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Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas 
2021 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgalaikio Europos kultūros 
paveldo metų politinio poveikio užtikrinimo (2019/2194(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) preambulę, kurioje 
nurodoma, kad pasirašiusios šalys semiasi įkvėpimo „iš Europos kultūrinio, religinio ir 
humanistinio paveldo“ ir minimas noras „stiprinti savo tautų solidarumą“ kartu gerbiant 
„jų istoriją, kultūrą ir tradicijas“, taip pat į ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 22 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. 33-iojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Konvenciją dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo1,

– atsižvelgdamas į 1972 m. lapkričio 16 d. 17-oje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (Pasaulio 
paveldo konvencija)2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 17 d. 32-ojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 2 d. 31-ojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją4,

– atsižvelgdamas į 1954 m. Hagos kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 
konvenciją5,

– atsižvelgdamas į 1970 m. lapkričio 14 d. 16-ojoje UNESCO generalinės konferencijos 
sesijoje priimtą Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės 

1 https://en.unesco.org/creativity/convention.
2 http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
3 https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf.
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en.

https://en.unesco.org/creativity/convention
http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en


perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 15 d. Tarybos išvadas dėl 2019–2022 m. darbo 
plano kultūros srityje,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Nauja Europos kultūros darbotvarkė“(COM(2018)0267),

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 28 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) veiklos įgyvendinimo, rezultatų ir bendro 
vertinimo (COM(2019)0548),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų 
grąžinimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/20122,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją „Integruotas požiūris į Europos 
kultūros paveldą“3,

– atsižvelgdamas savo 2018 m. lapkričio 23 d. pranešimą dėl Naujosios Europos kultūros 
darbotvarkės,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 19 d. rezoliuciją dėl Europos atminimo svarbos 
Europos ateičiai4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. Tarybos išvadas dėl kultūros paveldo 
dalyvaujamojo valdymo5,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 26 d. Tarybos rezoliuciją dėl Europos kino paveldo 
išsaugojimo ir įsisavinimo6,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 21 d. Tarybos išvadas dėl kultūros paveldo kaip 
vieno iš strateginių tvarios Europos išteklių7,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 8 d. Tarybos išvadas dėl poreikio kultūros paveldui 
suteikti svarbią vietą visų sričių ES politikoje8,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 13 d. Europos Tarybos bendrąją kultūros paveldo 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en.
2 OL L 159, 2014 5 28, p. 1.
3 OL C 316, 2017 9 22, p. 88.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0021.
5 OL C 463, 2014 12 23, p. 1. 
6 OL C 193, 2000 7 11, p. 1. 
7 OL C 183, 2014 6 14, p. 36.
8 OL C 196, 2018 6 8, p. 20.
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vertės visuomenei pagrindų konvenciją (Faro konvenciją)1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Europos 
kultūros paveldo veiksmų programa“ (SWD(2018)0491),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 22 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl darnaus vystymosi 
kultūros aspekto (13956/19),

– atsižvelgdamas į „Eurobarometro“ tyrimą dėl kultūros paveldo (specialioji 
„Eurobarometro“ apklausa Nr. 466)2 ,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 22 d. Komisijos komunikatą „Integruotas požiūris į 
Europos kultūros paveldą“ (COM(2014)0477),

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio mėn. Regionų komiteto nuomonę dėl Komisijos 
komunikato „Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“ (2015/C 195/04)3,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 
2017/864 dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 27 d. Komisijos rekomendaciją dėl kultūrinės 
medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo 
(2011/711/ES)5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. Deklaraciją dėl bendradarbiavimo skatinant 
kultūros paveldo skaitmeninimą6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2020 m. Komisijos 
darbo programa. Daugiau siekianti Sąjunga“ (COM(2020)0037),

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę dėl Europos kaimo vietovių indėlio į 2018-uosius Europos kultūros 
paveldo metus užtikrinant tvarumą bei miesto ir kaimo vietovių sanglaudą (NAT/738-
EESC-2018-01641),

– atsižvelgdamas į 2018 m. Davoso deklaraciją dėl kokybiškos pastatų statybos kultūros 
(vok. „Baukultur“) skatinimo Europoje7,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 23 d. Leuvardeno deklaraciją dėl architektūros 

1 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
2 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/

ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
3 OL C 195, 2015 6 12, p. 22.
4 OL L 131, 2017 5 20, p. 1.
5 OL L 283, 2011 10 29, p. 39. 
6 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
7 https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-

2018_WEB_2.pdf.
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paveldo pritaikomojo pakartotinio naudojimo1,

– atsižvelgdamas į deklaraciją, priimtą 2019 m. gegužės 3 d. neoficialiame už kultūros ir 
Europos reikalus atsakingų valstybių narių ministrų susitikime po Paryžiaus Švč. Dievo 
Motinos katedros gaisro2,

– atsižvelgdamas į 1954 m. gruodžio 19 d. Europos kultūros konvenciją3 ,

– atsižvelgdamas į tinklo „Europa Nostra“ 2018 m. birželio 22 d. Berlyne priimtą 
raginimą imtis veiksmų („Kultūros paveldas Europos ateičiai“)4  ir jos 2019 m. spalio 
30 d. Paryžiaus manifestą (pranc. „Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine 
culturel!“)5 ,

– atsižvelgdamas į 2015 m. tyrimą „Kultūros paveldo svarba Europai“6 ,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 11 d. Barselonos deklaraciją dėl turizmo ir kultūros 
paveldo (angl. „Better Places to Live, Better Places to Visit“)7,

– atsižvelgdamas į 2018 m. tyrimą „Kultūros paveldo apsauga nuo gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių“8,

– atsižvelgdamas į 2019 m. Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos 
(ICOMOS) dokumentą „Europos kokybės principai, taikomi ES finansuojamoms 
intervencijoms, kurios gali turėti įtakos kultūros paveldui“9,

– atsižvelgdamas į Tarptautinę paminklų ir jų kompleksų konservavimo ir restauravimo 
chartiją (1964 m. Venecijos chartija)10,

– atsižvelgdamas į 1985 m. Granados konvenciją dėl Europos architektūros paveldo 
apsaugos11,

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=19E1928B8C6B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B
7F5A%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=090000168007a087.
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– atsižvelgdamas į 1992 m. Valetos konvenciją dėl Europos archeologinio paveldo 
apsaugos1 ,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ paveldo apdovanojimą,

– atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus, ypač į 4, 11 ir 13 tikslus,

– atsižvelgdamas į programos „Europos horizontas“ II veiklos srities veiksmų grupę 
„Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“2 ,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) 
ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir 
Nr. 1041/2009/EB3 ,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/20064 ,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų 
į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/20065,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl kalbų lygybės 
skaitmeniniame amžiuje6,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl ES mažumoms taikomų 
minimaliųjų standartų7,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl Europos kalbų išnykimo 
grėsmės ir kalbų įvairovės Europos Sąjungoje8,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB9,

1  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
2  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_

research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_fut
ure.pdf.

3  OL L 347, 2013 12 20, p. 221.
4  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
5 OL L 347, 2013 12 20, p. 289.
6 OL C 433, 2019 12 23, p. 42.
7 OL C 363, 2020 10 28, p. 13.
8 OL C 93, 2016 3 9, p. 52.
9 OL L 347, 2013 12 20, p. 104.
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– atsižvelgdamas į įsipareigojimus, kuriuos per 2019 m. rugsėjo 30 d. Parlamente vykusį 
klausymą prisiėmė paskirtoji Komisijos narė, atsakinga už inovacijas, mokslinius 
tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A9-0210/2020),

A. kadangi Europos materialus, nematerialus, gamtinis ir skaitmeninis kultūros paveldas 
yra iš praeities paveldėtas turto šaltinis, atskleidžiantis visą Europos istorijos, kultūros ir 
tradicijų įvairovę ir laikui bėgant nuolat praturtinamas, kuris turi būti išsaugotas, kad 
būtų perduotas ateities kartoms;

B. kadangi Europos kultūros paveldas yra atminimo, kolektyvinės atminties ir žinių 
šaltinis, stiprinantis mūsų bendrystės jausmą;

C. kadangi kultūra ir kultūros paveldas padeda stiprinti tapatybę ir skatinti socialinę 
sanglaudą, stabilumą ir supratimą visuomenėje;

D. kadangi kultūros paveldas pats savaime yra vertybė ir yra įvairus, turi daug lygmenų 
(vietos, regioninį, nacionalinį, Europos ir pasaulinį) ir formų (gali būti materialus, 
nematerialus, gamtinis, skaitmeninis ir suskaitmenintas), kurios yra tarpusavy 
susijusios;

E. kadangi kultūros paveldas labai prisideda prie kultūros ir kūrybos sektorių Europoje ir 
už jos ribų;

F. kadangi daugiau kaip 300 tūkst. Europos žmonių dirba kultūros paveldo sektoriuje, o 
7,8 mln. darbo vietų Europoje yra netiesiogiai su juo susijusios;

G. kadangi 2018 m., Europos kultūros paveldo metais, įvyko daugiau kaip 23 000 renginių, 
kuriuose dalyvavo daugiau kaip 12,8 mln. žmonių (2,5 % 28 ES valstybių narių1 
gyventojų)2;

H. kadangi Europos kultūros paveldo metų strateginė vizija, išreikšta šūkiu „Mūsų 
paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“, išlieka svarbi kaip pagrindinis per tuos metus 
pasiektų rezultatų principas siekiant kurti Europos kultūros paveldo ir dabartinės 
kultūros produkcijos sąsajas ir skatinti Europos piliečių dalyvavimą;

I. kadangi Europos kultūros paveldo metų veikla daugiausia dėmesio buvo skiriama 
jaunajai kartai ir interaktyviems bei kūrybos projektams;

J. kadangi Europos kultūros paveldo metais (2018 m.) buvo minimos ir svarbios istorinės 
sukaktys; kadangi tais metais įvyko daug nacionalinių ir tarptautinių švenčių ir 
minėjimų, kurie paliko didelį pėdsaką Europos kultūriniame žemėlapyje;

K. kadangi vienas iš Europos kultūros paveldo metų pasiekimų buvo Europos 
suinteresuotųjų subjektų tinklo, turinčio ilgalaikius ryšius, sukūrimas; kadangi šis 

1 Skaičiavimai grindžiami: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=LT, p. 4.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
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tinklas turėtų būti tvarus ir ilgalaikis;

L. kadangi vietos ir visos Europos nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir organizuota 
pilietinė visuomenė labai prisidėjo prie Europos kultūros paveldo metų sėkmės;

M. kadangi, remiantis „Eurobarometro“ kultūros paveldo tyrimu, 84 % respondentų 
valstybėse narėse mano, kad kultūros paveldas yra svarbus jiems asmeniškai ir jų vietos 
bendruomenei, o aštuoni iš dešimties (80 %) mano, kad jis svarbus visai Europos 
Sąjungai;

N. kadangi beveik trečdalis UNESCO pasaulio paveldo sąrašo objektų yra 27 ES 
valstybėse narėse, įskaitant 326 kultūros vietoves, 26 gamtos vietoves ir penkias mišrias 
vietoves; kadangi visoje Europoje yra beveik pusė UNESCO pasaulio paveldo sąrašo 
objektų;

O. kadangi UNESCO reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše 
yra bent 131 įrašas, susijęs su 27 ES valstybėmis narėmis;

P. kadangi 52 proc. UNESCO tarptautinio registro „Pasaulio atmintis“ įrašų susiję su 
Europa ir Šiaurės Amerika;

Q. kadangi iki šiol 48 Europos vietovėms suteiktas Europos paveldo ženklas;

R. kadangi beveik devyni iš dešimties (88 %) apklaustų europiečių mano, kad apie 
Europos kultūros paveldą turėtų būti mokoma mokyklose1;

S. kadangi Europos kultūros paveldo metai (2018) parodė, kad kultūros paveldas gali būti 
tarptautinių projektų, kuriuose dalyvautų visų amžiaus kategorijų piliečiai ir kuriuos 
vykdydami jie galėtų palaikyti ryšius su ekspertais, pagrindas; kadangi parodyta, kad šie 
projektai – gera priemonė informuotumui apie bendrą Europos kultūros istoriją didinti;

T. kadangi skaitmeninimo plėtra atveria naujų galimybių ir iššūkių Europos kultūros ir 
kūrybos sektoriams;

U. kadangi kultūros paveldo tvarumas įtrauktas į 2018 m. gruodžio 21 d. Tarybos priimtą 
2019–2022 m. darbo planą kultūros srityje kaip pirmasis iš penkių Europos 
bendradarbiavimo kultūros politikos formavimo srityje prioritetų;

V. kadangi COVID-19 protrūkis sutrikdė daugumą kultūrinių renginių ir labai apribojo 
piliečių galimybę lankytis daugelyje Europos kultūros paveldo vietovių, grožėtis jomis 
ir susipažinti su jomis, ir dažnai vienintelis prieigos prie jų būdas yra skaitmeninis; 
kadangi viešų susibūrimų ir renginių apribojimai arba draudimai, muziejų uždarymas ir 
kelionių suvaržymai labai pakenkė kultūros sektoriaus įmonėms, darbuotojams ir 
meistrams;

W. kadangi vykstant deryboms dėl 2021–2027 m. DFP atsivėrė galimybė nustatyti naujas ir 
palankias sąlygas investicijoms į kultūros paveldą iš Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų;

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/
download/DocumentKy/80882, p. 68.
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Kultūros paveldo vertės pripažinimas

1. mano, kad kultūros paveldas yra neįkainojamas išteklius, suteikiantis mums galimybę 
apmąstyti istoriją ir kritiškai ją įvertinti, padedantis ne tik nustatyti skirtingas atmintis, 
bet ir rasti mus visus jungiančias gijas, taip skatinant įvairovę, dialogą, sanglaudą, 
solidarumą bei tarpusavio supratimą ir praturtinant žinias apie mūsų materialiuosius, 
nematerialiuosius, gamtinius ir skaitmeninius turtus;

2. pripažįsta kultūros paveldo vaidmenį skatinant kūrybiškumą, inovacijas ir tvarumą bei 
plėtojant intelektinius gebėjimus; mano, kad kultūros paveldas taip pat gali būti 
įkvėpimo ir malonumo šaltinis ir prisidėti prie rekreacinės veiklos;

3. pabrėžia, kad kalbos sudaro sąlygas Europos kultūros paveldo turtingumui ir įvairovei ir 
juos skatina, nes gimtosios kalbos yra vertybių ir žinių vektoriai ir dažnai naudojamos 
nematerialiajam kultūros paveldui perduoti; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares imtis aktyvesnių veiksmų siekiant apsaugoti, plėtoti ir skatinti kalbų įvairovę 
skaitmeniniame amžiuje, be kita ko, skiriant pakankamai lėšų politikai, susijusiai su 
kalbomis, kurioms gresia išnykimas, ir didinant ES piliečių informuotumą apie 
atitinkamų bendruomenių kalbinį ir kultūrinį turtingumą;

4. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad į bet kokius svarstymus apie Europos 
paveldą reikia visapusiškai įtraukti Europos mažumų kultūros paveldą, įsipareigojant 
pripažinti ir propaguoti jų indėlį į Sąjungos kultūrinį, kalbinį ir meninį turtą bei įvairovę 
ir stengiantis apibrėžti ir įgyvendinti bendras ir suderintas šių kultūrų tvaraus valdymo 
bei skatinimo priemones;

5. pabrėžia Europos ir visos Europos kultūros renginių ir tradicinių kultūros festivalių 
vaidmenį didinant informuotumą apie Europos kultūros turtingumą ir įvairovę; ragina 
valstybes nares skatinti ir remti tokią veiklą bei saugoti savo tradicijas; primygtinai 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę finansuoti tokias iniciatyvas;

Švietimas ir įgūdžiai

6. pabrėžia visų rūšių švietimo (formaliojo, neformaliojo ir savaiminio), susijusio su 
kultūros paveldu ir humanitariniais mokslais, įskaitant įstoriją ir filosofiją, svarbą visų 
amžiaus grupių žmonėms; mano, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
neįgaliems moksleiviams ir studentams bei palankių sąlygų neturintiems moksleiviams 
ir studentams; pakartoja, kad svarbu į mokyklų mokymo programas ar mokymo 
programas papildančią veiklą įtraukti įvairių formų meną, kaip antai muziką, kiną, 
teatrą, literatūrą, dizainą ir architektūrą; mano, kad reikėtų aktyviau propaguoti įvairią 
turimą medžiagą, sukurtą Europos kultūros paveldo metų proga, pvz., atitinkamą 
„eTwinning“ rinkinį; ragina Komisiją visapusiškiau įtraukti kultūros paveldą į savo 
Europos švietimo erdvės strategiją siekiant padėti mokiniams išsiugdyti stiprų Europos 
pilietiškumo jausmą;

7. atsižvelgdamas į tai, mano, kad Europos istorijos namams turėtų būti suteiktas tinkamas 
finansavimas, kad jie galėtų tapti jaunų mokslininkų, mokytojų ir mokinių iš visos ES 
žinių ir bendradarbiavimo centru ir taip pat tarnauti kaip Europos kultūros paveldo 
skatinimo priemonė; mano, kad būtina sukurti papildomų būdų skatinti prieigą prie 
Europos istorijos namų, be kita ko, pasitelkiant skaitmenines ekskursijas, kad jie galėtų 
visapusiškai atlikti savo vaidmenį atveriant galimybę visoms visuomenės grupėms 
sužinoti apie bendrą Europos patirtį ir skirtingus jos aiškinimus; taigi ragina, 



atsižvelgiant į finansinius pajėgumus, Europos istorijos namų struktūroje laipsniškai 
sukurti visos Europos bendradarbiavimo centrų tinklą;

8. atkreipia dėmesį į augantį vaidmenį, kurį skaitmeninis švietimas gali atlikti sudarant 
sąlygas mokytis apie kultūros paveldą ir per jį; pažymi, kad reikia plėtoti aukštos 
kokybės e. mokymosi iniciatyvas, įskaitant atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus, 
kad mokymasis apie kultūros paveldą taptų prieinamesnis ir visoje Europoje būtų 
gerinami su paveldu susiję įgūdžiai; atsižvelgdamas į tai mano, kad įgyvendinant 
Skaitmeninio švietimo veiksmų planą būtų galima iš esmės prisidėti siekiant šio tikslo, 
ir ragina vykdant siūlomą plano atnaujinimą apimti paramą švietimui kultūros paveldo 
srityje;

9. reiškia susirūpinimą dėl kvalifikuotų meistrų, restauravimo specialistų ir paveldo 
ekspertų trūkumo, taip pat dėl sunkumų pritraukiant jaunimą mokytis šių įgūdžių, 
pabrėžia, kad nėra sisteminio požiūrio ir veiksmingų mechanizmų, kaip antai senųjų 
tradicijų mokymo kursų, kurie padėtų perduoti atitinkamus įgūdžius bei žinias, dėl to 
kyla pavojus Europos paveldui; mano, kad ateityje kokybiškas kultūros paveldo 
išsaugojimas bus įmanomas tik tuo atveju, jei bus visapusiškai išsaugoti atitinkami 
įgūdžiai ir žinios, be kita ko, skaitmeninėmis priemonėmis, ir jei jie bus perduoti; todėl 
ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimos kultūros paveldo išsaugojimo iniciatyvos 
apimtų reikiamos praktikos ir žinių išsaugojimą; primena mainų vertę ir šiuo atžvilgiu 
pabrėžia programos „Erasmus+“, kuri taip pat sudaro sąlygas pameistrių judumui, 
svarbą;

10. pakartoja, kad reikia gerinti socialines ir ekonomines bei darbo sąlygas ir lyčių 
pusiausvyrą ir skatinti įvairių kultūros paveldo sektoriaus veiklos vykdytojų ir 
darbuotojų specialistų, taip pat neįgaliųjų judumo galimybes; atsižvelgdamas į tai 
akcentuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimo svarbą;

11. pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti informuotumo apie kultūros paveldo vertę Europai 
didinimo pastangas ir toliau palaikyti ryšius su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais 
vietos lygmeniu; pabrėžia, kad svarbu geriau pažinti Europos kultūros paveldą siekiant 
skatinti socialinę sanglaudą ir pažymi, kad šia galimybe susipažinti su tokiomis 
žiniomis visų pirma būtų skatinama socialinė ir kultūrinė migrantų kilmės piliečių ir jų 
šeimų įtrauktis;

12. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą Europos inovacijos ir technologijos institute 
(EIT) įsteigti naują kultūros ir kūrybos pramonės žinių ir inovacijų bendriją (ŽIB), 
kurioje būtų atspindėta socialinė įvairovė ir kurioje kultūros paveldas taip pat turėtų būti 
laikomas įkvėpimo šaltiniu šiuolaikinei kūrybai ir sprendimams;

Skaitmeninis kultūros paveldas

13. pripažįsta skaitmeninio kultūros paveldo svarbą, nes vis daugiau žmonių, įskaitant 
palankių sąlygų neturinčius asmenis ir neįgaliuosius, atsiveria beprecedentės galimybės 
ir jie gali lygiateisiškai naudotis kultūrine medžiaga; pripažįsta, kad skaitmeninis 
kultūros paveldas tampa vis svarbesnis, ypač pandemijų ir su jomis susijusios izoliacijos 
laikotarpiais, kai virtualios muziejų ekskursijos ir parodos, skaitmeninės bibliotekos, 
internetinės enciklopedijos ir kiti panašūs skaitmeniniai sprendimai bei virtualios 
komunikacijos priemonės suteikia paguodą ir yra vienintelė galimybė žmonėms 
platesniu mastu susipažinti su kultūros paveldu ir kultūra ir jais naudotis; pabrėžia 
kultūrinės medžiagos skaitmeninimo svarbą siekiant ne tik išsaugoti ją ateities kartoms 



(saugojimo funkcija), bet ir padaryti ją lengviau prieinamą auditorijai, suteikiant 
galimybę susipažinti su kultūros paveldu internete;

14. pabrėžia, kad atitinkama technologinė pažanga, pvz., skaitmeninis tyrimas, 3D 
modeliavimas ir spausdinimas, papildyta realybė (angl. Augmented Reality (AR)), 
virtualioji realybė (VR), taip pat dirbtinio intelekto (DI) ir didžiųjų duomenų (angl. Big 
Data) vaidmuo, atveria naujų galimybių ne tik užfiksuoti, išsaugoti ir vizualizuoti 
kultūros paveldą, bet ir jį apdoroti, analizuoti, rekonstruoti ir plėtoti jam skirtas 
taikomąsias programas;

15. pabrėžia projekto EUROPEANA, kuris veikia kaip Europos skaitmeninė biblioteka, 
archyvas ir muziejus bei švietimo platforma, svarbą; ragina dėti daugiau pastangų 
siekiant toliau plėtoti platformą, be kita ko, skiriant jai tinkamą finansavimą ir labiau ją 
populiarinant tarp plačiosios visuomenės atstovų ir mokytojų;

16. mano, kad medžiaga, kuri bus suskaitmeninta, turi būti parenkama nešališkai, kad būtų 
užtikrintas pasitikėjimas skaitmeniniais archyvais ir kolekcijomis;

17. pabrėžia, kad taip pat reikia populiarinti esamus suskaitmenintus archyvus ir jų vertę bei 
gerinti visuomenės skaitmeninius įgūdžius, kad skaitmeninis turinys būtų plačiau 
naudojamas;

18. mano, kad internetinės enciklopedijos yra neįkainojamas patikrintos ir patikimos 
informacijos šaltinis, suteikiantis galimybę susipažinti su kultūros paveldu ir atliekantis 
svarbų vaidmenį jį saugant ir populiarinant, taip pat labai svarbi priemonė siekiant 
klasifikuoti savaime skaitmeninio pobūdžio kultūros paveldą ir suteikti nuolatinę prieigą 
prie jo; mano, kad daugiau išteklių reikėtų skirti internetinių enciklopedijų 
propagavimui, plėtrai ir tobulinimui;

19. pabrėžia esminę sąveikumo svarbą siekiant užtikrinti, kad skaitmeninį turinį būtų 
galima (pakartotinai) naudoti ilguoju laikotarpiu; šiame kontekste atkreipia dėmesį į 
standartų ir sistemų vaidmenį;

20. ragina valstybes nares ir atitinkamus sektorius glaudžiau bendradarbiauti siekiant 
visapusiškai propaguoti suskaitmenintą kultūros paveldą; palankiai vertina Deklaraciją 
dėl bendradarbiavimo skatinant kultūros paveldo skaitmeninimą, kurią dabar pasirašė 
beveik visos valstybės narės;

21. pabrėžia, kad reikia sukurti visa apimančią ES sistemą ir skirti tinkamą finansavimą 
suskaitmenintam ir savaime skaitmeninio pobūdžio kultūros paveldui apsaugoti ir 
skatinti; pažymi, kad reikia nustatyti visa apimančią nacionalinę saugojimo politiką, 
pagal kurią atrankos sprendimai būtų grindžiami aiškiai apibrėžtais principais ir 
priimami atskaitingai; atkreipia dėmesį į neįkainojamą skaitmeninių kuratorių indėlį 
užtikrinant, kad skaitmeninis kultūros paveldas būtų apsaugotas ir prieinamas Europos 
ir pasaulio auditorijai įvairiomis kalbomis; su susidomėjimu atkreipia dėmesį į daugelį 
skaitmeninimo projektų, kurie jau vykdomi naudojantis ERPF, ir ragina kitu 
programavimo laikotarpiu užtikrinti šios rūšies finansavimo tęstinumą;

22. ragina visapusiškai atnaujinti 2011 m. spalio 27 d. Komisijos rekomendaciją dėl 
kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio 
išsaugojimo, kad būtų atspindėta pastarojo dešimtmečio technologijų pažanga, iššūkiai 
ir galimybės; tačiau mano, kad dėmesys skaitmeniniam paveldui neturėtų būti skiriamas 



esamo materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo ir su juo susijusių darbo vietų 
apsaugos sąskaita;

Ekonominis potencialas ir tvarumas 

23. pabrėžia, kad kultūros paveldo sektorius prisideda prie ekonomikos vystymosi ir kad jo 
poveikis stipriai persiduoda ir į kitus ekonomikos sektorius; pakartoja, kad kultūros 
paveldas yra glaudžiai susijęs su turizmu ir tvariu vystymusi;

24. pripažįsta, kad tvarus kultūrinis turizmas turi didelį potencialą skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą ES, nes jau dabar keturi turistai iš dešimties renkasi savo 
kelionės tikslą remdamiesi jo kultūros pasiūla; vis dėlto pabrėžia, kad kultūrinis 
turizmas turi būti skatinamas įtraukiu būdu, atsižvelgiant į vietos bendruomenes ir 
ekonomiką, gyvenimo būdą ir tradicijas, taip pat turi būti užtikrinta ekonominių, 
socialinių, kultūrinių ir aplinkosaugos reikalavimų pusiausvyra; pažymi, kad kultūros 
paveldo objektai atgauna tik minimalią savo sukuriamos ekonominės vertės dalį, todėl 
reikalingi nauji, alternatyvūs ir stabilūs finansavimo šaltiniai, kad jie ir toliau būtų 
tvaraus turizmo katalizatoriai; 

25. pažymi, kad kultūros paveldo vietovės skatina žmones keliauti ir sužinoti apie skirtingas 
visuomenes ir kultūras; primena, jog 72 proc. tyrimo metu apklaustų 15–24 metų 
amžiaus asmenų sutiko, kad kultūros paveldas gali turėti įtakos jų sprendimui, kur 
važiuoti atostogų; pabrėžia vaidmenį, kurį šiuo požiūriu gali atlikti iniciatyva „Discover 
EU“; tačiau pažymi, kad jaunimui ši iniciatyva lygiavertės naudos neduoda; ragina 
Komisiją rasti būdų, kaip geriau įtraukti palankių socialinių sąlygų neturintį jaunimą ir 
jaunimą, gyvenantį valstybių narių kaimo ir atokiose vietovėse bei valstybėse narėse, 
neturinčiose gerų geležinkelių jungčių su kitomis ES šalimis;

26. primygtinai ragina valstybes nares įdiegti tvirtus mechanizmus, kad būtų užkirstas 
kelias kultūros paveldo pereikvojimui, vykstančiam, be kita ko, dėl prastai valdomų 
turistų srautų; įspėja dėl trumpalaikių komercinių interesų įtakos, nes dėl jų gali 
nukentėti kultūros paveldo vietovių ir kultūrinės praktikos autentiškumas ir suprastėti jų 
kokybė; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad pradėta įgyvendinti programa „Veiklus 
kultūros paveldas“, kuria, pasitelkiant tarpusavio mokymąsi, siekiama padėti stiprinti 
kultūros paveldo politiką vietos ir regionų lygmenimis; pabrėžia, kad yra pasirengęs 
stebėti ir remti programą, jei ji pasirodys esanti sėkminga;

27. pripažįsta Europos kultūros sostinių svarbą populiarinant miestus ir regionus, nes, 
įgyvendindami savo kultūrinius, meninius ir socialinius projektus ir taip kurdami 
ekonominę sistemą, jie integruoja tvaraus turizmo koncepcijas ir puoselėja savo 
materialųjį ir nematerialųjį paveldą, tradicijas bei inovacijas, kad jais galėtų naudotis ir 
juos galėtų vertinti visos Europos ir kitų šalių piliečiai;

28. rekomenduoja toliau stengtis skatinti keliauti į mažiau žinomas ir ne tokias populiarias 
vietas ir kaimo vietoves, taip pat keliauti ne sezono metu, siekiant skatinti turizmo 
tvarumą ir prieinamumą, ypač neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms; pabrėžia, kad 
EŽŪFKP gali atlikti svarbų vaidmenį remiant vietos turizmo iniciatyvas, ypač 
įgyvendinant programą LEADER; ragina šią programą tinkamai finansuoti 2021–2027 
m. programavimo laikotarpiu;

29. yra susirūpinęs dėl užterštumo, vandalizmo, vagysčių, prastai valdomo turizmo ir 
nekontroliuojamo vystymosi, taip pat visuotinio atšilimo ir klimato kaitos poveikio 



kultūros paveldui, ypač dėl dažnėjančių ekstremalių meteorologinių reiškinių, įskaitant 
liūtis, karščio bangas, potvynius, gaisrus ir pavojingus vėjus; pabrėžia, kad reikia veikti, 
be kita ko, pasitelkiant dalijimąsi žiniomis tarp valstybių narių, ir ragina Komisiją 
pasiūlyti konkrečius veiksmus, kurių būtų galima imtis siekiant išsaugoti ir apsaugoti 
kultūros paveldą atsižvelgiant į šiuos gamtinius ir žmogaus sukeltus pavojus;

30. pabrėžia pilietinės visuomenės svarbą ir savanoriškos veiklos reikšmę bei vertę 
apsaugant ir netgi atrandant kultūros paveldą ir atkreipiant dėmesį į jo svarbą, taip pat 
savanorių žinias, patirtį ir energiją šioje srityje; ragina Komisiją ir valstybes ir toliau 
remti veiksmus šioje srityje; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį gali atlikti Europos 
solidarumo korpusas, kad jaunimui būtų sudarytos galimybės dalyvauti išsaugant ir 
atnaujinant Europos paveldą ir didinant informuotumą; teigiamai vertina konkretų 
raginimą įtraukti kultūros paveldą į šią iniciatyvą;

31. lieka susirūpinęs dėl grėsmės kultūros paveldui, kurią Europoje ir už jos ribų kelia 
terorizmas; smerkia kultūros paveldo objektų naikinimą; mano, kad ES turėtų aktyviau 
skatinti kultūros paveldo atkūrimą, išsaugojimą ir apsaugą visame pasaulyje;

32. mano, kad ES turėtų įtraukti kultūros paveldo apsaugą kaip vieną iš sąlygų narystės 
siekiančioms šalims kandidatėms;

33. pakartoja, kad neteisėta prekyba kultūros artefaktais, įskaitant elektroniniais kanalais, 
yra rimta pasaulinio masto problema, kurią sprendžiant reikia imtis koordinuotų 
veiksmų ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarptautiniu lygmeniu; pažymi, kad, svarstant 
Europos paveldo klausimą, taip pat reikia nauju žvilgsniu pažvelgti į per karus 
pagrobtus, pavogtus ar neteisėtai įsigytus kūrinius ir kultūros vertybes; pakartoja, kad 
remia aktyvų kilmės vietos mokslinių tyrimų skatinimą įgyvendinant Europos kultūros 
paveldo metus;

Strateginio požiūrio į Europos kultūros paveldą link

34. ragina Komisiją laikytis labiau integruoto požiūrio į kultūros paveldą, vienodai vertinant 
materialų, nematerialų, gamtos ir skaitmeninį paveldą ir šiuos aspektus laikant 
tarpusavyje susijusiais ir neatskiriamais;

35. pabrėžia, kad reikia sukurti ir tinkamai remti nuolatinę bendradarbiavimo ir 
koordinavimo kultūros paveldo politikos srityje platformą visais lygmenimis, visų 
pirma ES lygiu, kurios pagrindas būtų organizuota pilietinė visuomenė;

36. atkreipia dėmesį į Europos kultūros paveldo veiksmų programą; pabrėžia, kad 
programoje numatyti veiksmai turi būti vykdomi ir jiems turi būti skiriama pakankamai 
išteklių;

37. mano, kad atitinkamų Komisijos užsakytų tyrimų išvados ir rekomendacijos turėtų 
atsispindėti jos veiksmuose, kuriais siekiama išsaugoti kultūros paveldą;

38. pakartoja savo raginimą Komisijai sukurti vieną bendrą ES portalą pavadinimu „Pažink 
Europą“, kuriame būtų telkiama informacija apie visas ES programas, pagal kurias 
finansuojamas kultūros paveldas, ir Komisijoje nustatyti bendrą požiūrį gerinant 
bendradarbiavimą įvairiose su kultūros paveldu susijusiose politikos srityse;

39. apgailestauja dėl vis dar nepakankamai išplėtotos komunikacijos Europos paveldo 
ženklo klausimu ir ragina remti atitinkamų vietų tinklo sukūrimą; mano, kad reikia 



populiarinti šiuo ženklu jau paženklintas vietoves ir teikti joms logistinę paramą;

40. ragina Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas, ypač UNESCO ir Europos 
Tarybą, strategiškai bendradarbiauti siekiant geriau koordinuoti pastangas ir bendrus 
standartus, susijusius su kultūros paveldo išsaugojimu ir propagavimu, ir keistis 
geriausia patirtimi;

41. pažymi, kad beveik trys ketvirtadaliai apklaustų europiečių mano, kad valdžios 
institucijos turėtų skirti daugiau išteklių kultūros paveldui; pabrėžia, kad reikia padidinti 
ES finansavimą su kultūros paveldu susijusiai veiklai;

42. pabrėžia, kad daugiametėje finansinėje programoje (DFP) po 2020 m. reikia numatyti 
didesnį kultūros paveldo ir kultūros platesne prasme finansavimą; dar kartą pabrėžia 
savo raginimą kitoje DFP padvigubinti programos „Kūrybiška Europa“ biudžetą ir 
patrigubinti programos „Erasmus+“ biudžetą; atkreipia dėmesį į programos „Kūrybiška 
Europa“ potencialą kurti ryšius tarp gyvojo meno bei materialiojo ir nematerialiojo 
kultūros paveldo; ragina padidinti biudžeto asignavimus paveldo moksliniams tyrimams 
pagal programą „Europos horizontas“; pažymi, kad reikia užtikrinti sąveiką tarp kitų 
sektorių politikos sričių, taip pat įvairių Sąjungos programų, įskaitant programas 
„Europos horizontas“, „Kūrybiška Europa“ bei LIFE, ir finansavimo schemų, kad 
kultūros paveldas iš tiesų atsidurtų priešakyje; pažymi, kad svarbu padidinti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų potencialą, susijusį su kultūros paveldo saugojimu; dar 
kartą pabrėžia savo poziciją, kad investicijos į kultūros ir turizmo infrastruktūrą turėtų 
būti laikomos nedidelėmis ir atitinkančiomis paramos skyrimo reikalavimus, kai ERPF 
bendras finansavimas neviršija 10 mln. EUR, ir kad tuo atveju, kai infrastruktūra 
laikoma pasaulio kultūros paveldu, viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 20 mln. EUR;

43. mano, kad Europos žaliasis kursas turėtų apimti veiksmus, kuriais siekiama sušvelninti 
klimato kaitos poveikį kultūros paveldui, pripažįstant, kad kultūros paveldas gali atlikti 
svarbų vaidmenį siekiant klimato tvarumo tikslų pasitelkiant švietimą, mokslinius 
tyrimus ir naują tvarių Europos tradicinių praktikų pritaikymą;

44. palankiai vertina greitą kultūros ir kūrybos sektorių atsaką ir išreikštą solidarumą 
COVID-19 krizės metu, užtikrinant, kad kultūros paveldas būtų plačiai ir laisvai 
prieinamas visuomenei internetu; yra susirūpinęs dėl didžiulio COVID-19 poveikio 
kultūros paveldui ir kultūros bei kūrybos sektoriams; ragina Komisiją atlikti išsamią 
pandemijos poveikio atitinkamiems sektoriams, ypač kultūros paveldo sektoriui, 
analizę; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti deramą techninę ir finansinę paramą 
siekiant palengvinti krizę, kurią išgyvena šie sektoriai, ir padėti juose dirbantiems 
žmonėms, be kita ko, suteikiant galimybę gauti socialines išmokas tiems, kurie dirba 
nestandartinių formų darbą;

45. ragina dėti daugiau pastangų siekiant, kad remiantis Europos kultūros paveldo metų 
duotu postūmiu būtų užtikrinta jų ilgalaikė įtaka vietos, regioninio, nacionalinio ir 
Europos masto politikai, nes tai savo ruožtu būtų teigiamas ekonominis, kultūrinis ir 
socialinis indėlis ir padėtų ugdyti visų Europos gyventojų priklausymo Europos kultūros 
erdvei ir bendros atsakomybės už kultūros paveldo išsaugojimą, turtinimą ir sklaidą 
jausmą; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę ateityje organizuoti kitus Europos 
kultūros paveldo metus; 

46. ragina į būsimos Konferencijos dėl Europos ateities strategines temas įtraukti Europos 
integracijos kultūrinį aspektą, įskaitant paveldą;
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47. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


