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Культурна солідарність з Україною та механізм спільного реагування 
на надзвичайні ситуації для культурного відновлення в Європі  
Резолюція Європейського парламенту від 20 жовтня 2022 року про культурну 
солідарність з Україною та механізм спільного реагування на надзвичайні ситуації 
для культурного відновлення в Європі (2022/2759(RSP)) 

Європейський парламент, 

– беручи до уваги статтю 167 Договору про функціонування Європейського Союзу, 

– беручи до уваги Договір про Європейський Союз, зокрема його преамбулу, 
статтю 3 та Протокол № 2 про застосування принципів субсидіарності та 
пропорційності, 

– беручи до уваги преамбулу Хартії Європейського Союзу про основні права, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 1 березня 2022 року про роciйcьку 
 
aгpeciю проти України1, 

– беручи до уваги свою рекомендацію від 8 червня 2022 року Раді ЄС та заступнику 
Голови Європейської комісії / верховному представнику Європейського Союзу із 
закордонних справ і політики безпеки про зовнішню, безпекову і оборонну 
політику ЄС внаслідок загарбницької війни Росії проти України2, 

– беручи до уваги заяви лідерів фракцій Європейського парламенту щодо України 
від 16 та 24 лютого 2022 року, 

– беручи до уваги свою резолюцію від 17 вересня 2020 року про культурне 
відновлення Європи3, 

–  беручи до уваги свою резолюцію від 20 жовтня 2021 року про становище митців і 
культурне відновлення в ЄС4, 

                                              
1  ОВ C 125, 18.3.2022, с. 2. 
2 Ухвалені тексти, P9_TA(2022)0235. 
3  OВ C 385, 22.9.2021, с. 152. 
4  ОВ C 184, 5.5.2022, с. 88. 



– беручи до уваги висновки Ради від 18 травня 2021 року про відновлення, стійкість 
та сталість культурного та креативного секторів, 

– беручи до уваги питання до Єврокомісії щодо культурної солідарності з Україною 
та механізму спільного реагування на надзвичайні ситуації для культурного 
відновлення в Європі (O-000030/2022 – B9-0026/2022), 

– беручи до уваги частину 5 статті 136 і частину 2 статті 132 Регламенту ЄП, 

– беручи до уваги пропозицію резолюції Комітету з питань культури та освіти, 

A. оскільки війна Росії проти України є спробою викорінити ідентичність і культуру 
суверенної держави, також шляхом стратегічних і цілеспрямованих актів 
знищення об’єктів культурної спадщини1, що є воєнним злочином згідно з 
Гаазькою конвенцією2 1954 року, підписантами якої є обидві країни; 

B. оскільки напад на Україну також є нападом на нашу спільну європейську 
ідентичність, наші цінності та спосіб життя, який характеризується відкритими 
суспільствами, заснованими на демократії, повазі до прав людини, гідності, 
верховенстві права та культурному різноманітті; оскільки мільйони людей у 
всьому світі відчувають на собі цілий спектр надзвичайно згубних наслідків — від 
втрати життя до нестач продовольства, глобального скорочення поставок 
енергоресурсів, зростання інфляції та міграційних потоків; оскільки Росія 
використовує ці навмисні наслідки у якості політичних та стратегічних загроз; 

C. оскільки російське вторгнення в Україну також ставить під загрозу митців і 
працівників культури, журналістів і науковців, поширюючи атмосферу страху та 
недовіри, завдаючи шкоди свободі творчості, якісним новинам, незалежності ЗМІ 
та доступу до інформації, академічній свободі та свободі слова в ширшому 
розумінні; 

D. оскільки незаконне знищення культурної спадщини й розграбування та 
контрабанда культурних цінностей і артефактів становлять серйозну загрозу 
ідентичності всіх українців і меншин у країні та перешкоджатимуть 
постконфліктному національному примиренню; 

E. оскільки далекосяжні наслідки пандемії COVID-19 завдали значних збитків усім 
аспектам нашого життя та життєвого середовища, особливо всій культурній 
екосистемі, яка й так характеризується крихкою організаційною і фінансовою 
структурою та часто нестабільними умовами праці, і де є загрози свободі 
художнього вираження; оскільки культурні і креативні сектори та індустрії 
(ККСІ) ще не повністю оговталися від кризи COVID-19; 

F. оскільки ці серйозні кризи не лише стали викликом для стратегічної автономії 
Євросоюзу, але й також виявили його величезний потенціал формувати сильне 

                                              
1  Станом на 21 вересня 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження з 24 лютого 

2022 року 192 об’єктів — 81 релігійного об’єкта, 13 музеїв, 37 історичних 
будівель, 35 будівель, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників і 10 
бібліотек. https://www.unesco.org/en/articles/ 
damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco 

2 Дивіться підпункт ix пункту b частини 2 статті 8 Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду. 

https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco
https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco


почуття приналежності до Європи, спільно реагувати на гострі потреби та 
зміцнити підтримку ідеї європейської інтеграції; 

G. оскільки культура залишається важливим вектором взаєморозуміння та 
підтримання миру між народами; 

Посилити підтримку української культурної екосистеми та солідарність з нею 

1. схвалює загальну рішучу підтримку, що надається з боку ЄС та його держав-
членів українським культурним та креативним секторам і індустріям, та швидку 
мобілізацію фінансових інструментів Єврокомісією, урядовими діячами, 
неурядовими організаціями (НУО) та громадянським суспільством для підтримки 
митців та працівників культури, які тікають від війни, культурних організацій 
країн, що приймають українських біженців, а також захисту культурної 
спадщини; схвалює, зокрема, ініціативи швидкого реагування, як-от фонд 
«Культура  солідарності» для України; 

2. висловлює свою щиру солідарність з акторами, митцями, творцями, авторами, 
видавцями, їхніми компаніями та всіма іншими творцями та працівниками 
культури, включно з творцями-аматорами, адже мистецтво та культура 
відіграватимуть фундаментальну роль у зціленні та відбудові України; особливо 
схвалює діяльність українських митців і творців, які чинили опір російському 
вторгненню, займаючись своїм мистецтвом; 

3. закликає Єврокомісію та держави-члени ЄС долучити нагальні потреби секторів 
культури та культурної спадщини до діапазону гуманітарної підтримки ЄС 
України; твердо переконаний, що, відповідно до історичного рішення 
Європейської ради від 23 червня 2022 року про надання Україні статусу 
кандидата на вступ до ЄС, спеціальна підтримка також має бути виділена в рамах 
майбутнього Українського трастового фонду, схваленого главами держав і урядів 
європейських країн у висновках Європейської ради від 24–25 березня 2022 року; 

4. наполегливо закликає ЄС запропонувати цільову підтримку українським діячам 
культури, малим і середнім підприємствам, НУО, місцевим культурним заходам, 
університетам і громадянському суспільству в проектуванні та розробці 
дорожньої карти реконструкції та відновлення країни; 

5. вважає, що ЄС слід запропонувати свою підтримку українській владі, зокрема на 
місцевому та регіональному рівнях, разом із громадянським суспільством у якості 
конструктивного партнера у відбудові країни та, зокрема, у реставрації 
культурних об’єктів; у зв’язку з цим підкреслює, що ЄС слід заохочувати тих, хто 
бере участь у реконструкції, розглянути можливість використання найвищих 
стандартів якості; визнає, що Новий європейський Баугауз має потенціал для того, 
щоб зробити внесок у післявоєнну реставрацію із залученням українських 
культурних та креативних секторів і індустрій; 

6. вважає, що особливу увагу необхідно приділяти культурним та історичним 
працям, наявним в Україні, та охороні культурної спадщини країни; підтверджує 
готовність Європейського Союзу брати участь у збереженні творів мистецтва та 
культурної спадщини шляхом застосування всіх правових інструментів для 
захисту та запобігання торгівлі або незаконному експорту культурної спадщини 
під час війни; 



7. наголошує на необхідності підтримки України в ретельному документуванні всіх 
нападів на культурну спадщину, особливо тих, які є потенційними воєнними 
злочинами та вчиняються проти культурної спадщини, яка охороняється 
міжнародними конвенціями; нагадує, що окрім фізичного захисту пам’яток і 
артефактів, ЄС повинен і далі посилювати підтримку оцифровування та 
цифрового документування культурної спадщини; 

8. вважає, що будь-яка фінансова підтримка, надана Україні в сфері культури, не 
повинна ставити під загрозу фінансування, яке надається культурним та 
креативним секторам і індустріям в Європейському Союзі через програму 
«Креативна Європа»; 

Підтримка стійкості та посткризового відновлення культурної екосистеми ЄС як 
єдиного цілого 

9. закликає Єврокомісію та держави-члени ЄС зосередити увагу на культурі в усіх 
ключових сферах політики і пріоритетів ЄС, як-от кліматичні заходи, цифрова 
трансформація, економічне відновлення та міжнародні відносини; пропонує 
Єврокомісії продовжувати використовувати багатовимірний потенціал 
культурних та креативних секторів і індустрій для добробуту суспільств і 
громадян у Європі, а також активно сприяти публічному культурному дискурсу з 
метою залучення якомога більшої кількості людей до формування громадської 
думки та сприяння міжнародному культурному співробітництву; 

10. наголошує на необхідності підтримувати та координувати дії на всіх рівнях 
управління як з державними, так і з приватними зацікавленими сторонами, 
включно з громадянським суспільством та благодійниками, що включає цільову 
підтримку екосистем культури, творчості та культурної спадщини та 
справедливих умов праці для працівників цих галузей; 

11. настійно закликає Єврокомісію та держави-члени ЄС збільшити свій 
інноваційний потенціал у плані співпраці та державно-приватного партнерства з 
метою підвищення стійкості до майбутніх криз, що впливають на культурні та 
креативні сектори і індустрії; у цьому контексті закликає Єврокомісію та 
держави-члени ЄС і надалі сприяти цифровізації культурних та креативних 
секторів і індустрій та забезпечити широкий цифровий доступ до витворів 
мистецтва і культури; 

12. закликає Єврокомісію вивчити можливість встановити або виступати в якості 
партнера в Європейському механізмі реагування на надзвичайні ситуації та 
відновлення, спеціально присвяченому культурі, культурній спадщині та творчим 
екосистемам на основі мультистейкхолдерного підходу; запрошує Єврокомісію 
запропонувати законодавчу та фіскальну основу для такого механізму та скласти 
список асоційованих стратегічних партнерів з усіх причетних секторів, державних 
чи приватних, включно з моделями філантропічного партнерства, у повній 
відповідності до принципу додатковості, щоб уможливити стратегічне об’єднання 
ресурсів, цим зміцнюючи державне фінансування та оптимізуючи підтримку 
культурних та креативних секторів і індустрій; 

° 

°         ° 



13. доручає Голові Європейського парламенту надіслати цю резолюцію Раді ЄС, 
Європейській комісії і урядам та парламентам держав-членів ЄС. 

 

 

 


	P9_TA(2022)0374
	Культурна солідарність з Україною та механізм спільного реагування на надзвичайні ситуації для культурного відновлення в Європі
	Резолюція Європейського парламенту від 20 жовтня 2022 року про культурну солідарність з Україною та механізм спільного реагування на надзвичайні ситуації для культурного відновлення в Європі (2022/2759(RSP))



