambițioase ale UE.

Educație și competențe

Raportoarea subliniază importanța istoriei și a educației privind patrimoniul cultural și 
subliniază că legătura dintre sectorul patrimoniului cultural și cel al educației trebuie 
consolidată. Educația digitală și cursurile online deschise și în masă (MOOC) adaptate și alte 
inițiative de e-learning privind patrimoniul cultural pot juca un rol semnificativ, putând ajunge 
la un public mult mai larg, în special în regiunile mai îndepărtate.

În același timp, raportarea subliniază penuria tot mai mare de profesioniști în domeniul 
restaurării, ale căror competențe sunt de neprețuit pentru conservarea, protejarea și întreținerea 
patrimoniului cultural. În același timp, lipsa experților în patrimoniu și a meseriașilor calificați 
— o problemă care se preconizează că se va agrava în deceniile următoare din cauza 
îmbătrânirii populației — poate duce la diminuarea activității legate de patrimoniul cultural, 
inclusiv în ceea ce privește conservarea, cercetarea și promovarea insuficientă a cauzei 
patrimoniului cultural. Este important să se asigure o finanțare sporită a educației în domeniul 
patrimoniului cultural, cu accent pe atragerea de noi profesioniști în domeniu.

Patrimoniul cultural digital

Raportoarea a dorit să evidențieze în special patrimoniul cultural digital, având în vedere 
importanța sa din ce în ce mai mare. Raportul subliniază necesitatea de a dezvolta un cadru larg 
la nivelul UE care să beneficieze de o finanțare adecvată pentru promovarea și protejarea 
patrimoniului digital, deoarece eforturile actuale au fost fragmentate și insuficiente. În plus, 
Recomandarea Comisiei privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și 
conservarea digitală din 27 octombrie 2011 este depășită și trebuie revizuită pentru a reflecta 
mai bine noile posibilități, precum și problemele generate de progresul tehnologic.

Raportul s-a străduit opereze o diferențiere între patrimoniul digitalizat și cel de proveniență 
digitală, având în vedere că fiecare dintre acestea cere priorități diferite. În ceea ce privește 



PE646.985v01-00 14/15 PR\1197839RO.docx

RO

primul dintre acestea, raportul subliniază importanța introducerii conținutului digital online, 
astfel încât conținutul digital să fie mai accesibil. Printre altele, raportoarea subliniază nevoia 
ca materialul care urmează să fie digitalizat să fie selectat în mod imparțial pentru a asigura 
credibilitatea arhivelor și colecțiilor digitale. În plus, raportoarea solicită o cooperare sporită 
între statele membre, precum și între sectoarele relevante pentru a promova pe larg patrimoniul 
cultural digitalizat, asigurând, printre altele, interoperabilitatea acestor arhive și garantând 
faptul că ele rămân în domeniul public. În acest sens, trebuie remarcat faptul că Declarația de 
cooperare privind promovarea patrimoniului cultural a fost semnată până în prezent de 
majoritatea statelor membre, dar nu de toate.

În ceea ce privește patrimoniul de proveniență digitală, este esențial să se înceapă o protecție 
completă a acestuia. În acest context, sunt necesare politici naționale de conservare solide, cu 
decizii de selecție bazate pe principii clar definite și puse în aplicare în mod responsabil. În 
plus, îmbunătățirea competențelor digitale ale publicului este o condiție prealabilă pentru 
creșterea gradului de absorbție a conținutului digital. Raportoarea subliniază importanța 
proiectului Europeana, care are rol de bibliotecă, arhivă, muzeu și platformă de educație digitală 
europeană.

Potențialul economic și durabilitatea 

Sectorul patrimoniului cultural este un motor important al creșterii economice și al ocupării 
forței de muncă, având în vedere că aproximativ 300 000 de persoane din Europa sunt angajate 
în acest sector, în timp ce 7,8 milioane de locuri de muncă din Europa sunt legate în mod indirect 
de acesta1. Factorul de multiplicare estimat al ocupării forței de muncă în acest sector este 
deosebit de ridicat, ajungând la 26,7 și depășind, așadar, o serie de alte sectoare.2 Turismul 
cultural, în special, este un generator de creștere semnificativă în UE, deoarece patru din zece 
turiști își aleg destinația pe baza ofertei sale culturale.

Cu toate acestea, raportoarea subliniază că potențialul economic al sectorului patrimoniului 
cultural nu trebuie să fie extras în detrimentul sustenabilității sale și atrage atenția asupra 
influenței intereselor comerciale pe termen scurt, care riscă să submineze autenticitatea siturilor 
culturale și să le degradeze calitatea. Raportul avertizează asupra impactului poluării, al 
vandalismului, al furtului, al turismului de masă prost gestionat, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural. Invită Comisia să conceapă și să 
prezinte acțiuni concrete pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural, având în 
vedere aceste pericole naturale sau provocate de om.

Pentru a promova durabilitatea, se recomandă să se depună eforturi suplimentare pentru a 
încuraja călătoriile către destinații mai puțin cunoscute și mai puțin populare, către zone rurale 
și călătoriile în extrasezon. Raportoarea constată cu satisfacție rolul itinerariilor culturale 
europene, al destinațiilor europene de excelență (EDEN) și al inițiativei „Capitala europeană a 
turismului inteligent”3 ca exemple pozitive care promovează durabilitatea și accesibilitatea 
turismului. Raportoarea invită Comisia să utilizeze Declarația de la Barcelona „Locuri mai 

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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bune de locuit, locuri mai bune de vizitat” ca sursă de inspirație pentru acțiunile și politicile 
turistice culturale durabile.

Raportul reiterează faptul că traficul ilicit de obiecte culturale este o problemă gravă, cu o 
dimensiune globală, care cere coordonare nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional. Raportoarea își exprimă îngrijorarea în legătură cu amenințările la adresa 
patrimoniului cultural din cauza terorismului, atât în Europa, cât și în afara acesteia. Este vital 
ca UE să joace un rol mai activ în promovarea restaurării, conservării și protejării patrimoniului 
cultural nu numai în cadrul Uniunii, ci și în întreaga lume.

Concluzie

Patrimoniul cultural este o valoare în sine, ceea ce este una dintre temele pe care acest raport a 
încercat să le evidențieze. Prin urmare, discuțiile privind patrimoniul cultural nu ar trebui să se 
concentreze numai asupra contribuției sale la alte sectoare - care sunt, fără îndoială, foarte 
notabile - ci și asupra contribuției societăților noastre și a UE în ansamblu la promovarea și 
protejarea patrimoniului cultural. Răspunsul cel mai clar este că este nevoie de multă finanțare. 
Într-adevăr, aproape trei sferturi dintre europeni consideră că autoritățile publice ar trebui să 
aloce mai multe resurse patrimoniului cultural. Este însă cel puțin la fel de important să existe 
o strategie integrată a UE pentru patrimoniul cultural, astfel încât să se garanteze că aceasta 
primește recunoașterea necesară care lipsește acum. 

Asigurarea unei posterități politice reale a AEPC ar fi consolidarea eforturilor existente, o mai 
bună coordonare a activităților — nu numai la nivelul statelor membre și al instituțiilor UE, ci 
și la nivelul societății civile organizate — precum și crearea sinergiilor necesare între diferitele 
părți interesate, politici, proiecte și programe de finanțare. Astfel, Uniunea Europeană va fi mult 
mai în măsură să protejeze și să promoveze cu succes patrimoniul cultural în Europa și dincolo 
de granițele acesteia și să-i valorifice pe deplin beneficiile sociale, economice și de mediu ca 
instrument de realizare a principalelor sale priorități și obiective de politică.


