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KULTUUR

Euroopa Liidu kultuurialane tegevus täiendab liikmesriikide kultuuripoliitikat mitmes
valdkonnas. See hõlmab näiteks Euroopa kultuuripärandi kaitset, eri riikide kultuuriasutuste
koostööd ning loovisikute liikuvust. Kultuurisektorit mõjutavad ka need aluslepingute sätted,
milles otseselt kultuuri ei käsitleta.

ÕIGUSLIK ALUS

Lissaboni leping omistab kultuurivaldkonnale suurt tähtsust: juba Euroopa Liidu lepingu
preambulis on selgesõnaliselt kirjas „saades innustust Euroopa kultuurilisest, religioossest ja
humanistlikust pärandist“. Aluslepingus nimetatud ühe peamise ELi eesmärgi kohaselt austab
liit „oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi
kaitse ja arendamise“ (ELi lepingu artikkel 3). Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 6
on sätestatud, et Euroopa Liit on kultuuri valdkonnas „pädev võtma meetmeid liikmesriikide
meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks“.
Artikliga 167 nähakse ette üksikasjad ELi võetavateks meetmeteks kultuuri valdkonnas: EL
peab aitama kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku
ja regionaalset mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit. Euroopa
Liidu meetmed peaksid ergutama liikmesriikidevahelist koostööd ning toetama ja täiendama
nende tegevust järgmistel aladel: Euroopa rahvaste kultuuri ja ajaloo alaste teadmiste
parandamine ja levitamine, üleeuroopalise tähtsusega kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine,
mitteärilise kultuurivahetuse ning kunsti- ja kirjandusloomingu soodustamine, kaasa arvatud
audiovisuaalsektoris. Liit ja liikmesriigid võivad samuti edendada koostööd kolmandate riikide
ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Aluslepingu teiste sätete kohaste meetmete
võtmisel tuleb arvesse võtta Euroopa kultuuride mitmekesisuse respekteerimist ja edendamist.
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 13 sätestatakse, et „kunsti ja teadusuuringuid ei piirata“.
Harta artiklis 22 sätestatakse nõue, et „liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust“.

SAAVUTUSED

A. Poliitika kujundamine
1. Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava
Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava on alates 2007. aastast olnud ELi kultuurisektori
meetmete strateegiline raamistik. Selle aluseks on kolme strateegilise eesmärgi edendamine: 1)
kultuuriline mitmekesisus ja kultuuridevaheline dialoog, 2) kultuur kui loovuse allikas ning 3)
kultuur kui rahvusvaheliste suhete oluline element. Tegevuskava peamised meetodid on dialoog
kultuurialaste huvirühmadega ja avatud koordinatsiooni meetod. Kultuurivaldkonna töökavas
2015–2018 täpsustatakse tegevuskava veelgi ning seatakse neli esmatähtsat eesmärki: 1)
kättesaadav ja kaasav kultuur, 2) kultuuripärand, 3) kultuuri- ja loomesektorid: loomemajandus
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ja innovatsioon ning 4) kultuurilise mitmekesisuse edendamine. Esmatähtsaid eesmärke viiakse
ellu 20 konkreetse meetme abil.
Komisjoni teatis „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia“, mida komisjon ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tutvustasid 2016. aasta keskel, on suunatud ELi
ja selle partnerriikide kultuurikoostöö ergutamisele ning ülemaailmse korra edendamisele, mille
aluseks on rahu, õigusriigi põhimõtted, sõnavabadus, vastastikune mõistmine ja põhiväärtuste
austamine.
Kultuuridevaheline dialoog on ELi jätkuv prioriteet. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist
muutus see mõõde veelgi olulisemaks. Kultuuripoliitika konkreetses valdkonnas on
kesksel kohal sellised algatused nagu roma kultuur, mitmekultuurilised linnad ja dialoog
kultuuridevahelise Euroopa platvormiga. ELi muud poliitikavaldkonnad, milles edendatakse
samuti kultuuridevahelist dialoogi, on muu hulgas järgmised: audiovisuaalsektor, mitmekeelsus,
noored, teadustegevus, integratsioon ja välissuhted.
B. Tegevusprogrammid ja teisesed õigusaktid
1. Loov Euroopa – ELi kultuuriprogramm aastateks 2014–2020
Programmi „Loov Euroopa“ (2014–2020) programmiperioodi eelarve on 1,46 miljardit eurot
(9 % rohkem kui eelnenud perioodil). Programmi on koondatud varasemad liidu programmid:
MEDIA programmid (1991–2013), programm MEDIA Mundus (2011–2013) ja programmid
„Kultuur“ (2000–2013). Samuti hõlmab see valdkondadevahelist allprogrammi, mis koosneb 1)
finantsgarantiist, mida haldab Euroopa Investeerimisfond ning mis lihtsustab väikeettevõtjatel
laenu saamist, ning 2) uuringute, analüüside ja parema andmekogumise rahastamisest, et
täiustada poliitika kujundamise tõendusbaasi.
Allprogrammi KULTUUR raames (allprogrammi MEDIA kohta vt audiovisuaalpoliitika
teabelehte) rahastatakse 1) selliste organisatsioonide riikidevahelisi koostööprojekte, kes
tegutsevad kultuuri- ja loomesektorites; 2) Euroopa võrgustikke, mille eesmärk võimaldada
kultuuri- ja loomesektorite tööjõul omandada konkreetseid oskusi ja kogemusi, uusi
karjäärivõimalusi ja teha rahvusvahelist koostööd; 3) Euroopa platvorme, mis hõlbustavad
loovisikute ja kunstnike liikuvust ja nähtavust, üleeuroopalise kultuuri- ja kunstitegevuse
programmitööd ning publiku arendamist ja nähtavust; 4) ilukirjanduslike tööde (kogumite)
tõlkimist ja reklaami.
2. Euroopa kultuuripealinnad
Kultuurisündmus „Euroopa kultuuripealinnad“ on üks ELi edukamaid ja tuntumaid
kultuurialaseid algatusi. Euroopa kultuuripealinnaks on igal aastal kaks linna kahest erinevast
ELi riigist. Linnad valib sõltumatu ekspertide töörühm välja kultuuriprogrammi alusel, millel
peab olema suur Euroopa mõõde ning milles osalevad igas vanuses kohalikud inimesed. Samuti
peab programm edendama linna pikaajalist arengut. Aastate jooksul on algatusest „Euroopa
kultuuripealinnad“ saanud ka ainulaadne võimalus linnu taaselustada, suurendada nende loovust
ja parandada nende kuvandit. Seni on Euroopa kultuuripealinnaks olnud enam kui 40 linna.
Linna valimise menetlus algab umbes kuus aastat varem ja see hõlmab kahte etappi. Üritust
korraldavate liikmesriikide järjekord on eelnevalt kindlaks määratud.
Kultuuripealinnaks saamise eeskirjad ja tingimused kuni 2019. aastani (k.a) on sätestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 1622/2006/EÜ.
Eeskirjad ajavahemikuks 2020–2033 on praegu läbivaatamisel. Otsusega 445/2014/EL laiendati
võimalust osaleda Euroopa kultuuripealinnade algatuses ka kandidaatriikidele ja võimalikele
kandidaatriikidele, tingimusel et nad osalevad kandideerimiskutse avaldamise kuupäeval
programmis „Loov Euroopa“. 2016. aastal tegi komisjon ettepaneku anda võimalus osaleda ka
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EFTA/EMP riikidele. Seda ettepanekut käsitleva otsuse tegemine on nüüd nõukogu ja Euroopa
Parlamendi kätes.
3. Euroopa kultuuripärandi märgis
Euroopa kultuuripärandi märgis loodi algselt mitme liikmesriigi valitsustevahelise algatusena
2005. aastal. Liikmesriikide taotlusel tegi komisjon 2010. aastal ettepaneku teha Euroopa
kultuuripärandi märgisest ametlikult ELi algatus. Märgis loodi otsusega 1194/2011/EL. Selle
üldine eesmärk on tugevdada kultuuridevahelist dialoogi ning Euroopa kodanike liitu kuuluvuse
tunnet. Eesmärgi saavutamiseks valitakse välja kohad, lähtudes nende suurest sümboolsest
väärtusest, rollist, mida need on etendanud Euroopa ja Euroopa Liidu ajaloos ja kultuuris, ning
nende seosest demokraatlike põhimõtete ja inimõigustega. Seni on märgise saanud 29 kohta.
4. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018
Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule 30. augustil 2016 ettepaneku, nõudes
vastusena nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi taotlustele 2018. aasta nimetamist Euroopa
kultuuripärandiaastaks. Ettepaneku üle käivad praegu läbirääkimised. Kultuuripärandiaastaga
püütaks toonitada Euroopa kultuuripärandi rolli ühise ajaloo ja identiteedi tunnetamise
edendamisel.
5. Kultuuriväärtuste ebaseaduslik väljaviimine
ELi direktiivi 2014/60/EL (mis on uuesti sõnastatud direktiiv 93/7/EMÜ) eesmärk on
kaitsta rahvuslikke kultuuriväärtusi ning ühendada nende kaitse kaupade vaba liikumise
põhimõttega. Sellega nähakse ette ELi liikmesriikide territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud
kultuuriväärtuste füüsiline tagastamine.
Direktiivis sätestatakse koostöömehhanismid ja tagastamisnõude menetlus valdaja vastu,
mille eesmärk on ühe ELi liikmesriigi territooriumilt 1. jaanuaril 1993 või sellest hiljem
ebaseaduslikult välja viidud kultuuriväärtuse tagastamine teise ELi liikmesriigi territooriumile.
Direktiiv hõlmab kõiki kultuuriväärtusi, mis on määratletud riiklikes õigusaktides kui
„kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvuslik rikkus“.
6. Auhinnad
ELi kultuuripoliitika kaudu toetatakse auhindade andmist kultuuripärandi, arhitektuuri,
kirjanduse ja muusika valdkonnas. Nende auhindade andmisega järgib EL eesmärki rõhutada
vastavate valdkondade tegevuse väga head kvaliteeti ja edusamme Euroopas. Auhindadega
tõstetakse esile kunstnikke, muusikuid, arhitekte, kirjanikke ja kultuuripärandi valdkonna
töötajaid ning nende loomingut. Nii tuuakse esile Euroopa rikkalik kultuuriline mitmekesisus
ning näidatakse, kui oluline on kultuuridevaheline dialoog ja piiriülene kultuurialane tegevus
Euroopas ja mujal.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament kui kaasseadusandja käsitleb praegu komisjoni ettepanekut avada Euroopa
kultuuripealinnade algatus ka EFTA ja EMP riikidele. Samuti peab ta nõukoguga läbirääkimisi
komisjoni ettepaneku üle nimetada 2018. aasta Euroopa kultuuripärandiaastaks ja otsus tehakse
eeldatavasti 2017. aasta esimesel poolel. Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal kujundati
koos nõukoguga Euroopa kultuuripärandi märgist ja direktiivi liikmesriigi territooriumilt
ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

Parlament käsitles kultuuripärandi teemat oma 8. septembri 2015. aasta resolutsioonis
Euroopa kultuuripärandi ühtse lähenemisviisi väljatöötamise kohta[1] ning toonitas, et kuigi
kultuuripärandi peamine väärtus seisneb selle kultuurilises tähtsuses, on sel samuti roll kasvu
ja töökohtade puhul.
Aastatel 2012 ja 2013 pidas parlament nõukoguga läbirääkimisi kultuuri- ja loomesektori
peamise rahalise toetuse, programmi „Loov Euroopa“ üle. Läbirääkimiste ajal, mida peeti
mitmeaastase finantsraamistiku üle, ja ka iga-aastase eelarvemenetluse käigus võitleb parlament
järjepidevalt programmi suuremate eelarveeraldiste eest. Programmi „Loov Euroopa“
rakendamisaruanne pandi CULT-komisjonis hääletusele 2017. aasta jaanuaris ja see pannakse
täiskogul hääletusele eeldatavasti 2017. aasta esimeses pooles.
Parlament on mitmetes resolutsioonides[2] väljendanud pikaajalist huvi kultuuri- ja
loomemajanduse potentsiaali ja arengu vastu. Lisaks sellele, et kultuuri- ja loomesektor
väljendab kultuurilist mitmekesisust, annab see ka tööd 7,5 % ELi tööjõust ja loob SKP
jaoks ligikaudu 509 miljardit eurot lisandväärtust. 13. detsembri 2016. aasta resolutsioonis
ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta nõudis Euroopa Parlament strateegilist
lähenemisviisi kultuuri- ja loomesektori potentsiaali vallandamiseks[3]. Ta palus, et komisjon
võtaks vastu ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika ning töötaks kultuuri- ja
loomemajanduse jaoks välja tervikliku, sidusa ja pikaajalise tööstuspoliitika raamistiku. Tuleks
võtta vastu mitmed meetmed, et parandada töötingimusi kultuuri- ja loomesektoris, lisada
kultuuri- ja loomemajandus noorte tööhõive algatusse ning anda selles sektoris karjääri
tegemise, ettevõtluse ja koolituse toetuseks rahalisi vahendeid.
Parlament on samuti nõudnud strateegilist lähenemisviisi kultuuri osale välissuhetes. Ta toonitas
oma 2013. ja 2014. aasta eelarve ettevalmistavas tegevuses „Kultuur ELi välissuhtluses“
kultuuri märkimisväärset potentsiaali Euroopa välissuhetes ning rõhutas, et Euroopa Liit ja
selle liikmesriigid võivad palju võita, kui nad lihtsustaksid paremini oma kultuuridiplomaatiat.
12. mai 2011. aasta resolutsioonis ELi välistegevuse kultuurilise mõõtme kohta[4] juhiti sellele
samuti tähelepanu. 2016. aastal koostas parlament resolutsiooni kultuuridevahelise dialoogi
kohta[5]. Vastuseks komisjoni dokumendile „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia“
koostatava raporti üle toimus AFET- ja CULT-komisjoni ühisel koosolekul 9. jaanuaril 2017
esimene arvamuste vahetus.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[1]P8_TA(2015)0293.
[2]ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 142; vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0368.
[3]P8_TA(2016)0486.
[4]ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 135.
[5]P8_TA(2016)0005.
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0005
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