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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva uuringu aluseks oli Euroopa Parlamendi soov, et teda teavitataks võimalikust 
kultuurivahetusest kolmandate riikidega, ning uuring on läbi viidud Hiina näitel. Uuringus 
antakse teavet Hiina kultuurisektori kohta (esimene osa) ning Euroopa Liidu ja Hiina vahel 
toimuva kultuurivahetuse kohta (teine osa). Uuringus antakse ka mitmeid soovitusi, kuidas 
suurendada Euroopa Liidu ja Hiina vahelise koostöö võimalusi (kolmas osa). 
 
1. Uuringus käsitletakse nii kultuuri- kui ka loomemajandust. Vastavalt käesoleva uuringu 
määratlusele hõlmab kultuurisektor kõiki tööstus- ja tööstusväliseid sektoreid, mille puhul 
kultuur on tarbitav lõpptoode, samal ajal hõlmab loomesektor neid tööstusi, mis kasutavad 
kultuuri loomingulise sisendina mittekultuuriliste toodete tootmise protsessis. Käesoleva 
uuringuga hõlmatakse järgmisi sektoreid: kino, televisioon, uus meedia, kujutav kunst, 
arhitektuur ja disain, etenduskunstid, kultuuripärand, muusika ja kirjandus. 
 
2.  Uuringu teostamisel kasutati peamiselt kahte meetodit: andmete analüüs ja 
intervjuud. Andmete analüüsi teostati iga kultuurisektori kohta kättesaadavate peamiste 
trükimaterjalide ja internetiallikate alusel. Intervjuud iga valdkonna mõningate kõige 
olulisemate sidusrühmadega viidi läbi nii Hiinas kui ka Euroopas. 
 
3.  Uuringu esimeses osas vaadeldakse Hiina kultuuri- ja loomesektoris viimastel aastatel 
toimunud põhjalikke muutusi. Kõige otsustavam muudatus tehti teatavaks seoses 
11. viisaastakuplaaniga ning see hõlmas kiiret üleminekut mittetulunduslikult ja mainele 
orienteeritud sektorilt majanduslikult integreeritud sektorile. 
 
4.  Filmitööstussektoris on Hiina praegu Põhja-Ameerika ja India järel maailmas suuruselt 
kolmas filmitootja riik. Samal ajal on olemasolevate kinode ajakohastamine ja uute 
kobarkinode rajamine suurendanud tarbijate kulutusi kinokülastustele, mille tulemusena 
suurenes kassatulu 2008. aastal 27 %. 
 
Välismaiste filmide suhtes kohaldatakse rangeid õigusnorme ning nende kaudu on võimalik 
juurde pääseda hüvitistele. Välismaise ettevõtte ja Hiina filmitootja/stuudio vahel on kolm 
koostöö võimalust: kaastootmine, abitootmine ja tellimustootmine. Juurdepääs 
välisturgudele ja talentidele on üks filmitööstusalase koostöö peamisi motiveerivaid 
asjaolusid. Hiina julgustab välisettevõtteid, eriti Euroopa ettevõtteid, keda peetakse 
väärtuste poolest samasugusteks ning kes tavaliselt töötavad vastavalt samalaadsetele 
rahastamisnõuetele, investeerima Hiina suurfilmidesse. 
 
Välismaiste filmide levitamist silmas pidades lubab valitsus igal aastal nn tulude jagamise 
põhimõtte alusel sisse tuua kakskümmend välismaist filmi. Nende filmide eest saab 
välisettevõte tavaliselt 30 % kassa netotulust. Kõnealusest kahekümnest filmist kolm 
neljandikku on tavaliselt Põhja-Ameerika filmid ning ülejäänud on pärit Euroopast ja 
teistest välisriikidest. Impordikvoodid ei hõlma kaastoodetud filme, mida käsitletakse kui 
kodumaiseid filme ning mis seetõttu saavad Hiina kinodes automaatselt levitamisõiguse. 
Viimastel aastatel on kolm viiest suuremast kodumaisest filmist olnud kaastoodetud filmid. 
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5.  Vastavalt WTOga ühinemise nõuetele avas Hiina oma televisioonitööstuse osaliselt 
välisinvesteeringutele, suurendas osalust ja turulepääsu kooskõlas riigisisese tööstuse 
ümberkorraldamisega. Kõnealused muudatused said võimalikuks tänu laialdastele 
muudatustele valitsuse poliitikas ning integreerumisele üleilmsete turgudega. Hiina, mille 
elanikest 97 %-l on juurdepääs televisioonile, kujutab endast maailma suurimat 
televisiooniturgu. Riigi reguleerimist vähendavad reformid on loonud võimalused 
välismaiste saadete levitamiseks ja filmide ühistootmiseks. Viimastel aastatel on 
teatavatele üleilmsetele ringhäälinguorganisatsioonidele esmakordselt võimaldatud 
tsenseerimata juurdepääs Hiina telekanalitele. Televisiooniturg sõltub ülekaalukalt 
välismaistest saadetest, sest hulgaliselt eetriaega vajab saadetega sisustamist ning 
kohalikel saadetel puudub pärast esmaülekannet kaubanduslik väärtus. Lihtsamad 
eeskirjad ning sujuvam bürokraatlik protsess tõid kaasa telesaadete impordi suurenemise, 
millest suurema osa moodustavad formaatsaated (nt tõsielusaated, telemängud, 
jutusaated), mida saab kulutõhusalt Hiinas taastoota. Siiski on saadete tootmine tõusuteel 
ning teatud valdkondades ületab saadete pakkumine pidevalt nõudlust, sest 
kaitsemeetmena on kehtestatud kohustus kohalikes võrkudes ja üleilmsetes võrkudes 
näidata vähemalt 70 % ulatuses kodumaiseid saateid. Lisaks on Hiina telekanalitel 
kohustus toota üks tund kodumaiseid telesaateid iga tunni välismaiste saadete kohta. Selle 
tulemusena õnnestub neil täita kohustuslikud saadete tootmisega seotud 
investeerimiseesmärgid, isegi kui neil puudub selleks vajalik finantssuutlikkus. 
 
6.  Hiina interneti- ja mobiiltelefonisektor on maailma suurim ja kasvab kiiresti. Hiina 
internetimängude tööstus on samuti maailma kõige kiiremini kasvav tööstusharu. Kuigi 
mitme näitaja põhjal kasvab interneti- ja mobiiltelefonisektor jätkuvalt, saab siiski 
täheldada märkimisväärseid piirkondlikke erinevusi – kasv on praeguseks koondunud riigi 
lõuna- ja rannikupiirkondadesse. Vaatamata oma põhirollile seadusandjana, täheldatakse 
Hiinas praegu märke selle kohta, et Hiina püüab riigis toimuvast internetibuumist rohkem 
rahalist kasu saada. 2008. aasta lõpus teatas telekommunikatsiooniamet SARFT 
ootamatult, et kõik videoportaalid tuleb muuta riiklikuks. Pärast mõningasi läbirääkimisi 
lubati enne määruse kehtima hakkamist loodud portaalidel jääda edasi eraportaalideks, 
kuigi nad pidid taotlema SARFTi väljastatavat litsentsi, ning uued portaalid tuli muuta 
avaliku sektori ettevõteteks. Kuigi Hiina ametiasutused teostavad jätkuvalt kontrolli 
interneti üle, ilmneb üha rohkem märke avatusest: 2008. aastal jõustus internetivideoid 
käsitlev uus määrus, millega lubati Hiina ja välisriikide ühisettevõtetel pakkuda interneti 
videoprogrammide teenuseid tingimusel, et nende partneriks on riigiettevõte. Seni on 
mitmetel rahvusvahelistel internetiettevõtetel keeleliste ja poliitiliste piirangute tõttu 
puudunud juurdepääs Hiina turule. Suurettevõtted Google ja Yahoo on omandanud litsentsi, 
mis võimaldab pakkuda hiinakeelseid teenuseid tingimusel, et teenus vastab infosisule 
esitatavatele piirangutele ja tsensuuri kitsendustele. 
 
7.  Kujutava kunsti sektorit iseloomustab kiire areng, tänu millele edenevad uued 
äristruktuurid ja selles osalejad. Viimase viie aasta jooksul on Hiina saanud 
kollektsionääride, kuraatorite, korraldajate ja kunstiäriettevõtete jaoks üheks maailma 
keskuseks. Sektor hõlmab kauneid kunste alates antiigist kuni kaasaegse kunstini, kuid 
kõnealune nähtus paistab eriti silma kaasaegse kunsti valdkonnas, mis ajab järk-järgult 
laiali oma „maa all olevaid” juuri, selleks et saavutada laialdane nähtavus ja institutsioonide 
toetus. 
 
Alates 2006. aastast on muutunud tasakaal riiklike struktuuride ja erastruktuuride vahel. 
Valitsus on erastanud kultuuriosakonnad, samal ajal kui erasektori investeeringud on 
suurenenud. Pooled kaunite kunstide muuseumidest kuuluvad praegu eraomandisse ning 
erastruktuuridest rahastatakse enamikku kunstisündmusi. Mittetulunduslikud riiklikud 
kultuuriühingud on uued struktuurid, mida iseloomustab äritegevus, mis juhindub 
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peamistest kunstisuundadest. Nad on ametlikuks sillaks valitsuse ja erasektori vahel ning 
Hiina ja muu maailma vahel. Kõnealune tegevus on müügi puhul hästi välja arendatud, kuid 
halduse alal veel nõrk. Kunstikriitika, haridus ja kuraatorlus otsivad standardite 
täiustamiseks koostöövõimalusi Euroopaga. Euroopa kunsti imbumine Hiina turule on ikka 
veel väga vähene, kuid valitsus, erasektor ja sõltumatud üksused otsivad vastastikuste 
külaskäikude abil uusi võimalusi. 
  
8.  Muusikasektor on üks Hiina loomemajanduse nõrgemaid sektoreid. See on 
kannatanud riigi äärmusliku kontrolli all ning piraatluse tase Hiinas on üks kõrgemaid 
maailmas, mis mõjutas 1990. aastatel tugevasti muusikaäri ning kahjustab tänapäeval 
digitaalturgu. Sellele vaatamata on Hiinal suur kasvupotentsiaal mobiiltelefoni- ja 
internetimuusika valdkonnas. Digitaalturg on paljutõotav, kuid siiski piiratud: muusika 
allalaadimise seaduslikke võimalusi on väga vähe ning plaadifirmad saavad sellest vähe 
tulu. Autoritasu sissenõudmine on Hiina muusikatööstuse sissetulekuallikana vähe 
arenenud, mille põhjuseks on paljude plaadiprodutsentide vähene teadlikkus autoriõigust 
käsitlevatest seadustest. 
 
Igal Hiina piirkonnal on oma kultuuriväärtused ja muusikaeelistused. Hiina avalikkuse 
muusikamaitse võib tunduda üllatav: Euroopas enamasti moest läinud artistid võivad Hiinas 
nautida ülimat populaarsust. 
 
9.  Hiinas toimub kiire linnastumine, mis jätab vähe võimalusi loomingulisuseks 
arhitektuuri valdkonnas. Arhitektuuriturul domineerivad kohalikud riiklikud 
projekteerimisinstituudid. Samas suureneb nende eraettevõtete arv, mille on asutanud 
arhitektid, kes on Hiinasse tagasi pöördunud pärast õpinguid/töötamist välismaal (kes 
tegutsevad peamiselt Pekingis või Shanghais). Kõnealused väikestuudiod tegutsevad 
peamiselt kultuurivaldkonnas, püüdes nihutada arhitektuurilahenduse piire. Muutudes 
rahvusvahelistele mõjutustele vastuvõtlikumaks, soovib Hiina korraldada vahetusi ja õppida 
lääne arhitektuurikaanonist ja -tehnikatest. Välismaa arhitektidel on olnud väga tähtis roll 
Hiina arhitektuuri kujundamisel, nad on ehitanud tähtsaid hooneid olümpiamängudeks ja 
teevad seda nüüd Expo 2010 jaoks. Neil on õnnestunud kasutusele võtta uus 
arhitektuurikeel ning luua tänapäeva arhitektuuri eredaid näiteid, nagu CCTV hoone, riiklik 
olümpiastaadion ja Pekingi ooperimaja. 
 
10.  Tänu heale tavale ja koostööle rahvusvaheliste institutsioonidega on Hiina tohutu 
pärand nüüd kaitstud paremini kui eales varem. Riigi ülirikka minevikuga kultuuri tahetakse 
edendada turulahenduste kaudu, andes ametliku turismipiirkonna ja/või maailmapärandi 
staatuse teatavatele kohtadele, mis seetõttu muutuvad avaliku ja erasektori 
investeeringute jaoks ahvatlevamaks. Viiakse ellu reforme, mille abil ajakohastatakse 
vastavaid riiklikke haldusorganeid, kuid erasektoris osalejatele, nagu sihtasutused, on 
jäetud vähe tegutsemisruumi. Riiklikest vahenditest rahastamine ning avalikkuse teadmised 
ja teadlikkus on ikka veel puudulikud ning arheoloogia- ja arhitektuuripärandi säilitamist 
ohustab sageli kontrollimatu maakasutus ja maa ümberkorraldamine. Tõhusad on aktiivne 
kultuurivahetus ja koostöö kultuuripärandi kaitsmisel, kultuuriliselt oluliste kunstiteoste 
varastamise ja salakaubaveo ennetamine ning Hiina ajaloolise kultuuripärandi näituste 
korraldamine koos Euroopa riikidega. 
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11.  Hiina etenduskunstidega seotud poliitikad on hiljuti liikunud liberaalsema süsteemi ja 
ümberkorralduste suunas, kusjuures seda tehti kommertsetenduste korraldamise määruse 
abil, mis anti välja 2008. aasta juulis. Peking on kultuuripealinnana Hiina suurim 
kunstikeskus, kuhu on koondunud enamik infrastruktuure ja üritusi. Mitmerahvuselise 
riigina edendab Hiina riigiülesel tasandil eelkõige rahvusvähemuste etteasteid. Lisaks 
tegutsevad Hiina asutused laialdaselt maapiirkondades, toetades etenduskunstidega 
tegelevaid truppe ning soodustades nende jõupingutusi etenduste üleriigiliste ringsõitude 
korraldamisel. 
 
Euroopa turgudele jõudvate programmide algatajateks ja korraldajateks on enamasti 
Euroopa riigid, kes teevad seda stipendiumide kaudu ja diplomaatiliste kohtumiste toetusel. 
Need on riiklikult toetatavad etendused (ballett, tsirkus). Hiina peab oma etenduskunstide 
sektorit nõrgaks. Väheseid tulusaid etendusi (muusika) ei ole võimalik eksportida 
keelebarjääri tõttu. 
 
12.  Kuni 1980. aastateni oli Hiina kirjastussektor kõigest propaganda ja üldise riikliku 
teabe kandja. Avanemine tõi kaasa kõnealuse sektori kaubanduslikuks muutumise. Praegu 
on see maailma suurim raamatute ja ajakirjade turg. 
 
Hiinas kohaldatakse kirjastussektori suhtes rangeid eeskirju ja poliitikaid. Riiklikud 
kirjastajad ei saa enam valitsuselt toetust ning konkurentsivõime säilitamiseks liituvad nad 
sageli kultuurialast nõustamist pakkuvate eraettevõtetega. Raamatute massiturg, nagu ka 
lugejaskond, on noor; tänapäevane internetikirjandus naudib edu, kuid klassika lugemine 
jääb laialdaseks haridusalaseks ja kultuuriliseks ootuseks. Hiina kirjastajad suhtlevad üha 
enam lääne turgude ja nende korraldajatega. Hiina kirjastusturu tootlikkus on suurem kui 
Ameerika Ühendriikidel või Ühendkuningriigil. Müügimahtude ja kirjandusalase maitse alal 
esineb palju piirkondlikke erinevusi, seda peamiselt riigi suuruse tõttu ning tänu 
tõhusamale levitamisele ja sidele Pekingis, Shanghais ja Guangzhous. 
 
13.  Hiina intellektuaalomandiõiguste kaitse ebakindel raamistik on Euroopa ettevõtete 
jaoks peamine pidurdav tegur, mis takistab neil Hiina turule sisenemast, ning see on tõeline 
mureküsimus Hiinas juba tegutsevate ettevõtete jaoks. Võltskaubad on jätkuvalt 
laiaulatuslik probleem. 2006. aastal pidasid Euroopa ettevõtted Hiinat Euroopa ettevõtete 
jaoks kõige probleemsemaks turuks võltsingute ja intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
alal. Hiina valitsuse väitel on asutud asjaomaste õigusaktide jõustamist kiirendama. Kuigi 
Hiina on teinud jätkuvalt edusamme intellektuaalomandiõiguste kaitse süsteemi 
rakendamisel, püsivad teatavad puudujäägid ning õigusaktide jõustamine on 
ebakorrapärane ja ebatõhus. Euroopa ettevõtted puutuvad kokku raskesti mõistetava ja 
keeruka õigus- ning kohtusüsteemiga, mis ei suuda piisavalt tagada asjaomaste ettevõtete 
õiguste austamist ja kaitset. 
 
14.  Ikka veel eksisteerib tsensuur ning seda tuleb pidada esimeseks takistuseks 
juurdepääsul kultuuri- ja loomemajandusturgudele. Filmitööstuses peavad kõik välismaa 
ettevõtted kohalikus filmitootmises osalemiseks luba taotlema (alates käsikirjast kuni 
eelarve ja tootmisstruktuurini enne filmi tootmist ja isegi pärast filmi valmimist selle 
näitamiseks kodu- ja välismaal). Uue meedia sektoris teostatakse veebitsensuuri 
mitmesuguste seaduste ja halduseeskirjade abil. Tuhanded internetipolitseinikud jälgivad 
veebi ööpäev läbi, otsides võimalikku kahjulikku materjali. Hiina asutuste seisukohast on 
blogide infosisu tõenäoliselt kõige tundlikum internetivaldkond. Kirjastussektori puhul 
puudub ametlik tsensuurieeskiri, kuid iga raamatu ISBN-numbri registreerimisprotsessi 
kasutatakse tõhusalt infosisu kontrollivahendina. 
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Tsensuur mõjutas kunstisektorit 1980. ja 1990. aastatel. Viimase viie aasta jooksul paistab 
tsensuur olevat tagasi tõmbunud, sest palju vähem kunstisündmusi on nüüd ära keelatud. 
Kunstnikud ja kuraatorid on märganud, et nad ei pea enam olema tundlike teemade puhul 
nii ettevaatlikud kui varem. Tsenseeritud teemad keskenduvad Hiina ajaloo poliitilistele ja 
ajaloolistele sündmustele, rahvuslikule puutumatusele, vägivallale, narkootikumidele, 
religioonile ja pornograafiale. 
 
15.  Uuringu teises osas vaadeldakse praegust Euroopa Liidu ja liikmesriikide ning Hiina 
vahelist kultuurivahetust programmide, tegevuste ja algatuste kaudu, samuti nende mõju 
ja tõhusust edasise kultuurivahetuse edendamisel kõnealuste osalejate vahel. 
 
16.  Pärast teatise avaldamist Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas 
maailmas on EL välja töötanud välispoliitika, mis sisaldab kultuurivahetust. 
Kultuurivaldkonnas on Hiinaga seoses võetud mitmeid ühenduse meetmeid, näiteks 
kultuuriprogramm, MEDIA 2007, ettevalmistav meede MEDIA International ja MEDIA 
Mundus. Euroopa Komisjoni Hiina delegatsioon on algatanud kultuurisündmusi. Siiski ei ole 
ELi ja Hiina vaheline kultuuridialoog eriti edenenud ega arenenud. Tsensuuriprobleem püsib 
ning seda tuleb arvesse võtta. See on iga tundlikku teemat käsitleva ürituse probleem. Kuid 
esimene ja peamine probleem on asjaolu, et Euroopa Liit tervikuna Hiina kultuurimaastikult 
puudub peaaegu täielikult. Hiina jaoks on keeruline kultuurilisest aspektist lähtudes 
kujundada EList konkreetne kontseptsioon, sest EL ei ole ühtne integreeritud riik. 
 
17.  Hiina ja välisriikide vahelist kultuurivahetust juhitakse vastastikuse kasu põhimõttel. 
Kõnealune põhimõte, mille on välja töötanud Hiina kultuuriministeerium kultuurivahetuse 
kohta Euroopa Liiduga, on problemaatiline ja raskesti rakendatav. Hiina seisukoht on 
selline, et kui Hiina lubab ühel riigil oma territooriumil ürituse korraldada, peab ka 
asjaomane riik lubama Hiinal oma territooriumil ürituse korraldada, mis tähendab seda, et 
iga kultuuriüritust tuleb samas ulatuses vastastikku korraldada. Euroopa Komisjoni jaoks 
võib vastastikuse kasu põhimõtte rakendamine osutuda problemaatiliseks, sest Hiina ei pea 
Euroopa Liitu ühtseks integreeritud riigiks. Selle tõttu on iga ürituse puhul vajalik ametlik 
leping, mille allkirjastavad kõik 27 liikmesriiki. Hiina kavandas seda liiki lepingut 2005. 
aastal, kuid Euroopa Komisjon lükkas selle tagasi. 
 
18.  ELi liikmesriikide ja Hiina vaheline kultuurivahetus põhineb kahepoolsetel 
koostöölepingutel. ELi liikmesriikide kultuuripoliitikaid juhitakse kohalikul tasandil 
esindajate võrgustiku abil, kes annavad aru oma riigi välisministeeriumile, 
kultuuriministeeriumile või väliskaubanduse ministeeriumile. Käesoleva aastakümne 
algusest alates on paljud ELi liikmesriigid välja töötanud mitmeid lühiajalisi 
kultuuriprogramme. Samal ajal on pikaajalised programmid muutunud nii oma nägemuselt 
kui ka eelarvelt ambitsioonikamaks. Kõnealune uus poliitika vastab ELi liikmesriikide 
kasvavale teadlikkusele Hiina turu suurest mõjujõust. Hiinas on ellu viidud laiaulatuslikke 
müügiedendustegevusi: üritused, infoteenused, veebiplatvormide vahetused, õpitoad, 
tõlkimise rahaline toetamine jms. ELi poliitikud ja majandusotsuste tegijad peavad 
kultuuriprogramme leebeks diplomaatiaks, mis sillutab teed kultuurialasele mõjule, 
tulevasele partnerlusele ja majanduslepingutele. Vaatamata sellele tõkestavad ELi 
liikmesriikide ja Hiina vahelist kultuurivahetust mitut liiki takistused (geograafilised, 
haldusalased, õiguslikud, keelelised, kultuurilised, poliitilised ja teabele juurdepääsuga 
seotud takistused). 
 
Kultuurimeetmete tõhusust ja mõju saab hinnata mitmel viisil. Olemasolevate näitajate 
põhjal ilmneb, et mõned meetmed on olnud edukad, äratamaks Hiina vaatajaskonnas huvi 
ELi liikmesriikide kultuuri ja kultuuritööstuse vastu. 
 



ELi ja kolmandate riikide vahelise kultuurivahetuse võimalikkus Hiina näitel 

 8

Samal ajal kui enamik riike korraldab kultuuridiplomaatiat sama mudeli alusel, tuleb 
lahendada järgmised küsimused. 
 
–  Kas on parem korraldada üritus nullist alates või integreerida olemasolev Hiina 

festival? 
–  Kas on parem võtta meede, mis keskendub ühele kesksele ideele (jätkusuutlik areng 

jne), või luua mitmekülgne programm? 
–  Kas on parem keskenduda rikastele ja rahvarohketele linnadele (kus valitseb juba 

kultuurisündmuste üleküllus) või laiendada tegevusvaldkonda ja liikuda edasi 
kohalikele turgudele kogu riigi ulatuses? 

 
19.  Uuringu kolmandas osas tehakse ettepanekuid selle kohta, kuidas tõhustada 
koostööd, kultuurivahetust ja poliitilist dialoogi Hiinaga kultuurivaldkonnas. Kolmandas osas 
vaadeldakse ka kultuuri edendamise laiemat poliitilist konteksti Euroopa Liidu 
rahvusvahelistes suhetes, juhindudes Hiina kultuuri- ja loomemajanduse maastiku ja 
poliitikate ning samuti kultuuri edendavate Euroopa ja riiklike poliitikate hindamisest. 
Ettepanekud on esitatud kolmes kategoorias, mis vastavad ELi võimaliku tegevuse kolmele 
etapile Hiina suhtes: 
 
1)  tugevdada ELi poliitilist ja diplomaatilist tegevust Hiinas; 
2)  aidata Hiinal ära tunda Euroopa kultuuri; 
3)  toetada ELi kunstnikke ja kaubamärke Hiina turule sisenemisel tehtavates 
jõupingutustes. 
 
1.  Tugevdada ELi poliitilist ja diplomaatilist tegevust Hiinas 
 
Osaleda tõelises kultuuridialoogis Hiinaga ning edendada majanduslikku kasu 
kultuurivahetuse suurendamise ja sellesse investeerimise teel 
 
Rakendada ja luua tegevusi ning programme kehtiva ELi õigusliku raamistiku alusel, milleks 
on Euroopa Komisjoni ja Hiina kultuuriministri vaheline ühisdeklaratsioon. Pikaajalise 
koostööpoliitika esimene samm võib olla 2009. aasta mai ühisüritus, mille käigus 
keskendutakse Shenzheni loomemajandusele. 
 
Julgustada piraatlusvastast võitlust 
 
Piraatlusvastast võitlust ning dialoogi Hiina intellektuaalomandiõigust käsitlevate seaduste 
jõustamise vajaduse üle tuleb võimendada ja tugevdada Euroopa intellektuaalomandiõiguse 
2. platvormi abil, hoogustades koolitusalgatusi intellektuaalomandiõiguse valdkonnas ning 
suurendades Hiina avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandiõiguse jõustamisest, eriti 
nende inimeste puhul, kes töötavad koos Euroopa ettevõtetega. 
 
Julgustada kultuurialase tsensuuri vastast võitlust 
 
Kultuurialase tsensuuri vastast võitlust tuleb julgustada jätkuva diplomaatilise surve 
avaldamise kaudu Hiina ametiasutustele. 
 



Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 

 9

Julgustada kahepoolsete ühisprojektide lepingute allkirjastamist enne Euroopa 
abiprogrammide avamist Hiina taotlejatele 
 
Ühisprojektide lepingud on väga kasulikud ELi ja Hiina vaheliste suhete selgemaks 
muutmisel, sätestades läbiräägitud koostööalase õigusliku raamistiku. Kõnealused lepingud 
hõlbustaksid Hiina ja ELi vahelise partnerluse loomist ning julgustaksid Hiina asutusi 
teatavaid eeskirju leevendama, et ELi ettevõtetel oleks võimalik Hiinas tegutseda. 
 
Luua Euroopas ELi residentuurid Euroopa kultuuritöötajate valitud Hiina 
kunstnikele ja loovtöötajatele 
 
Hiina valitsus on teadlik kutsestandardite puudumisest oma kultuurimajanduses ja soovib 
kõnealust sektorit täiustada koostöö abil, eriti koostöös Euroopaga. Suurt tähelepanu 
pööratakse lääne kunsti koolituskontseptsioonidele ja meetoditele. Kunstikriitika, haridus ja 
kuraatorlus on valdkonnad, mille puhul Hiina juba otsib koostööd Euroopaga, selleks et 
välja arendada oma oskustepagas. Hiina kunstnikele ja kultuuritöötajatele Euroopas loodud 
ELi residentuurid võivad anda võimaluse luua ELi ja Hiina vahel tulemuslikud suhted 
kultuurivaldkonnas. 
 
Julgustada ELi ja selle liikmesriike kehtestama ühised näitajad usaldusväärsete 
andmete kindlakstegemiseks ning avaldamiseks kultuuri- ja loomemajanduses 
toimuva kultuurivahetuse kohta kolmandate riikidega 
 
ELi kultuuri- ja loomemajanduse ning kolmandate riikide kultuurivahetuse kohta puuduvad 
igasugused andmed. Esimeses etapis peaksid liikmesriigid kokku leppima kultuuri- ja 
loomemajanduse ühises määratluses, sest kõne all olevad majandused ei sisalda igas riigis 
samu sektoreid ning võivad liikmesriigiti oluliselt erineda. Teises etapis peaks EL ühise 
määratluse alusel välja töötama ühised näitajad, selleks et kindlaks teha olemasolev 
kultuurivahetus kolmandate riikidega asjaomaste konkreetsete majanduste puhul. 
 
2. Aidata Hiinal ära tunda Euroopa kultuuri 
 
Luua Euroopa Komisjoni Hiina delegatsioonis kultuurinõuniku ametikoht 
 
Kuni praeguseni ei ole Euroopa Komisjoni Hiina delegatsioonis olnud kultuurinõunikku, kelle 
oskuste hulka kuuluks mitmesuguste kultuurisektorite mõistmine (vastupidiselt 
liikmesriikide saatkondades toimuvale). Kõnealusel puudusel on kaks peamist tagajärge. 
Esiteks ei ole delegatsioon alati teadlik ELi ja Hiina vahelistest kultuuriprojektidest, mida 
rahastatakse Euroopa programmidest, ja teiseks puudub Hiinas toimuvatest liikmesriikide 
kultuuriüritustest ülevaade või nende koordineerimine. 
Euroopa Komisjoni Hiina delegatsioonis tuleb luua kultuurinõuniku ametikoht ning ametisse 
tuleb määrata isik, kes on teadlik ELi ja Hiina jätkuvatest ühisprojektidest ning samuti ELi 
liikmesriikide individuaalsest kultuuritegevusest. Kultuurinõunikule tuleb ELi kultuuriürituste 
koordineeritud korraldamiseks eraldada rahalised vahendid ning vastav isik peab vastutama 
intellektuaalomandiõiguste jõustamisega seotud küsimuste eest. 
 
Korraldada Hiinas Euroopa aasta ja läbi viia Euroopa kultuurisündmusi 
 
Nii nagu mõned liikmesriigid, peaks ka Euroopa Liit ette nägema kultuuriaasta, selleks et 
aidata Hiinal mõista Euroopa kultuuri tähendust tänapäeval; Hiina inimesed ei pea Euroopat 
tervikuks ning Euroopa kultuuri identiteet on hiinlaste jaoks ebaselge. ELi kultuuri 
nähtavuse suurendamiseks kõikjal Hiinas tuleks edendada ja tugevdada niisuguseid 
algatusi nagu Euroopa filmifestival (2008. aasta detsember). Rõhutada tuleks liikmesriikide 
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kultuuride ja ühiskondade vahelisi sarnasusi, mitte ainult nende kultuurilist eripära. Hiina 
riikliku või kohaliku partneri osalus on oluline eeltingimus, mille abil saab anda Euroopa 
üritustele paremad võimalused ning aidata ületada poliitika- ja haldusalaseid takistusi. 
 
Luua Euroopa märgis ja logo 
 
Euroopa kultuuri nähtavuse suurendamiseks ja selleks, et aidata vaatajatel kindlaks teha 
töödes Euroopa päritolu, võiks raamatutele, plakatitele ja kontserdikuulutustele trükkida 
ning ELi filmide lõputiitritesse lisada märgise ja logo (nt „Euroopa kultuuritoode”). Pikemas 
perspektiivis võib kõnealune propageerimisvahend mõjutada ettekujutust Euroopast kui 
tervikust ning seega edendada ka kultuuri- ja majandusvahetust kultuuritööstuse sektoris. 
 
3. Toetada ELi kunstnikke ja kaubamärke Hiina turule sisenemisel 
 
Koostada ELi kultuuriprojektide kohta Hiinas praktiline ELi juhend 
 
Koostada praktiline ELi juhend / internetiplatvorm / sobivusprogramm ELi 
kultuuritöötajatele, kes soovivad Hiinas käivitada kultuuriprojekte. Asjaomane juhend 
peaks aitama neil paremini mõista Hiina turgu ning vältida kultuurilisi, haldusalaseid ja 
keelelisi takistusi. Hiina kunsti ja kultuuri kohta ei ole piisavalt teavet ei hiina ega inglise 
keeles. Süsteem ei ole läbipaistev ning välismaalased vajavad teabele juurdepääsemiseks 
abi. 
 
Käivitada ELi kampaania, mis võimaldaks arvukamatel ELi kultuuritoodetel Hiina 
turule siseneda 
 
Käivitada ELi sektoripõhiste ühingute, näiteks Euroopa filmiekspordi ühingu kaudu ELi 
kampaania, selleks et jõuda kokkuleppele, mis võimaldaks Hiinas levitada rohkem Euroopa 
filme ning avada Hiina turg Euroopa ringhäälinguorganisatsioonidele (nende signaale on 
praegu lubatud edastada ainult välismaalastele mõeldud asutustes ja rahvusvahelistes 
hotellides), nagu seda teevad Euroopa riigid Hiina ringhäälinguorganisatsioonide puhul. 
 
Siduda kõigi toodete eksport kultuuritoodete ekspordiga 
 
Soodustada positiivset suhtumist ELi kultuuritoodetesse, sidudes toodete ekspordi 
(toiduained, disainilahendused, autod, turismiteenused jne) kultuuritoodete ekspordiga. 
Kõnealune meede peaks muutma Euroopa kaubamärkide ning pikemas perspektiivis ka ELi 
kultuuritoodete ostmise Hiina avalikkuse jaoks harjumuspäraseks. 
 


