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...

14. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλί-
ου να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τα 
νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για 
τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενί-
σχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφε-
ρειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την ανάπτυξη νομικών μέσων που επιτρέπουν 
τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδό-
τησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των 
κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πο-
λιτών καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δρά-
σεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρο-
νομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, 
ανάπτυξη και προώθηση)·

...

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019  
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Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Ευρώπης 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 
προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το προοίμιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (σΕΕ) στο οποίο ορίζεται ότι τα υπογράφοντα μέρη 
εμπνέονται «από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την αν-
θρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης», και το άρθρο 3 παρά-
γραφος 3 σΕΕ,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σλΕΕ),

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 22 αυτού,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO, η οποία υπεγράφη 
στις 20 όκτωβρίου 2005, για την προστασία και την προώθη-
ση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δη-
μιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των 
αποφάσεων αριθ. 1718/2006/Εκ, αριθ. 1855/2006/Εκ και 
αριθ. 1041/2009/Εκ1,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωρ-
γικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό ταμείο 
Θάλασσας και αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρω-
παϊκό κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
ταμείο Θάλασσας και αλιείας και για την κατάργηση του κανο-
νισμού (Εκ) αριθ. 1083/2006 του συμβουλίου2,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής 
ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
και για την κατάργηση του κανονισμού (Εκ) αριθ. 1080/20063,
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- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «όρί-
ζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/Εκ4,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου και του συμβουλίου, της 15ης μαΐου 2014, σχε-
τικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απο-
μακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/20125,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου και του συμβουλίου, της 26ης ιουνίου 2013, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/Εκ σχετικά με την πε-
ραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα6,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, της 13ης όκτωβρίου 2005, σχετικά με την αξία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (σύμβαση του Φάρο)7,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του συμβουλίου της 21ης 
μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρα-
τηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη8,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του συμβουλίου της 25ης 
νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς9, και το πρόγραμμα εργασιών για 
τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-201810 και το Ευρωπαϊκό 
Έτος πολιτιστικής κληρονομιάς που αναφέρονται στα συμπε-
ράσματα,

- έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2011/711/ΕΕ της 
27ης όκτωβρίου 2011 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμ-
μική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή 
διαφύλαξη11, 

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης νο-
εμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώ-
πη» (COM(2014)0903),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας ιου-
λίου 2014 με τίτλο «προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (COM(2014)0477),

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
4 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
5 ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 1.
6 ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
7 Εγκρίθηκε από την Επιτροπή υπουρ-
γών του συμβουλίου της Ευρώπης 
στις 13 όκτωβρίου 2005· τέθηκε προς 
υπογραφή από τα κράτη μέλη στο 
Φάρο (πορτογαλία) στις 27 όκτωβρί-
ου του ιδίου έτους· τέθηκε σε ισχύ την 
1η ιουνίου 2011.
8 ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36.
9 ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1.
10 ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
11 ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39.
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- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των περιφε-
ρειών του νοεμβρίου 2014 επί της ανακοίνωσης της Επιτρο-
πής «προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης»,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής πολιτισμού και 
παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής μεταφορών και 
τουρισμού καθώς και της Επιτροπής περιφερειακής ανάπτυ-
ξης (A8-0207/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κλη-
ρονομιά αποτελούν κοινούς πόρους και κοινά αγαθά και αξίες 
που δεν μπορούν να υπόκεινται σε αποκλειστική χρήση, και 
των οποίων το πλήρες δυναμικό για τη βιώσιμη ανθρώπινη, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αναγνω-
ριστεί πλήρως και αξιοποιηθεί κατάλληλα, τόσο σε επίπεδο 
στρατηγικών της ΕΕ όσο και όσον αφορά τους αναπτυξιακούς 
στόχους του όηΕ για μετά το 2015·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλές επιπτώσεις του πο-
λιτισμού στις κοινωνίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι 
από τη φύση της ετερογενής, εκφράζει την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία και πλουραλισμό, και επηρεάζει την 
περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία, 
τις θαλάσσιες υποθέσεις, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την 
παιδεία, το ψηφιακό θεματολόγιο, τις εξωτερικές σχέσεις, την 
τελωνειακή συνεργασία και την έρευνα και την καινοτομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του πολιτισμού, της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου 
ενεργεί ως καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολι-
τιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η προώθηση της ευρω-
παϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και η ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών 
τομέων, έχουν ως στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσι-
μης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι πολιτιστικής κληρονο-
μιάς συνιστούν μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού που 
δημιουργούν αξία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης του του-
ρισμού, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα για την ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν συχνά παραδείγματα 
καινοτόμων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ικα-
νών να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ερευνητικές ικανό-
τητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μμΕ)·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά, τόσο 
η υλική όσο και η άυλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά τη δημιουργία, διαφύλαξη και προώθηση του ευρω-
παϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών αξιών και της εθνικής, 
περιφερειακής, τοπικής και ατομικής ταυτότητας, καθώς και της 
σύγχρονης ταυτότητας του λαού της Ευρώπης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για τη διατήρηση, την 
συντήρηση και αποκατάσταση, και την αξιοποίηση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, καθώς και την προσβασιμότητα σε αυτήν, 
αποτελούν πρωτίστως εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρμο-
διότητες, αλλά και ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει επίσης 
σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και αποτελεί άμεσα αντικείμενο 
αρκετών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν τη γεωργία, το περιβάλλον, την έρευνα και την 
καινοτομία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της σλΕΕ ορίζει ότι η 
δράση της Ένωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών 
των κρατών μελών σεβόμενη παράλληλα την εθνική και περι-
φερειακή πολυμορφία τους ενώ ταυτόχρονα «προβάλλει την 
κοινή πολιτιστική κληρονομιά»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 167 της σλΕΕ ορίζεται 
ότι η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης 
και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπα-
ϊκών λαών, στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών 
μελών και, εφόσον απαιτείται, στην υποστήριξη και συμπλή-
ρωση της δράσης τους στον τομέα της διατήρησης και προ-
στασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας·
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασιών για τον 
πολιτισμό, που εγκρίθηκε από το συμβούλιο στις 25 νοεμ-
βρίου 2014, περιλαμβάνει την έννοια της κληρονομιάς ως μία 
από τις τέσσερις προτεραιότητες για το έργο της ΕΕ στον τομέα 
του πολιτισμού για την περίοδο 2015 - 2018·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεδομένων κατανε-
μημένων ανά φύλο στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένου του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας 
παράγοντας απόκρυψης των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ 
των φύλων και των προκλήσεων για τους φορείς χάραξης πο-
λιτικής και λήψης αποφάσεων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ σε 
τομείς που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά — όπως 
η τοπική και η περιφερειακή ανάπτυξη, η συνεργασία στον 
τομέα του πολιτισμού, η έρευνα, η εκπαίδευση, η στήριξη των 
μμΕ και η κοινωνία των πολιτών, καθώς και ο τουρισμός, — 
αν και διαθέσιμες, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολι-
τιστική και τουριστική αξία των πολιτιστικών διαδρομών του 
συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση μιας κοινής ευ-
ρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την πολιτιστική κληρονομιά / Europa Nostra Awards, 
προωθούν την αριστεία, εμπνέουν μέσω της «δύναμης του 
παραδείγματος» και δίνουν κίνητρα για την ανταλλαγή βέλτι-
στων πρακτικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
όλη την Ευρώπη·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης της βενετίας για την 
αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων και μνημειακών 
συνόλων, η σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης και η σύμβαση της 
βαλέτας για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 
προσδιορίζουν σαφώς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 
για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την απο-
κατάσταση αρχαιολογικών έργων12·

12 ό Χάρτης της βενετίας εγκρίθηκε 
από το Διεθνές συμβούλιο μνημείων 
και τοποθεσιών (ICOMOS) το 1965· η 
σύμβαση της Γρανάδας εγκρίθηκε από 
το συμβούλιο της Ευρώπης το 1985· 
η σύμβαση της βαλέτας εγκρίθηκε από 
το συμβούλιο της Ευρώπης το 1992.
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Ολοκληρωμένη προσέγγιση

1. πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία να γίνει ορθή χρήση των 
διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη, την ενίσχυση και την 
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει μιας ολοκλη-
ρωμένης προσέγγισης, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις πολιτι-
στικές, οικονομικές, κοινωνικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές, περι-
βαλλοντικές και επιστημονικές παραμέτρους·

2. πιστεύει ότι, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι 
απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη 
του πολιτιστικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης· είναι 
πεπεισμένο ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε 
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, 
ενώ συγχρόνως θα συμβάλει στην πραγμάτωση των στόχων 
που έχουν τεθεί στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

3. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας ολοκληρωμένης προ-
σέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, απευθύνει τις ακόλου-
θες συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή:
α) να καθορίσει, σύμφωνα με τις τρέχουσες μεθόδους εργασί-
ας της Επιτροπής για ευέλικτη συνεργασία και συντονισμό με-
ταξύ τομέων, μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο της Επιτροπής 
μέσω βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων 
πολιτικής που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και 
να υποβάλει στο κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέ-
σματα της στενότερης αυτής συνεργασίας·
β) να ανακοινώνει στους δυνητικούς δικαιούχους, με άμεσο 
και προσιτό τρόπο, όπως μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας ενη-
μέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ, τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησης που διατίθενται για την 
πολιτιστική κληρονομιά·
γ) να ορίσει, κατά προτίμηση για το 2018, ένα Ευρωπαϊκό Έτος 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με επαρκή προϋπολογισμό και με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διάδοση και την αύξηση της ευαι-
σθητοποίησης και της εκπαίδευσης μεταξύ των μελλοντικών 
γενεών σε σχέση με τις αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και την προστασία της, και να υποβάλει το σχέδιο 
προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος στο κοινοβούλιο το αρ-
γότερο το 2016·
δ) να αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της πολιτικής και εγκάρσιας 
προσέγγισής της, την πολιτιστική κληρονομιά ως κινητή και ακί-
νητη, υλική και άυλη, καθώς και ως έναν μη ανανεώσιμο πόρο 
του οποίου η αυθεντικότητα πρέπει να διατηρηθεί·
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4. ζητεί να οριστεί ένα πλαίσιο πολιτικής για το ιστορικό περι-
βάλλον - γνωστό ως ακίνητη κληρονομιά - στο εγγύς μέλλον, 
που θα περιέχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μνημεία, τους 
αρχαιολογικούς και τους ιστορικούς τόπους σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της σλΕΕ·

5. προωθεί τη δημιουργική σύγχρονη καινοτομία στην αρχιτε-
κτονική και τον σχεδιασμό με βάση τον σεβασμό τόσο του πα-
ρελθόντος όσο και του παρόντος διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλή ποιότητα και συνοχή·

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την πολιτιστική κληρο-
νομιά

6. σημειώνει τη δέσμευση της Ένωσης για τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 
διαφόρων προγραμμάτων («Δημιουργική Ευρώπη», «όρί-
ζοντας 2020», «Erasmus +», «η Ευρώπη για τους πολίτες»), 
χρηματοδότησης (τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
ταμεία), και δράσεων όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 
και το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· προτείνει 
ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών 
στην προώθηση της έρευνας·

7. καλεί την Επιτροπή:
α) να δημιουργήσει ενιαία πύλη της ΕΕ αφιερωμένη στην 
υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην οποία θα συ-
γκεντρώνονται πληροφορίες από όλα τα προγράμματα χρη-
ματοδότησης της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά και διαρ-
θρωμένη γύρω από τρεις κύριες πτυχές: μια βάση δεδομένων 
των υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών, στην οποία θα 
περιλαμβάνονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών δια-
τήρησης και προώθησης με όλες τις σχετικές παραπομπές· 
δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά τη πολιτιστική 
κληρονομιά, καθώς και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και τα σημαντικά 
δεδομένα όσον αφορά τη διατήρηση, όπως, για παράδειγμα, 
τα δεδομένα για το κλίμα και λεπτομέρειες των έργων αποκα-
τάστασης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί· και ειδήσεις και 
συνδέσμους σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής, τις δράσεις 
και τις εκδηλώσεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς·
β) να υποστηρίξει, με ειδική χρηματοδότηση, μελέτες, έρευνες 
και πιλοτικά μέτρα που αποσκοπούν ειδικά να αναλύσουν επι-
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πτώσεις των διαδικασιών προώθησης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, να αναπτύξουν ειδικούς δείκτες και σημεία αναφοράς 
σε σχέση με την άμεση και έμμεση συμβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης, και να υποστηρίξει άμεσα την πολιτιστική και κοινωνική 
καινοτομία που είναι ενσωματωμένη σε τοπικά περιβάλλοντα 
στα οποία η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προωθήσει την 
ανάπτυξη και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων·
γ) να ενισχύσει την προσφάτως καθιερωθείσα αρχή της πολ-
λαπλής χρηματοδότησης που επιτρέπει τη συμπληρωματική 
χρήση διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων στο πλαίσιο του ίδιου 
έργου μεγάλης κλίμακας·
δ) να ενθαρρύνει συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
ε) να προσαρμόσει τις απαιτήσεις κατάρτισης χρονοδιαγραμ-
μάτων για τη διαχείριση έργων για τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε 
να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ειδικές απαιτήσεις των σχεδίων 
συντήρησης, αποκατάστασης και διατήρησης·
στ) να αναθεωρήσει το ποσό αναφοράς των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ σε σχέση με τα σχέδια πολιτιστικής κληρονομιάς που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης για υποδομές μικρής 
κλίμακας , ώστε να ανέλθει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τα 
προγράμματα της UNESCO13, δηλ. στα 10 εκατομμύρια ευρώ·

8. επισημαίνει ότι το πνεύμα της αναθεώρησης του κανονι-
σμού για το Ετπα και, ειδικότερα, η αρχή της ολοκληρωμένης 
χρηματοδότησης μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, επίσης να εκ-
φραστεί στην πράξη με την στήριξη έργων μεγάλης κλίμακας· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη προώθησης και στήριξης 
πολιτιστικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας οι οποίες έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ενδογενή ανάπτυξη και μπορούν να 
συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και 
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης γενικότερα·

9. προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις κατευθυντήρι-
ες γραμμές που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία της επόμενης 
γενιάς για την πολιτιστική κληρονομιά ένα υποχρεωτικό σύστη-
μα ελέγχου της ποιότητας το οποίο να ισχύει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του κύκλου ζωής ενός έργου·

10. τονίζει τον ρόλο των κρατών μελών στη διασφάλιση τόσο 
ενός υψηλού επιπέδου ικανοτήτων και επαγγελματικής τεχνο-
γνωσίας μεταξύ των φορέων όσο και μιας επιχειρηματικής δο-

13 βλέπε: Άρθρο 3 παράγραφος 1 
εδάφιο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013.
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μής που να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την διαφύλαξη της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, με παράλληλη χρήση κατάλληλων συ-
στημάτων ελέγχου της ποιότητας, όπως απαιτείται από τους 
διεθνείς χάρτες·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα καινοτόμα 
μέτρα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι λύσεις 
ενεργειακής απόδοσης με χαμηλές επιπτώσεις για τα ιστορικά 
κτίρια θα αντιμετωπίζονται ως επιλέξιμες για κατ’ εξουσιοδό-
τηση πράξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κανονισμών πολιτικής για τη 
συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020·

12. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παρο-
χής πιθανών φορολογικών κινήτρων σε σχέση με έργα αποκα-
τάστασης, διατήρησης και συντήρησης όπως μείωση του Φπα 
ή άλλων φόρων, δεδομένου ότι την ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά διαχειρίζονται επίσης ιδιωτικοί φορείς·

13. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή των βέλτι-
στων πρακτικών σε φορολογικές πολιτικές στην Ευρώπη και 
να συστήσει τις κατάλληλες στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη 
μέλη να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις και να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες στήριξης έργων υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική ανάπτυξη 
και ο αντίκτυπος στη κοινωνική συνοχή στο σχετικό τοπικό πε-
ριβάλλον·

Νέα μοντέλα διακυβέρνησης 

14. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του συμβουλίου να συντάξει 
κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα μοντέλα συμμετοχικής δι-
ακυβέρνησης για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση 
των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών σχεδίων·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
νομικών μέσων που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μο-
ντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή 
των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών κα-



15

Ευρωπαϊκό
κόινόβόυλιό

θώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκο-
πό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική 
κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυ-
ξη και προώθηση)·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν 
πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολι-
τικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από κοινού με τους 
κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τα δίκτυα 
των τουριστικών πρακτόρων, τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων και με τις μκό·

17. ενθαρρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διακυβέρ-
νηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να επιτύχουν μια ισορροπία 
μεταξύ της βιώσιμης διατήρησης και της ανάπτυξης των οικο-
νομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς·

18. τονίζει το γεγονός ότι τα έργα του Ετπα που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ένα 
σαφές παράδειγμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρ-
χής της επικουρικότητας και συνιστούν σημαντικό στοιχείο των 
δαπανών του Ετπα· τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών 
πολιτιστικών έργων, τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη 
οικονομική και κοινωνική συνοχή και ενθαρρύνουν τη συμ-
μετοχή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την 
ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων στήριξης της 
χρηματοδότησης μέσω συμφωνιών σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα·

19. τονίζει την ανάγκη για νέα μοντέλα διακυβέρνησης που 
να περιλαμβάνουν και ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας σε 
όλες τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και διαχείρισης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των 
δαπανών για τις διάφορες συνιστώσες της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την καταπολέ-
μηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον τομέα αυτό·

21. προτείνει οι ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις να συ-
μπληρώνονται από μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά 
με την πολιτιστική κληρονομιά και σε περίπτωση που η αξιο-
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λόγηση αποκαλύπτει αρνητικές επιπτώσεις, η πολιτιστική κλη-
ρονομιά να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθετι-
κής πρότασης κατ’ εξαίρεση·

Το οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό της πολιτιστικής 
κληρονομιάς

22. σημειώνει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη 
δημιουργία καινοτόμων θέσεων εργασίας, προϊόντων, υπηρε-
σιών και διαδικασιών και μπορεί να αποτελέσει πηγή δημι-
ουργικών ιδεών που τροφοδοτούν τη νέα οικονομία ενώ - με 
κατάλληλη διαχείριση - έχουν σχετικά περιορισμένες επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον·

23. αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο σε διάφορες από τις εμβληματικές πρωτο-
βουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως το ψηφιακό 
θεματολόγιο, η Ένωση καινοτομίας, η ατζέντα για νέες δεξιό-
τητες και θέσεις εργασίας και η βιομηχανική πολιτική για την 
εποχή της παγκοσμιοποίησης· ζητεί, ως εκ τούτου, στην εν-
διάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να 
υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

24. σημειώνει ότι ο τομέας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει 
την ικανότητα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ειδί-
κευσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες για την ανάπτυξη της κατάρτισης στους τομείς της διαχείρι-
σης και της συντήρησης για εργαζόμενους και ερευνητές στον 
τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· χαιρετίζει δε ιδιαίτερα τις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές χρηματοδότησης δικτύων των 
ερευνητών, όπως στην περίπτωση των επιχορηγήσεων Marie 
Sklodowska Curie·

25. τονίζει τη σημασία που έχουν για τον ευρωπαϊκό τουρισμό 
τα χαρακτηρισμένα από την UNESCO στοιχεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τόσο τα υλικά όσο και τα άυλα, και τα στοιχεία 
φυσικής κληρονομιάς·

26. υπογραμμίζει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εστίαση στον 
πολιτιστικό τουρισμό στο πλαίσιο της ανάπτυξης μακροπερι-
φερειακών στρατηγικών σχεδιασμένων κατά τρόπο ώστε να 
καταστεί αυτός αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού πλαι-
σίου ευρωπαϊκής συνεργασίας·
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27. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις «ήπιες μορφές ταξιδίου» 
(περπάτημα, ιππασία και εκδρομές με ποδήλατο), ως τρόπο 
για το άνοιγμα νέων ευκαιριών για πολιτιστικό τουρισμό και 
τουρισμό που βασίζεται στη φύση ·

28. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές με απώτερο στόχο να μεγι-
στοποιηθεί η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κοινωνίες 
μας και η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης στην ΕΕ·

29. επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, που αντιπροσω-
πεύει το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, αποτελεί βασικό 
οικονομικό κλάδο από την άποψη των δυνατοτήτων που προ-
σφέρει για την ανάπτυξη και την απασχόληση, του οποίου η 
ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχει η δι-
ατήρηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς με την 
ανάπτυξη βιώσιμων, λιγότερο επεμβατικών και υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας μορφών τουρισμού, όπου ο τουριστικός 
κλάδος εντάσσεται σε τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές·

30. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των 
πολιτικών που αφορούν τη διατήρηση, την αποκατάσταση, τη 
συντήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
η οποία έχει μέγιστη σημασία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση για τη διαφύλαξη της πολι-
τιστικής κληρονομιάς έχει μειωθεί δραστικά σε ορισμένα κράτη 
μέλη, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρί-
σης· για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι επαρκή κεφάλαια και πρωτοβουλίες θα 
προορίζονται για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Ευρώπης·

31. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αριστεία, την καινο-
τομία και την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δη-
μιουργικού τομέα με την υποστήριξη του έργου καλλιτεχνών, 
δημιουργών και επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα·

32. επιβεβαιώνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να λάβει η πολιτι-
στική κληρονομιά τη σαφή θέση που της ανήκει στο επενδυτικό 
σχέδιο για την Ευρώπη της Επιτροπής·
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33. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να βελτιωθεί το με-
θοδολογικό πλαίσιο με σκοπό να υπάρξουν καλύτερες στα-
τιστικές σχετικά με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σύνολο δεικτών που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και που θα ήταν ομοιόμορφοι για όλα τα κράτη μέλη· υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, 
πορίσματα ερευνών που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και να συνδέονται αυτά έτσι ώστε 
να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός σε αυτόν τον τομέα· σε 
αυτό το πλαίσιο, τονίζει το δυναμικό των «δεδομένων μεγά-
λης κλίμακας» όσον αφορά την άντληση περισσότερων γνώ-
σεων από ερευνητικά προγράμματα· τονίζει ότι, προκειμένου 
να εκτιμηθεί η πραγματική και δυνητική οικονομική αξία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι απαραίτητη η πιο συστηματι-
κή συλλογή στατιστικών στοιχείων·

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να κατηγοριοποιεί τις εται-
ρείες και τους φορείς που εμπλέκονται στις διάφορες πτυχές 
της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως να αποτε-
λούν ιδιαίτερο τομέα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθό-
δους με προστιθέμενη αξία που θα διευκολύνουν την οικολο-
γική και βιώσιμη διατήρηση·

35. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η 
ανεργία των νέων, και τονίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά εί-
ναι ένας τομέας με δυνατότητες για περισσότερη και καλύτερη 
απασχόληση, στον οποίον μπορεί να ενισχυθεί η γεφύρωση 
μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού βίου, για παράδειγ-
μα, με την ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας, 
περιόδων πρακτικής άσκησης και νεοφυών επιχειρήσεων σε 
μμΕ και την κοινωνική οικονομία· ενθαρρύνει, προς τούτο, 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες δυνατότη-
τες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της κατάρτισης και 
της εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης και 
της κινητικότητας των εργαζομένων και των ερευνητών στον 
τομέα αυτό·

36. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει κοινά προ-
γράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού σε μια 
ολοκληρωμένη και επιστημονική βάση, προκειμένου να λει-
τουργήσουν ως σημείο αναφοράς και παράδειγμα βέλτιστης 
πρακτικής·
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37. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε στρατηγική κατάρτιση 
σχεδίων πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να οδηγή-
σουν σε συνολική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, σε προ-
γράμματα διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη αγροτική και 
αστική αναγέννηση και στη διατήρηση και προαγωγή παραδο-
σιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιή-
σουν οικονομική και στατιστική έρευνα σχετικά με τις επιχει-
ρήσεις, τους φορείς διαχείρισης και τις εξειδικευμένες επαγ-
γελματικές δραστηριότητες στον τομέα της διατήρησης και 
προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ιδιαίτερη 
συμβολή τους όσον αφορά την παραγωγή και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

39. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθούν, 
αναπτυχθούν και προωθηθούν ευκαιρίες κινητικότητας και 
ανταλλαγής εμπειριών για όσους εργάζονται στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίζοντας την πραγματι-
κή επαγγελματική αμοιβαιότητα, σύμφωνα με την οδηγία 
2005/36/Εκ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, μέσω του προσδιορισμού και της κοινής αποδο-
χής μεταξύ των κρατών μελών των επιπέδων των ελάχιστων 
δεξιοτήτων (ικανότητα και γνώση), ιδίως για το επάγγελμα του 
συντηρητή-επιμελητή· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για επέκταση των σχετικών προγραμμά-
των ώστε να περιλάβουν την κινητικότητα των στελεχών και 
των εργαζομένων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(π.χ. υπευθύνους διαχείρισης φρουρίων και πύργων) με σκοπό 
την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

40. καλεί τα κράτη μέλη να τονίσουν την αξία των περιουσι-
ακών στοιχείων της κληρονομιάς τους με την προώθηση με-
λετών για τον προσδιορισμό της πολιτιστικής και οικονομικής 
αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να μετατρέψουν το 
«κόστος» για τη διατήρησή της σε «επένδυση» στην αξία της·

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να ιδρύσει 
το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο καινοτομίας και τεχνολογίας (Ειτ), 
στο πλαίσιο του προσεχούς στρατηγικού του θεματολογίου 
για την καινοτομία, μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (KIC) 
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργι-



τα μνημΕια στό 
κΕντρό τησ ζωησ

20

κών κλάδων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό άμεσα μια 
ολιστική θεώρηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42. επαναλαμβάνει τη σημασία της ένταξης στα σχολικά προ-
γράμματα της εκπαίδευσης στον τομέα της τέχνης, της μου-
σικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου, ως κομβικό 
στοιχείο για την ανάπτυξη της γνώσης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, της καλλιτεχνικής πρακτικής και έκφρασης και ήπιων 
δεξιοτήτων που προσανατολίζονται προς τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία·

43. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν θέματα που 
άπτονται διαφόρων τομέων και σχετίζονται με την πολιτιστική 
κληρονομιά σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης·

44. υπογραμμίζει το υπάρχον σημαντικό δυναμικό για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συμ-
μετοχικής προσέγγισης στον τομέα του τουρισμού, ιδίως για 
τις μμΕ που ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό αλλά και για 
νεοφυείς επιχειρήσεις, τον τομέα των μη κερδοσκοπικών επι-
χειρήσεων και άλλες οργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν στη 
διατήρηση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει ότι, πέρα από τα πολιτισμι-
κά πλεονεκτήματα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές δεξιότητες, η ύπαρξη 
καλά καταρτισμένων στον συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνω-
μόνων και η διαδικτυακή παρουσία συνιστούν βασικούς πα-
ράγοντες για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρω-
παϊκού τουριστικού τομέα· τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία 
και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινω-
νιών, συνιστούν παράγοντες ζωτικής σημασίας που φέρνουν 
την πολιτιστική κληρονομιά πιο κοντά στους πολίτες· θεωρεί 
επίσης ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις για 
τις μμΕ χάριν της ανταγωνιστικότητάς τους και να αναθεωρη-
θεί η νομοθεσία που έχει αρνητικές επιπτώσεις επί των μμΕ 
του τουριστικού κλάδου·

Ευκαιρίες και προκλήσεις

45. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός ως εργαλείο για τη δια-
φύλαξη του παρελθόντος μας και αφετέρου ως πηγή ευκαιρι-
ών εκπαιδευτικής έρευνας, δημιουργίας ποιοτικών θέσεων ερ-
γασίας, καλύτερης κοινωνικής ένταξης, ευρύτερης πρόσβασης 
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για άτομα με αναπηρία ή άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές, καθώς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει 
ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί μια 
συνεπή οικονομική προσπάθεια για τους μικρούς και μεσαί-
ους ή απομονωμένους πολιτιστικούς φορείς, και ότι η επαρκής 
χρηματοδότηση είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα ευρύ-
τερο κοινό και η ευρύτερη διάδοση αυτής της κληρονομιάς· 
υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες που παρέχονται από τη ψηφι-
οποίηση και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν 
ποτέ να αντικαταστήσουν την πρόσβαση στην πρωτότυπη πο-
λιτιστική κληρονομιά ή στα συνδεδεμένα κοινωνικά οφέλη των 
παραδοσιακών μορφών συμμετοχής στον πολιτισμό, δεν θα 
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να παραμεληθεί η συντήρη-
ση των πρωτοτύπων ή να αγνοηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι 
προώθησης του πολιτισμού, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη 
ψηφιοποίηση·

46. υποστηρίζει τη ψηφιακή καινοτομία στον τομέα της τέχνης 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και επισημαίνει ότι η χρήση 
ηλεκτρονικών υποδομών μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό 
και να διασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση και αξιοποίηση της 
ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία των 
υφιστάμενων εργαλείων, όπως ο ιστότοπος Europeana και εν-
θαρρύνει την βελτίωση των κριτηρίων αναζήτησης αυτού του 
ιστότοπου ώστε να καταστεί φιλικότερος προς τον χρήστη·

47. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο της ψη-
φιοποίησης, διαφύλαξης και ηλεκτρονικής διάθεσης της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, ιδίως της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής 
κληρονομιάς·

48. τονίζει τη σημασία να αναπτυχθεί μια πραγματική δημοκρα-
τική και συμμετοχική αφήγηση για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά τις θρησκευτικές και 
εθνοτικές μειονότητες· εφιστά την προσοχή στην παρουσία των 
τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς που ενσωματώνουν διαφο-
ρετικό ή αμφισβητούμενο παρελθόν, και τονίζει ότι οι διαδικα-
σίες συμφιλίωσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε καταστολή της 
ιστορικής συνείδησης των κοινοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβληματιστούν σχετικά με την δεοντολογία και τις μεθόδους 
παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των ερμηνειών·

49. επιβεβαιώνει ότι η θρησκευτική κληρονομιά αποτελεί ένα 
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άυλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει 
ότι η σημασία των τόπων, των πρακτικών και των αντικειμένων 
που συνδέονται με θρησκευτικές πρακτικές δεν θα πρέπει να 
αγνοηθεί στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κλη-
ρονομιά, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή διακριτικής 
μεταχείρισης·

50. πιστεύει ότι η ιστορική θρησκευτική κληρονομιά, συμπε-
ριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής και της μουσικής, θα πρέ-
πει να διατηρηθεί για την πολιτιστική της αξία, ανεξάρτητα από 
τη θρησκευτική της προέλευση·

51. τονίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, τόσο 
εντός όσο και εκτός Ευρώπης, και πιστεύει ότι η Ένωση θα 
πρέπει να προωθήσει τον διάλογο αυτό ως ένα κατάλληλο 
εργαλείο κατά του ριζοσπαστισμού ανεξάρτητα από την προ-
έλευσή του·

52. εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών μει-
ονοτήτων στα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτιστική κληρο-
νομιά· ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η πολιτιστική τους κλη-
ρονομιά και να προωθηθεί και να προστατευθεί η πολιτιστική 
πολυμορφία·

53. τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολιτιστικές δι-
ακρίσεις κατά των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

54. τονίζει τη σημασία της υποστήριξης πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων των κοινοτήτων των μεταναστών·

55. επαναλαμβάνει τη σημαντική συμβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουρ-
γίας καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του πολι-
τισμού·

56. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της πρό-
σβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για τα άτομα με 
αναπηρία·

57. επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών 
τοπίων και, ειδικότερα, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
οποία αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό πολιτισμό και εμπνέει τις 
παραδοσιακές τέχνες, και καλεί την Επιτροπή να την συμπερι-
λάβει, σε μεγαλύτερο βαθμό, στα αντίστοιχα προγράμματα·



23

Ευρωπαϊκό
κόινόβόυλιό

58. τονίζει τη σημασία της γαστρονομικής κληρονομιάς, που 
πρέπει να προστατευθεί και να υποστηριχθεί· φρονεί ότι οι πό-
ροι που διατίθενται σε αυτό το τομέα μπορούν να βελτιστοποι-
ηθούν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές της ΕΕ, 
όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική για την 
προστασία των καταναλωτών·

59. επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρο-
νομιά και στον τουρισμό είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς η 
πολιτιστική κληρονομία, αφενός, αποφέρει στον τουρισμό ση-
μαντικά έσοδα ενώ ο τουρισμός, αφετέρου, ωφελεί τον πολιτι-
σμό, ευνοώντας την ανάδειξη και διατήρηση των πολιτιστικών 
αγαθών και δημιουργώντας έσοδα για τη συντήρησή τους·

60. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει μείζονα 
ρόλο στη διαφύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική κληρονομιά 
και τα φυσικά τοπία, αλλά και την άυλη κληρονομιά, όπως 
είναι οι γλώσσες, οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι μαγειρικές 
παραδόσεις·

61. καλεί την Επιτροπή, το συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να συνεργάζονται με σκοπό την εφαρμογή, σε όλα 
τα αντίστοιχα επίπεδα, των δράσεων που αποβλέπουν στην 
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού 
τουρισμού και οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής ιουνίου 2010 που έχει ως τίτλο: «η 
Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κό-
σμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» 
(COM(2010)0352)·

62. επισημαίνει τη σημασία - υπό το πρίσμα των σοβαρών δη-
μογραφικών και κοινωνικών αλλαγών - της κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του σχεδιαζόμενου ευρωπα-
ϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς, όσον αφορά την ταύτιση 
των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση του 
αισθήματος της κοινότητας στο εσωτερικό της Ένωσης·

63. είναι της γνώμης ότι, για τις επόμενες γενιές, ιδίως, η εκτί-
μηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης δείχνει 
την κατεύθυνση και το πεδίο για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας, και αξιών όπως της συνύπαρξης και του αμοι-
βαίου σεβασμού, πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών· 
ως εκ τούτου, συνιστά επίσης, μεταξύ άλλων, κατά τον σχεδι-
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ασμό του Ευρωπαϊκού Έτους πολιτιστικής κληρονομιάς, να 
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι νεότερες γενιές·

64. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη επιτυχία που 
έχει ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης· 
ζητεί τη διασύνδεση αυτών των πόλεων στο πλαίσιο δικτύ-
ου που να επεκτείνει την εστίαση στις εν λόγω περιοχές, να 
καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτι-
κής, μεταξύ άλλων με σκοπό να παρασχεθεί βοήθεια στις νέες 
υποψήφιες πόλεις, και να διευκολύνει την οργάνωση εκδηλώ-
σεων και ειδικών κυκλωμάτων·

65. ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκ-
παιδευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ζητημάτων, προκειμένου να φέρει τους ανθρώπους που ζουν 
στην Ευρώπη πιο κοντά·

66. εφιστά την προσοχή στις περιβαλλοντικές απειλές που θέ-
τουν σε κίνδυνο σημαντικό αριθμό τόπων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς εντός της ΕΕ και τονίζει ότι οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής και της ανθρώπινης πίεσης θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη από τα κράτη μέλη στις μακροπρόθεσμες στρατη-
γικές χρηματοδότησής τους για τις μεθόδους διατήρησης και 
αποκατάστασης της κληρονομιάς· συνιστά, επιπλέον, όπως τα 
κράτη μέλη και η ΕΕ προωθήσουν την έρευνα σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων, προκειμένου 
να διερευνηθούν λεπτομερέστερα οι πολλαπλές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής για την πολιτιστική κληρονομιά και να 
αναπτυχθούν αντίμετρα·

67. καλεί την Επιτροπή, το συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία για τα «7 πλέον απειλούμε-
να», που δρομολογήθηκε από την Europa Nostra σε συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, εντοπίζοντας 
νέα δείγματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που δια-
τρέχουν κίνδυνο, καταρτίζοντας σχέδια δράσης και αναζητώ-
ντας πιθανές πηγές χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ανά-
πτυξη της πρωτοβουλίας αυτής συνιστά τρόπο προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

68. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα και να υπο-
στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπο-
λέμηση της λεηλασίας, του λαθρεμπορίου και της παράνομης 
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διακίνησης των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονο-
μιάς εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί την επιστροφή πολιτιστικών 
αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος 
κράτους μέλους·

69. υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο από τη φθορά του χρόνου, 
αλλά και από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες· τονίζει ότι 
πολλοί αρχαιολογικοί χώροι εξακολουθούν να κινδυνεύουν 
από λεηλασίες από οργανωμένους αρχαιοκαπήλους, ιδίως σε 
υποθαλάσσιες τοποθεσίες όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση 
και η παρακολούθηση από τις αρχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών και 
την πρόληψη της παράνομης διακίνησής τους·

70. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική 
κληρονομιά στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης μέσω του 
πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, και 
καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το συμβούλιο να ανα-
θερμάνουν την πολιτιστική διπλωματία· επιπλέον, τονίζει τις 
δυνατότητες που διανοίγονται από διεπιστημονικά ερευνητι-
κά προγράμματα σε σχέση με τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με τη συμμετοχή κρατών μελών ΕΕ και τρίτων 
χωρών·

71. ζητεί ισχυρή δέσμευση από την πλευρά των κρατών με-
λών, της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας, για την πρόληψη, 
την προστασία, την τεκμηρίωση και την αποκατάσταση περι-
πτώσεων κατά τις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ ή 
τρίτων χωρών απειλείται σκόπιμα ή καταστρέφεται ως πράξη 
πολέμου και παραβίασης της πολιτιστικής και θρησκευτικής 
ταυτότητας, μέσω και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς 
όπως η ICCROM, η ICBS (Διεθνής Επιτροπή της κυανής ασπί-
δας), πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, πολιτιστικά ιδρύματα 
και επαγγελματικές ενώσεις·

72. ενθαρρύνει την έγκριση διεθνών συμφωνιών για την πρό-
ληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ, από κοινού με τον 
όηΕ και την UNESCO, την πολιτιστική κληρονομιά που διατρέ-
χει κίνδυνο και να καταπολεμήσει τη λεηλασία και καταστροφή 
πολιτιστικών αγαθών σε περιοχές συγκρούσεων·
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73. τονίζει το δυναμικό που απορρέει από την τεχνογνωσία 
που υπάρχει στην ΕΕ όσον αφορά τη διαφύλαξη των πολιτι-
στικών θησαυρών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν 
ως αποτέλεσμα της τρομοκρατίας και του πολέμου·

74. υποστηρίζει τη δημιουργία διεθνικών προϊόντων πολιτι-
στικού τουρισμού που αντικατοπτρίζουν τις κοινές ευρωπαϊκές 
αξίες και την ευρωπαϊκή κληρονομιά· καλεί την Επιτροπή να 
επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλ-
λους οργανισμούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές του πο-
λιτισμού και του τουρισμού, όπως ο παγκόσμιος όργανισμός 
τουρισμού (UNWTO) και η UNESCO, και να συνεχίσει τη συγ-
χρηματοδότηση και την προώθηση δικτύων, διασυνοριακών 
περιφερειακών έργων και, σε στενή συνεργασία με το συμ-
βούλιο της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρο-
μών, οι οποίες αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα διεθνικών 
πανευρωπαϊκών θεματικών έργων στον τομέα του τουρισμού·

75. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφι-
σμα στο συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και 
στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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...

14. Welcomes the Council’s initiative of draft-
ing guidelines for the new participatory gov-
ernance models for the field of cultural heritage, 
by promoting the ‘shared resource’ aspect and 
strengthening links between local, regional, na-
tional and European plans;

15. Asks the Member States to ensure the de-
velopment of legal tools that allow alternative 
funding and administration models, such as 
community involvement, the participation of civ-
il society and public-private partnerships, with a 
view to implementing actions related to cultural 
heritage (conservation, restoration, preservation, 
development and promotion);

...

European Parliament 2014-2019 

P8_TA(2015)0293

Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe 

European Parliament resolution of 8 September 2015 towards an 
integrated approach to cultural heritage for Europe (2014/2149(INI))
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The European Parliament,

- having regard to the Preamble to the Treaty on European 
Union (TEU) which states that the signatories draw ‘inspira-
tion from the cultural, religious and humanist inheritance of 
Europe’ and to Article 3(3) TEU, 

- having regard to Article 167 of the Treaty on the function-
ing of the European Union (TfEU),

- having regard to the Charter of fundamental Rights of the 
European Union, and in particular Article 22 thereof,

- having regard to the Convention on the Protection and Pro-
motion of the Diversity of Cultural Expressions adopted by 
UNESCO on 20 October 2005,

- having regard to Regulation (EU) No 1295/2013 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 11 December 2013 
establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) 
and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/
EC and No 1041/2009/EC1,

- having regard to Regulation (EU) No 1303/2013 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 17 December 2013 
laying down common provisions on the European Regional 
Development fund, the European Social fund, the Cohesion 
fund, the European Agricultural fund for Rural Development 
and the European Maritime and fisheries fund and laying 
down general provisions on the European Regional Devel-
opment fund, the European Social fund, the Cohesion fund 
and the European Maritime and fisheries fund and repealing 
Council Regulation (EC) No 1083/20062,

- having regard to Regulation (EU) No 1301/2013 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 17 December 2013 
on the European Regional Development fund and on specific 
provisions concerning the Investment for growth and jobs 
goal and repealing Regulation (EC) No 1080/20063,

- having regard to Regulation (EU) No 1291/2013 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 11 December 2013 
establishing horizon 2020 – the framework Programme for 
Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision 
No 1982/2006/EC4,

European 
Parliament
2014-2019 
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Towards an 
integrated 
approach 

to cultural 
heritage 
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- having regard to Directive 2014/60/EU of the European 
Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the re-
turn of cultural objects unlawfully removed from the terri-
tory of a Member State and amending Regulation (EU) No 
1024/20125,

- having regard to Directive 2013/37/EU of the European Par-
liament and of the Council of 26 June 2013 amending Direc-
tive 2003/98/EC on the re-use of public sector information6,

- having regard to the Council of Europe’s framework Con-
vention on the Value of Cultural heritage for Society (faro 
Convention) of 13 October 20057,

- having regard to the Council conclusions of 21 May 2014 
on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable 
Europe8,

- having regard to the Council conclusions of 25 November 
2014 on participatory governance of cultural heritage9 and 
on the Work Plan for Culture for the period 2015-201810 and 
to the European Year of Cultural heritage mentioned in the 
conclusions,

- having regard to the Commission recommendation 
2011/711/EU of 27 October 2011 on the digitisation and 
online accessibility of cultural material and digital preserva-
tion11,

- having regard to the Commission communication of 26 
November 2014 entitled ‘An Investment Plan for Europe’ 
(COM(2014)0903),

- having regard to the Commission communication of 22 July 
2014 entitled ‘Towards an integrated approach to cultural 
heritage for Europe’ (COM(2014)0477),

- having regard to the Committee of the Regions’ opinion 
of November 2014 on the Commission communication ‘To-
wards an integrated approach to cultural heritage for Eu-
rope’,

- having regard to Rule 52 of its Rules of Procedure,

1 OJ L 347, 20.12.2013, p. 221.
2 OJ L 347, 20.12.2013, p. 320.
3 OJ L 347, 20.12.2013, p. 289.
4 OJ L 347, 20.12.2013, p. 104.
5 OJ L 159, 28.5.2014, p. 1.
6 OJ L 175, 27.6.2013, p. 1.
7 Adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe 
on 13 October 2005; opened for 
signature to member states in faro 
(Portugal) on 27 October of the 
same year; entered into force on 1 
June 2011.
8 OJ C 183, 14.6.2014, p. 36.
9 OJ C 463, 23.12.2014, p. 1.
10 OJ C 463, 23.12.2014, p. 4.
11 OJ L 283, 29.10.2011, p. 39.
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- having regard to the report of the Committee on Culture 
and Education and the opinions of the Committee on Trans-
port and Tourism and the Committee on Regional Develop-
ment (A8-0207/2015),

A. whereas culture and cultural heritage are shared resourc-
es and are common goods and values that cannot be subject 
to an exclusive use, and their full potential for sustainable 
human, social and economic development has yet to be fully 
recognised and properly exploited, both at the level of EU 
strategies and the UN post-2015 development goals;

B. whereas the multiple impacts of culture in societies must 
be taken into account in the decision-making process;

C. whereas cultural heritage is naturally heterogeneous, 
reflects cultural and linguistic diversity and pluralism, and 
affects regional development, social cohesion, agriculture, 
maritime affairs, the environment, tourism, education, the 
digital agenda, external relations, customs cooperation and 
research and innovation;

D. whereas the promotion of culture, cultural diversity and 
intercultural dialogue acts as a catalyst for cooperation be-
tween Member States;

E. whereas enhancing European cultural and linguistic diver-
sity, promoting Europe’s cultural heritage, and strengthening 
the competitiveness of the European cultural and creative 
sectors aim to promote smart, sustainable and inclusive 
growth;

F. whereas heritage resources are long-term assets which 
have a role of creating value and contribute to skills devel-
opment and economic growth, through the promotion of 
tourism, as well as creating jobs;

G. whereas cultural heritage projects are often examples of 
innovative and sustainable economic activities which devel-
op the business and research capabilities of small and medi-
um-sized enterprises (SMEs);

H. whereas cultural heritage, both tangible and intangible, 
plays a significant role in creating, preserving and promoting 
European culture and values and national, regional, local and 
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individual identity, as well as the contemporary identity of 
the people of Europe;

I. whereas policies for the maintenance, restoration and con-
servation, accessibility and exploitation of cultural heritage 
are primarily national, regional or local responsibilities, but 
cultural heritage also has a clear European dimension and 
is directly addressed in several EU policies, including those 
concerning agriculture, the environment, and research and 
innovation;

J. whereas Article 167 TfEU stipulates that Union action 
shall contribute to the flowering of the cultures of the Mem-
ber States, while respecting their national and regional di-
versity and at the same time ‘bringing the common cultural 
heritage to the fore’;

K. whereas Article 167 TfEU states that Union action shall 
be aimed at improving the knowledge and dissemination of 
the culture and history of the European peoples, encourag-
ing cooperation between Member States and, if necessary, 
supporting and supplementing their action in the area of the 
conservation and safeguarding of cultural heritage of Euro-
pean significance;

L. whereas the Work Plan for Culture adopted by the Coun-
cil on 25 November 2014 includes heritage as one of the four 
priorities for EU work on culture for the period 2015-2018;

M. whereas the lack of sex-disaggregated cultural data, in-
cluding in the field of cultural heritage, is a factor concealing 
the existing gender gaps and challenges from policy-makers 
and decision-makers;

N. whereas information on funding opportunities through 
EU programmes in areas related to cultural heritage – such 
as local and regional development, cultural cooperation, re-
search, education, support for SMEs and civil society, and 
tourism – is, while available, fragmented;

O. whereas the cultural and touristic value of the Council of 
Europe’s Cultural Routes in promoting a common European 
cultural heritage and developing sustainable cultural tourism 
should be strengthened;
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P. whereas the European Union Prize for Cultural heritage/
Europa Nostra Awards promote excellence, inspire through 
the ‘power of example’, and stimulate the exchange of best 
practices in the heritage field across Europe;

Q. whereas the Venice Charter for the Conservation and 
Restoration of Monuments and Sites, the Granada Conven-
tion for the Protection of the Architectural heritage of Eu-
rope, and the Valletta Convention on the Protection of the 
Archaeological heritage clearly define internationally recog-
nised standards for cultural heritage restoration and archae-
ological works12;

Integrated approach

1. Considers it of paramount importance to use the available 
resources for supporting, enhancing and promoting cultural 
heritage on the basis of an integrated approach, while taking 
into account the cultural, economic, social, historical, educa-
tional, environmental and scientific components;

2. Believes that, with regard to the cultural heritage, an inte-
grated approach is necessary if one wishes to achieve cultural 
dialogue and mutual understanding; is convinced that such 
an approach can lead to enhanced social, economic and ter-
ritorial cohesion, while also contributing to the fulfilment of 
the goals set in the Europe 2020 strategy;

3. Addresses, in the context of the development of the new 
integrated approach to cultural heritage, the following spe-
cific recommendations to the Commission:
(a) to establish, in line with the current Commission working 
methods of working across sectors and in a flexible manner, 
a common approach within the Commission through im-
proved cooperation between the different policy areas deal-
ing with cultural heritage, and to report back to Parliament 
on the results of this closer cooperation;
(b) to communicate to potential beneficiaries, in a straight-
forward and accessible way such as through a single infor-
mation platform and exchange of best practices in the EU, 
concerning the existing European funding lines for cultural 
heritage;
(c) to designate, preferably for 2018, a European Year of 
Cultural heritage, with an adequate budget and with the 

12 Venice Charter adopted by 
ICOMOS (International Council of 
Monuments and Sites) in 1965; 
Granada Convention adopted by the 
Council of Europe in 1985; Valletta 
Convention adopted by the Council 
of Europe in 1992.
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aim, amongst other things, of disseminating and increasing 
awareness and education among future generations in re-
spect of the values of the European cultural heritage and 
its protection, and to submit the draft programme for the 
European Year to Parliament no later than 2016;
(d) to acknowledge, within its political and transversal ap-
proach, cultural heritage as both movable and immovable, 
tangible and intangible, and as a non-renewable resource 
whose authenticity must be preserved;

4. Asks that a policy framework be set out for the historic 
environment – known as immovable heritage – in the near 
future, containing a regulatory framework for monuments, 
archaeology and historic landscapes in line with Article 4 
TfEU;

5. Promotes creative contemporary innovation in architecture 
and design on a basis of respect for both past and present 
and at the same time ensuring high quality and coherence;

European funding for cultural heritage

6. Notes the Union’s commitment to preserving and enhanc-
ing Europe’s cultural heritage through various programmes 
(Creative Europe, horizon 2020, Erasmus+, Europe for Cit-
izens), funding (the European Structural and Investment 
funds), and actions such as the European Capitals of Cul-
ture, the European heritage Days and the European heritage 
Label; proposes even greater EU and Member State involve-
ment in promoting research;

7. Asks the Commission to:
(a) set up a single EU portal dedicated to tangible and in-
tangible cultural heritage, bringing together information 
from all the EU programmes funding cultural heritage and 
structured around three main aspects: a database of tan-
gible and intangible cultural objects, including examples of 
best practices in preservation and promotion with all rele-
vant references; funding opportunities for cultural heritage, 
as well as data on the state of European cultural heritage 
and data of importance with regard to conservation, such as, 
for instance, climate data and details of restoration projects 
already carried out; and news and links concerning cultural 
heritage-related policy developments, actions and events;
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(b) support, with dedicated funding, studies, research and 
pilot measures specifically designed to analyse the impacts 
of cultural heritage promotion processes, develop specific 
indicators and benchmarks in relation to the direct and in-
direct contribution of that heritage to economic and social 
development processes, and directly support cultural and so-
cial innovation integrated into local settings in which cultural 
heritage can drive development and help improve people’s 
quality of life;
(c) strengthen the newly established principle of multifund-
ing, which allows the complementary use of different Euro-
pean funds within the same large-scale project;
(d) encourage public-private partnerships;
(e) adapt the project management timing requirements for 
the Structural funds in order to better accommodate the 
specific requirements of conservation, restoration and pres-
ervation projects;
(f) review the EUR 5 million benchmark in relation to cultural 
heritage projects submitted in the framework of the small-
scale infrastructure action13, bringing it to at least the same 
level as UNESCO projects, i.e. EUR 10 million;

8. Notes that the spirit behind the revision of the ERDf Reg-
ulation and, in particular, the principle of integrated funding 
can, in specific cases, also be put into practice by supporting 
large-scale projects; recognises, however, the need to pro-
mote and support small-scale cultural initiatives, which are of 
particular importance for endogenous development and can 
help conserve the cultural heritage and promote local and re-
gional development and socio-economic growth in general;

9. Urges the Commission to include in the guidelines govern-
ing the next generation of structural funds for cultural herit-
age a compulsory quality control system, to apply through-
out a project’s life-cycle;

10. Emphasises the role of the Member States in ensuring 
both a high level of skill and professional know-how among 
operators and a business structure that is able to ensure that 
best practices are implemented in terms of safeguarding cul-
tural heritage, also by using appropriate quality control sys-
tems as required by the international charters;

11. Asks the Commission to ensure that innovative herit-
13 See: Article 3(1)(e) of Regulation 
(EU) No 1301/2013.



35

EUROPEAN
PARLIAMENT

age conservation measures and low-impact energy efficien-
cy solutions for historic buildings are treated as eligible in 
delegated acts, calls for expression of interest and initiatives 
to develop cohesion policy regulations over the period 2014-
2020;

12. Invites the Member States to look into possible fiscal 
incentives in relation to restoration, preservation and conser-
vation work, such as reductions in VAT or other taxes, given 
that European cultural heritage is also managed by private 
bodies;

13. Urges the Commission to take stock of best practices 
in fiscal policies in Europe and recommend the appropriate 
ones to the Member States; calls on the Member States to 
follow those recommendations and exchange best practices 
between themselves in order to ensure maximum encourage-
ment of private support for tangible and intangible cultural 
heritage projects and maximise economic development and 
social cohesion impacts in the relevant local environment;

New governance models 

14. Welcomes the Council’s initiative of drafting guidelines 
for the new participatory governance models for the field of 
cultural heritage, by promoting the ‘shared resource’ aspect 
and strengthening links between local, regional, national 
and European plans;

15. Asks the Member States to ensure the development of 
legal tools that allow alternative funding and administration 
models, such as community involvement, the participation 
of civil society and public-private partnerships, with a view to 
implementing actions related to cultural heritage (conserva-
tion, restoration, preservation, development and promotion);

16. Calls on the Commission and the Member States to in-
itiate a Europe-wide dialogue between policymakers across 
all levels of governance, together with cultural and creative 
industries, networks of tourism operators, partnerships be-
tween private and public actors, and NGOs;

17. Encourages all stakeholders participating in the govern-
ance of cultural heritage to strike a balance between sus-
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tainable conservation and development of the economic and 
social potential of cultural heritage;

18. highlights the fact that ERDf cultural heritage projects 
are a practical example of multi-level governance and of the 
principle of subsidiarity and represent an important element 
of ERDf spending; stresses the importance of cross-border 
cultural projects that contribute to increasing economic and 
social cohesion and encourage inclusion; calls in this context 
for measures to be taken to strengthen and expand support 
for funding through public-private partnership agreements;

19. Stresses the need for new governance models to include 
a system of quality control in all alternative forms of funding 
and administration of cultural heritage;
20. Urges the Member States to step up controls over ex-
penditure of culture heritage-related components and to 
foster cooperation in fighting fraud, corruption and any oth-
er irregular activity encountered in this area;

21. Proposes that European legislative proposals should be 
complemented by an impact assessment regarding cultural 
heritage, and that where the assessment reveals a negative 
impact cultural heritage should be excluded from the scope 
of the legislative proposal as an exception;

The economic and strategic potential of cultural heritage

22. Notes that cultural heritage contributes to innovative 
jobs, products, services and processes and can be a source of 
creative ideas, nurturing the new economy whilst – through 
appropriate management – having a relatively low impact on 
the environment;

23. Recognises that cultural heritage plays a vital role in 
several of the Europe 2020 flagship initiatives, such as the 
Digital Agenda, the Innovation Union, the Agenda for New 
Skills and Jobs and the industrial policy for the globalisation 
era; calls, therefore, for greater recognition of the role of 
European cultural heritage as a strategic resource for smart, 
sustainable, and inclusive growth in the mid-term review of 
the Europe 2020 strategy;

24. Notes that the field of cultural heritage has the capacity 
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to create high-skilled jobs; urges the Member States to re-
lay initiatives on developing management and conservation 
training for workers and researchers in the field of cultural 
heritage; welcomes, in particular, long-term funding per-
spectives for networks of researchers, as in the case of the 
Marie Sklodowska Curie grants;

25. Stresses the importance for European tourism of UNES-
CO-designated tangible or intangible cultural heritage and 
natural heritage;

26. Underlines the possibility of focusing more strongly on 
cultural tourism in developing macro-regional strategies de-
signed to make it a more integral part of the strategic frame-
work for European cooperation;

27. Calls on the European institutions and the Member States 
to promote and support ‘soft travel’ (walking, horse-riding 
and cycling tours) as a way of opening up new opportunities 
for cultural and nature-based tourism;

28. Encourages Member States to work together with re-
gional and local authorities in order to maximise the value of 
cultural heritage in our societies and its contribution to jobs 
and growth in the EU;

29. Points out that cultural tourism, which accounts for 40 
% of European tourism, is a key economic sector in terms of 
potential for growth and employment, whose development 
should be further enhanced by the use of new technologies; 
stresses, however, the importance of preserving cultural and 
natural heritage by shaping sustainable, less invasive and 
higher value-added forms of tourism, in which the tourism 
sector is integrated into local development strategies;

30. Expresses its concern regarding the state of conservation, 
restoration, preservation and promotion policies for cultural 
heritage, which is of the greatest importance for European 
identity; stresses that funding for the safeguarding of cul-
tural heritage has been drastically reduced in some Member 
States as a consequence of the economic and financial crisis; 
to this end, calls on the Commission and the Member States 
to ensure that adequate funds and initiatives are directed to 
the valorisation of Europe’s cultural heritage;
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31. Invites the Commission to promote excellence, innova-
tion and competitiveness in the cultural and creative sectors 
by supporting the work of artists, creators and cultural pro-
fessionals;

32. Affirms the urgent need to give cultural heritage its clear 
place in the Commission’s Investment Plan for Europe;

33. Draws attention to the need to improve the methodo-
logical framework in order to have better statistics related 
to the field of cultural heritage; calls on the Commission to 
propose a set of indicators that could be used for monitoring 
and evaluation of the situation of cultural heritage and that 
would be uniform for all Member States; underlines the need 
to obtain, to a greater extent, research findings covering all 
aspects of cultural heritage and to link them so as to counter 
fragmentation in this area; points in this connection to the 
potential of ‘big data’ as regards deriving more knowledge 
from research projects; stresses that in order to assess the 
actual and potential economic value of the cultural heritage 
it is essential to collect statistics more systematically;

34. Considers that the Commission should classify compa-
nies and entities involved in the various aspects of heritage 
conservation as constituting a specific sector, using tradition-
al methods with added value that facilitate ecological and 
sustainable conservation;

35. Recognises the urgent need to address youth unemploy-
ment, and stresses that cultural heritage is an area with po-
tential for more and better employment, where the bridge 
between education and working life can be strengthened, 
for example through the development of quality appren-
ticeships, traineeships and start-ups in SMEs and the social 
economy; encourages Member States in this respect to de-
velop new and innovative funding opportunities to support 
management and conservation training and education and 
mobility for workers and researchers in this sector;

36. Urges the Commission to promote joint cultural heritage 
and tourism programmes on an integrated and scientific ba-
sis, to serve as a benchmark and an example of best practice;

37. Invites the Member States to strategically plan cultural 
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heritage-related projects that can lead to overall regional and 
local development, international and interregional coopera-
tion programmes, the creation of new jobs, sustainable rural 
and urban regeneration, and the preservation and promotion 
of traditional skills related to cultural heritage restoration;

38. Urges the Commission and the Member States to draw 
up an economic and statistical survey of businesses, manage-
ment entities and specialist professional activities in the cul-
tural heritage conservation and promotion sector and their 
specific contribution in terms of production and job creation;

39. Draws attention to the need to create, develop and 
promote opportunities for mobility and exchange of expe-
riences for those working in the cultural heritage sector, by 
ensuring that there is genuine professional reciprocity, in line 
with Directive 2005/36/EC on the recognition of professional 
qualifications, through the identification and sharing among 
Member States of minimum skills levels (ability and knowl-
edge), in particular for the occupation of restorer-curator; 
calls on the Commission, in this context, to put forward a 
proposal to extend the appropriate programmes to include 
mobility of cultural heritage managers and employees (e.g. 
castle managers) with a view to exchange experiences and 
best practices;

40. Calls on the Member States to emphasise the value of 
their heritage assets by promoting studies to determine the 
cultural and economic value of the cultural heritage so as to 
transform the ‘cost’ of its preservation into an ‘investment’ 
in its value;

41. Invites the Commission to consider the possibility of the 
European Institute of Innovation and Technology (EIT) estab-
lishing, under its next Strategic Innovation Agenda, a Knowl-
edge and Innovation Communities (KIC) in the field of cultur-
al heritage and creative industries, thus directly supporting a 
holistic vision of research and innovation;

42. Reiterates the importance of promoting in school curric-
ula the inclusion of art, music, theatre and film education as 
a key to developing knowledge of cultural heritage, artistic 
practice and expression, and soft skills geared to creativity 
and innovation;
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43. Encourages the Member States to introduce transdisci-
plinary themes relating to cultural heritage at various levels 
of education;

44. Emphasises the significant potential existing for the de-
velopment of entrepreneurial activity and of a participative 
approach in the tourism sector, in particular for tourism SMEs 
but also for start-ups, the non-profit sector and other or-
ganisations that contribute to the preservation, protection 
and promotion of Europe’s cultural heritage; stresses that, in 
addition to cultural assets, quality of service and high-level 
professional skills, the existence of well-trained specialists in 
the field and online presence are key factors for the success 
and competitiveness of the European tourism sector; stresses 
that research, innovation and new technologies, especially in 
telecommunications, are essential for bringing the cultural 
heritage closer to the people; also considers that unnecessary 
burdens on SMEs should be abolished for the sake of their 
competitiveness, and that legislation which has negative ef-
fects on SMEs in the tourism industry should be revised;

Opportunities and challenges

45. highlights the potential of the digitisation of cultural her-
itage, both as a tool for preserving our past and as a source 
for education research opportunities, quality job creation, 
better social inclusion, wider access for disabled people or 
people living in remote areas, and sustainable economic de-
velopment; stresses that the digitisation of heritage requires 
a consequent financial effort for small and medium-sized or 
isolated cultural institutions, and that adequate funding is 
key to ensuring a larger audience and wider dissemination 
of this heritage; emphasises that the opportunities afford-
ed by digitisation and new technologies, which would never 
replace access to the original heritage or the associated so-
cial benefits of traditional forms of participation in culture, 
should not lead to negligence in the conservation of origi-
nals or disregard for traditional forms of promoting culture, 
whether during or after digitisation;

46. Supports digital innovation in the arts and heritage sec-
tor, and notes that the use of e infrastructures can engage 
new audiences and ensure better access to and exploitation 
of the digital cultural heritage; stresses the relevance of ex-



41

EUROPEAN
PARLIAMENT

isting tools such as the Europeana website and encourages 
the improvement of that site’s search criteria with a view to 
greater user-friendliness;

47. Underlines the need to improve the level of digitisation, 
preservation and online availability of cultural heritage, in 
particular the European film heritage;

48. Stresses the importance of developing a true democrat-
ic and participative narrative for European heritage, includ-
ing that of religious and ethnic minorities; draws attention 
to the presence of heritage sites which embed different or 
contested pasts, and highlights that reconciliation processes 
should not lead to a suppression of historical consciousness 
of communities; invites the Member States to reflect on the 
ethics and methods of presentation of the cultural heritage 
and to take diversity of interpretations into account;

49. Affirms that religious heritage constitutes an intangible 
part of European cultural heritage; stresses that the impor-
tance of places, practices and objects linked to religious prac-
tices should not be disregarded in a discourse of European 
cultural heritage or be subjected to any form of discrimina-
tory treatment;

50. Considers that historical religious heritage, including ar-
chitecture and music, must be preserved for its cultural val-
ue, regardless of its religious origins;

51. Emphasises the importance of intercultural dialogue 
both within and outside Europe, and believes the Union 
should promote such dialogue as an appropriate tool against 
radicalism of whatever origin;

52. Draws attention to the specific characteristics of nation-
al minorities in the Member States regarding cultural herit-
age; calls, accordingly, for the preservation of their cultural 
heritage and for the promotion and protection of cultural 
diversity;

53. Stresses that cultural discrimination against religious and 
ethnic minorities should be avoided;

54. Stresses the importance of supporting cultural activities 
of migrant communities;
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55. Reaffirms the important contribution of cultural heritage 
to the cultural and creative industries as well as to social in-
clusion through culture;

56. highlights the importance of improving accessibility to 
cultural heritage sites for people with disabilities;

57. Points out the importance of preserving cultural land-
scapes and, in particular, intangible cultural heritage which 
represents a living culture and fuels traditional crafts, and 
calls on the Commission to include this to a larger extent in 
the respective programmes;

58. Stresses the importance of the gastronomic heritage, 
which must be protected and supported; considers that the 
resources allocated to this area can be optimised through 
interaction with other EU policies, such as the common agri-
cultural policy and consumer protection policy;

59. Points out that the cultural heritage and tourism are mu-
tually beneficial since, on the one hand, the cultural herit-
age generates substantial earnings for the tourism industry, 
while, on the other hand, tourism is good for culture, en-
couraging the display and conservation of cultural assets and 
generating revenue needed for their preservation;

60. Stresses that cultural tourism has a major role to play in 
preserving and realising the value of our cultural heritage, 
which includes not only the physical heritage and landscape, 
but also the intangible heritage, such as languages and reli-
gious and culinary traditions;

61. Calls on the Commission, the Council and the Member 
States to continue to cooperate with a view to implement-
ing, at all the respective levels, the actions aimed at the pro-
motion of cultural heritage and cultural tourism included in 
the Commission communication of 30 June 2010 entitled 
‘Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political 
framework for tourism in Europe’ (COM(2010)0352);

62. Points to the significance – in the light of what are pro-
found demographic and societal changes – of our common 
European cultural heritage and of the planned European year 
with regard to citizens’ identification with the European Un-
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ion and to strengthening a sense of community within the 
Union;

63. Is of the opinion that, for the coming generations in par-
ticular, an appreciation of Europe’s common cultural heritage 
provides direction and scope for developing a European iden-
tity, and values such as getting along and respecting each 
other, beyond Member State borders; therefore also recom-
mends that, inter alia when the European Year of Cultural 
heritage is being structured, particular account be taken of 
the younger generation;

64. Welcomes the great success of the European Capitals of 
Culture; calls for these cities to be linked as part of a network 
so as to extend the focus on the areas concerned, to provide 
for an exchange of experience and good practice, including 
with a view to helping future candidates, and to facilitate 
the organisation of events and specific circuits;

65. Encourages the use of cultural heritage as an education-
al tool to deal with societal issues in order to bring people 
living in Europe closer together;

66. Draws attention to the environmental threats affecting 
an important number of heritage sites within the EU, and 
urges that the consequences of climate change and human 
pressure should be takes into account by Member States in 
their long-term funding strategies for heritage preservation 
and restoration methods; recommends, in addition, that the 
Member States and the EU should promote research to a 
greater extent in this area, inter alia in order to investigate 
the multiple effects of climate change on cultural heritage in 
greater detail and to develop counter-measures;

67. Calls on the Commission, the Council and the Mem-
ber States to build on ‘The 7 Most Endangered’ initiative, 
launched by Europa Nostra in conjunction with the European 
Investment Bank, by identifying further examples of Europe-
an heritage which are in danger, drawing up action plans and 
seeking possible sources of funding; points out that develop-
ing this initiative is one way to attract private investment in 
heritage enhancement;

68. Calls on the Commission to better coordinate and sup-
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port Member States’ efforts to fight the stealing, smuggling 
and illegal trafficking of cultural heritage assets inside and 
outside the EU; asks for the return of cultural objects unlaw-
fully removed from the territory of a Member State;

69. Recalls the importance of protecting and conserving cul-
tural heritage, not only from the ravages of time but also 
from hooliganism and despoliation; points out that many ar-
chaeological sites are still at risk of despoliation by organised 
relic hunters, particularly underwater sites where access and 
surveillance by the authorities is difficult; calls, in this connec-
tion, for more effective cooperation between Member States 
in the identification and recovery of cultural goods and the 
prevention of illegal trafficking in such items;

70. Emphasises the role that cultural heritage plays in the 
Union’s external relations through policy dialogue and co-
operation with third countries, and calls on the Member 
States, the Commission and the Council to revitalise cultural 
diplomacy; in addition, points to the potential afforded by 
interdisciplinary research projects with regard to preserving 
cultural heritage involving Member States and non-EU coun-
tries;

71. Calls for a strong commitment on the part of the Member 
States, the EU and the international community to prevent, 
protect, document and restore in cases in which EU cultur-
al heritage or that of non-member countries is intentionally 
threatened and damaged as an act of war and violation of 
cultural and religious identity, also by cooperating with inter-
national organisations such as ICCROM, ICBS (International 
Committee of the Blue Shield), civil and military authorities, 
cultural institutions and professional associations;

72. Encourages the adoption of international agreements to 
prevent illicit trafficking of cultural heritage; highlights the 
need for the EU, together with the UN and UNESCO, to de-
fend heritage in danger and fight looting and destruction of 
cultural objects in conflict areas;

73. Points to the potential stemming from the know-how 
available in the EU as regards the preservation of cultural arte-
facts damaged or destroyed as a result of terrorism and war;
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74. Supports the creation of transnational cultural tourism 
products which reflect common European values and her-
itage; calls on the Commission to seek greater cooperation 
with Member States and other organisations which formu-
late culture and tourism policies, such as the United Nations 
World Tourism Organisation (UNWTO) and UNESCO, and to 
continue to co-finance and promote networks, cross-border 
regional projects and, in close cooperation with the Council 
of Europe, the European Cultural Routes, which are the best 
example of transnational pan-European thematic tourism 
projects;

75. Instructs its President to forward this resolution to the 
Council, the Commission and the governments and parlia-
ments of the Member States.
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θέατρο δελφών. Τριασδιάστατη απεικόνιση μετά την επέμβαση αποκατάστασης.

The Ancient Theatre of Delphi. 3D representation after the planned restoration works.


