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KULTUUR

Euroopa Liidu tegevus kultuurivaldkonnas täiendab liikmesriikide kultuuripoliitikat
mitmesugustel aladel, näiteks Euroopa kultuuripärandi säilitamine, koostöö eri
riikide kultuuriasutuste vahel ja loomesektori töötajate liikuvuse edendamine.
Kultuurisektorit mõjutavad ka need aluslepingute sätted, milles otseselt kultuuri ei
käsitleta.

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Lissaboni leping omistab kultuurivaldkonnale suurt tähtsust: juba Euroopa Liidu
lepingu preambulis on selgesõnaliselt kirjas „saades innustust Euroopa kultuurilisest,
religioossest ja humanistlikust pärandist“. Samas lepingus 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“.
ELi toimimise lepingu artiklis 167 sätestatakse veel kultuuri valdkonnas võetavate
ELi meetmete üksikasju: EL peab aitama kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule,
ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust ning samal ajal
rõhutades ühist kultuuripärandit. ELi meetmed peaksid ergutama liikmesriikidevahelist
koostööd ning toetama ja täiendama nende tegevust Euroopa rahvaste kultuuri
ja ajaloo alaste teadmiste parandamisel ja levitamisel, üleeuroopalise tähtsusega
kultuuripärandi säilitamisel ja kaitsmisel ning mitteärilise kultuurivahetuse ning
kunsti- ja kirjandusloomingu edendamisel, sealhulgas audiovisuaalsektoris. EL ja
liikmesriigid võivad edendada ka koostööd kolmandate riikide ja 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 nähakse ette nõue, et „liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist
mitmekesisust“.
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SAAVUTUSED

A. Poliitika kujundamine
1. Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava
Komisjon võttis 22. mail 2018 vastu Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava,
mis on järg 2007. aastal vastu võetud tegevuskavale ja tagab ELi kultuurivaldkonna
strateegilise raamistiku. Uues tegevuskavas on seatud kolm strateegilist eesmärki
koos sotsiaalse, majandusliku ja välismõõtmega: 1) kultuuri mõjuvõimu rakendamine
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu edendamiseks; 2) kultuuril põhineva loovuse
toetamine hariduse ja innovatsiooni valdkonnas ning tööhõive ja majanduskasvu
edendamiseks ning 3) rahvusvaheliste kultuurisuhete tugevdamine. Tegevuskavas
on sätestatud tõhustatud töömeetodid koostööks liikmesriikide, kodanikuühiskonna ja
rahvusvaheliste partneritega. Tegevuskava rakendatakse kultuurivaldkonna töökava
(2019–2022) alusel, mille nõukogu võttis vastu 27. novembril 2018 ja mida muudeti
26. mail 2020. Kultuurivaldkonna töökavas (2019–2022) on seatud kuus esmatähtsat
eesmärki: 1) kultuuripärandi kestlikkus; 2) sidusus ja heaolu; 3) kunstnikke, kultuuri-
ja loometöötajaid ning Euroopa sisu toetav ökosüsteem; 4) sooline võrdõiguslikkus;
5) rahvusvahelised kultuurisuhted ja 6) kultuur kui kestliku arengu liikumapanev
jõud (lisatud esmatähtsa eesmärgina 2020. aastal, pärast nõukogu järeldusi, millega
muudetakse kultuurivaldkonna töökava, vt eespool). Need esmatähtsad eesmärgid
viiakse ellu 18 konkreetse meetme abil.
2. Rahvusvahelised kultuurisuhted
Euroopa Komisjoni ning Euroopa välisteenistuse poolt 2016. aasta keskel esitatud
ühisteatis „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia“ on suunatud ELi ja selle
partnerriikide kultuurikoostöö ergutamisele. Selles rõhutatakse ELi pühendumist
rahvusvaheliste kultuurisuhete edendamisele toe ja abi kaudu, mida EL pakub
kolmandatele riikidele, ning ELi liikmesriikide eripalgelise kultuuri tutvustamist
kultuuridiplomaatia abil.
3. Kultuuridevaheline dialoog
Kultuuridevaheline dialoog on ELi jätkuv prioriteet. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist
2009. aastal muutus see prioriteet veelgi olulisemaks. Mõned olulised algatused
kultuuripoliitika konkreetses valdkonnas hõlmavad selliseid algatusi nagu romade
kultuur, mitmekultuurilised linnad ja dialoog kultuuridevahelise Euroopa platvormiga.
ELi muud poliitikavaldkonnad, kus edendatakse samuti kultuuridevahelist dialoogi,
on muu hulgas need, mis on seotud audiovisuaalsektori, mitmekeelsuse, noorte,
teadustegevuse, integratsiooni ja välissuhetega.
B. Rahastamisprogrammid ja toetamise algatused
1. Programm „Loov Euroopa“
Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid 14. detsembril 2020 poliitilisele kokkuleppele
tagada programmile „Loov Euroopa“ aastateks 2021–2027 2,2 miljardit eurot. See on
võrreldes 2014.–2020. aasta eelarvega (mis oli 1,46 miljardit eurot) 36% suurem ja
ületab komisjoni algselt kavandatud 1,85 miljardit eurot. Nõukogu võttis oma esimese
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lugemise seisukoha vastu 13. aprillil 2021 ja Euroopa Parlament võttis vastu teksti teisel
lugemisel 19. mai 2021. aasta täiskogu istungil. Uus programm jõustus ametlikult kohe
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 28. mail 2021. Selleks et tagada sujuv
üleminek eelmiselt programmiperioodilt, tagati määruse tagasiulatuvust käsitlevate
sätetega, et uus programm „Loov Euroopa“ jõustus tegelikult juba alates 1. jaanuarist
2021.
Kokkuleppes pööratakse erilist tähelepanu kolmele valdkonnale: 1) muusikasektori
tugevdamine, eelkõige kaasaegse ja elava muusika valdkonnas, mida rahastatakse
kultuurifondidest, mis toetavad muude algatuste hulgas kujunemisjärgus kunstnikke ja
levitamisvõrgustikke edendavaid platvorme; 2) naistalentide esikohale seadmine ning
naiste kunsti- ja kutsekarjääri toetamine ning soolise võrdõiguslikkuse edendamine,
mis on üks põhiväärtusi, mida programmiga püütakse saavutada; 3) kaasatuse
edendamine, muutes lihtsamaks puuetega inimeste ja sotsiaalselt tõrjutud rühmade
osalemise programmis ja lihtsustades taotlemise protsessi.
Esimene programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) koondas ühte varasemad ELi
programmid: MEDIA programmid (1991–2013), programmi MEDIA Mundus (2011–
2013) ja programmid üldnimetusega „Kultuur“ (2000–2013). Allprogrammi KULTUUR
raames rahastati 1) riikidevahelisi koostööprojekte kultuuri- ja loomesektorites; 2)
Euroopa võrgustikke, mis võimaldavad kultuuri- ja loomesektorite töötajatel omandada
konkreetseid oskusi ja kogemusi, et teha rahvusvahelist koostööd ning leida uusi
karjäärivõimalusi; 3) Euroopa platvorme, mis hõlbustavad loovisikute ja kunstnike
liikuvust ja suurendavad nende tegevuse nähtavust ning 4) ilukirjanduslike teoste
tõlkimist ja nende reklaami.
2. Euroopa kultuuripealinnad
Kultuurisündmus „Euroopa kultuuripealinnad“ on üks ELi tuntumaid ja edukamaid
kultuurialaseid algatusi. Igal aastal nimetatakse Euroopa kultuuripealinnadeks kaks
linna kahest eri ELi riigist. COVID-19 tõttu võisid 2020. aasta pealinnad erandkorras
hoida oma tiitlit kuni 2021. aasta aprillini.
Linnad valib sõltumatu ekspertide töörühm välja kultuuriprogrammi alusel, millel peab
olema ulatuslik Euroopa mõõde ja milles osalevad igas vanuses kohalikud elanikud.
Samuti peab programm toetama linna pikaajalist arengut. Aastate jooksul on algatusest
saanud ka ainulaadne võimalus linnu taaselustada, suurendada nende loovust ja
parandada kuvandit. Praeguseks on Euroopa kultuuripealinna staatuse saanud enam
kui 50 linna. Linna valimise menetlus algab umbes kuus aastat varem ja üritust
korraldavate liikmesriikide järjekord on eelnevalt kindlaks määratud.
Kultuuripealinnaks saamise eeskirjad ja tingimused, mis kehtivad kuni 2033. aastani
(k.a), on sätestatud otsuses 445/2014/EL. Sellega antakse algatuses osalemise
võimalus ka kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele, tingimusel et nad
osalevad juba programmis „Loov Euroopa“. Seda otsust muudeti uuesti 2017. aastal
otsusega, millega anti algatuses osalemise võimalus ka Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsiooni (EFTA) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikidele (otsus (EL)
2017/1545). Viimati kohandati otsust 2020. aastal, et võtta arvesse COVID-19
pandeemiast põhjustatud olukorra muutusi (otsus (EL) 2020/2229).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2646-2021-INIT/et/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0239_ET.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1651653406284
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2229/oj


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

3. Euroopa kultuuripärandi märgis ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018
Euroopa kultuuripärandi märgis loodi 2005. aastal mitme liikmesriigi valitsustevahelise
algatusena. Nende palvel tegi komisjon 2010. aastal ettepaneku muuta Euroopa
kultuuripärandi märgis ametlikuks ELi algatuseks. Märgis loodi 2011. aastal otsusega
1194/2011/EL. Selle üldine eesmärk on tugevdada kultuuridevahelist dialoogi ja
inimeste ELi kuuluvuse tunnet. Euroopa kultuuripärandi märgise väärilised objektid
valitakse välja, lähtudes nende suurest sümboolsest väärtusest, rollist, mida need
on etendanud Euroopa ja ELi ajaloos ja kultuuris, ning nende seosest demokraatlike
põhimõtete ja inimõigustega. Alates 2013. aastast on märgise saanud 48 objekti.
Reageerides Euroopa Parlamendi ja nõukogu varasematele taotlustele, esitas
komisjon 30. augustil 2016 mõlemale institutsioonile ettepaneku nimetada 2018.
aasta Euroopa kultuuripärandiaastaks. Ettepanek võeti vastu 2017. aasta esimesel
poolel. Euroopa kultuuripärandi aastaga püüti toonitada Euroopa kultuuripärandi rolli
ühise ajaloo ja identiteedi tunnetamise edendamises. See sai 8 miljonit eurot rahalisi
vahendeid ajavahemikuks 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018.
4. Kultuuriväärtuste ebaseaduslik väljaviimine
ELi direktiivi 2014/60/EL (mis on uuesti sõnastatud direktiiv 93/7/EMÜ) eesmärk on
kaitsta rahvuslikku kultuuripärandit ja ühendada selle kaitse kaupade vaba liikumise
põhimõttega. Direktiivis nähakse ette ühe liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult
välja viidud kultuuriväärtuste füüsiline tagastamine pärast 1993. aasta jaanuari ning
sätestatakse koostöömehhanismid ja tagastamisnõude menetlus, et tagada ühe ELi
liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud esemete tagastamine. Direktiiv
hõlmab kõiki kultuuriväärtusi, mis on määratletud riiklikes õigusaktides kui „kunstilise,
ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvuslik rikkus“.
5. Auhinnad
ELi kultuuripoliitika kaudu toetatakse erinevaid auhindasid kultuuripärandi, arhitektuuri,
kirjanduse ja muusika valdkonnas. Auhindade eesmärk on tunnustada Euroopa
tegevuse head kvaliteeti ja edu nendes valdkondades ning juhtida tähelepanu
kunstnike, muusikute, arhitektide, kirjanike ja kultuuripärandi valdkonnas töötavate
inimeste tööle. Samuti on nende eesmärk tuua esile Euroopa rikkalik kultuuriline
mitmekesisus ning näidata, kui oluline on kultuuridevaheline dialoog ja piiriülene
kultuurialane tegevus ELis ja mujal.
6. Uus Euroopa Bauhaus
Komisjoni president Ursula Von der Leyen tutvustas algatust „Uus Euroopa Bauhaus“
ja käivitas selle ametlikult 18. jaanuaril 2021. Seda kirjeldatakse kui „mõttelaborit“ ja
„disainilaborit, kiirendit ja võrku“. See on loominguline ja interdistsiplinaarne algatus,
millega luuakse kohtumispaik tulevaste eluviiside kujundamiseks, kus kunst, kultuur,
sotsiaalne kaasatus, teadus ja tehnoloogia üksteist mõjutavad.
Selle peamine eesmärk on edendada elukohtade loomist kooskõlas Euroopa
rohelise kokkuleppega, toetades 1) kaasavaid ja juurdepääsetavaid ruume, kus
soodustatakse eri kultuuride, teadusharude, sugude ja põlvkondade vahelist dialoogi
ning 2) kestlikke lahendusi, mis arvestavad planeedi ökosüsteemidega. Algatusel
„Uus Euroopa Bauhaus“ on kolm etappi: kavandamine, rakendamine ja tulemuste
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levitamine. Need etapid toimuvad osaliselt paralleelselt, ulatusliku koosloomise
raames. Samal ajal koostatakse rahastusallikate raamistik, mis on kooskõlas
mitmeaastase finantsraamistikuga.
15. septembril 2021 avaldas komisjon algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kohta
teatise, sealhulgas selle raamistiku, peamised põhimõtted, põhimeetmed ja
rahastamisvõimalused.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on mitmetes resolutsioonides[1] väljendanud pikaajalist huvi kultuuri- ja
loomemajanduse potentsiaali ja selle arendamise vastu. Lisaks sellele, et kultuuri- ja
loomesektor peegeldab ELi kultuurilist mitmekesisust, annab see ka tööd 7,5% ELi
tööjõust ja loob SKP jaoks ligikaudu 509 miljardit eurot lisandväärtust.
Oma 2016. aasta resolutsioonis ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika
kohta nõudis parlament strateegilist lähenemisviisi loome- ja kultuurisektori potentsiaali
vallandamiseks ning palus komisjonil töötada nende jaoks välja terviklik ja pikaajaline
tööstuspoliitika raamistik. Parlament nõudis, et võetaks meetmed töötingimuste
parandamiseks selles sektoris, näiteks lisades selle noorte tööhõive algatusse ning
eraldades rahalisi vahendeid karjääri tegemise, ettevõtluse ja koolituse toetuseks.
Parlament on samuti nõudnud kultuuri rolli käsitleva strateegilise lähenemisviisi
vastuvõtmist välissuhetes. Oma 2013. ja 2014. aasta eelarve ettevalmistavas
tegevuses „Kultuur ELi välissuhtluses“ toonitas ta kultuuri märkimisväärset potentsiaali
Euroopa Liidu välissuhetes. Parlament tõdeb, et kultuur on võimas sild inimeste vahel,
ning on seisukohal, et kolmandate riikidega peetavas poliitilises dialoogis peaks EL
seadma kultuuri olulisele kohale, kuna see võib aidata tugevdada kodanikuühiskonda,
hoida ära konflikte ning edendada ELi väärtusi. 2016. aastal esitas parlament
resolutsiooni kultuuridevahelise dialoogi kohta. Reaktsioonina komisjoni ja Euroopa
välisteenistuse ühisteatisele „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia“ võttis
parlament 2017. aasta juulis vastu väliskomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni
poolt ühiselt koostatud resolutsiooni. Resolutsioonis esitati mitu algatust, mis on
jagatud nelja valdkonda: eesmärgid; juhtimine ja vahendid; isiklikud kontaktid ning
ELi üldine strateegia. Parlamendiliikmed soovitavad töötada välja tulemusliku ELi
rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegia ja näha selleks ette eraldi ELi eelarverea;
algatada rahvusvahelist liikuvust käsitleva ELi programmi ja luua kultuuriviisa
programmi.
Euroopa Parlament kui kaasseadusandja võttis vastu komisjoni ettepanekud avada
Euroopa kultuuripealinnade algatus ka EFTA ja EMP riikidele ning nimetada
2018. aasta Euroopa kultuuripärandiaastaks. Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal
kujundati Euroopa kultuuripärandi märgist ja direktiivi kultuuriväärtuste tagastamise
kohta. Parlament käsitles kultuuripärandi teemat oma 2015. aasta resolutsioonis
Euroopa kultuuripärandi ühtse lähenemisviisi väljatöötamise kohta ning toonitas, et
kultuuripärandil on oluline osa majanduskasvu ja töökohtade valdkonnas. 20. jaanuaril
2021 võttis Euroopa Parlament kultuuri- ja hariduskomisjoni algatusraporti alusel
vastu resolutsiooni Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste

[1]ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 142; ELT C 316, 22.9.2017, lk 88.
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saavutamise kohta (2019/2194 (INI)). Raportis kutsuti komisjoni ja liikmesriike
üles tõhustama meetmeid keelelise mitmekesisuse kaitsmiseks ja edendamiseks
digitaalajastul, kaasama Euroopas elavate vähemuste kultuuripärandi kõikidesse
Euroopa pärandit käsitlevatesse aruteludesse ning toetama traditsioonilisi Euroopa ja
üleeuroopalisi kultuuriüritusi.
2014.–2020. aasta ja 2021.–2027. aasta mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevatel
läbirääkimistel ja samuti kogu iga-aastase eelarvemenetluse käigus võitles parlament
järjekindlalt suuremate eelarveeraldiste eest kultuuri- ja loomesektorile, eelkõige
seoses programmiga „Loov Euroopa“. Oma arvamuse eelnõus, mis käsitleb komisjoni
ettepanekut uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 ja
mille hääletamine toimus oktoobris 2018, kutsus kultuuri- ja hariduskomisjon
üles kahekordistama uue programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) vahendeid.
14. detsembril 2020 jõuti kokkuleppele tagada programmile 2,2 miljardit eurot,
mis tähendab praeguse eelarve suurendamist 36%. Oma muudatusettepanekutes
komisjoni ettepanekule programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) kohta, mille üle
hääletati märtsis 2019 toimunud täiskogu istungil, tegi parlament ettepaneku, et
eri programmiharude vahel jaotataks vahendeid protsendimäära, mitte kindlaks
määratud summa alusel ning et tagataks erieraldis kultuurisektori koostööprojektidele.
Lisaks soovitasid parlamendiliikmed teha muudatusi, et paremini toetada loometuru
konkurentsivõimet, edendada suuremat kaasatust ning teavitada kultuuri tähtsusest
Euroopa inimeste ja ühiskonna arengus tervikuna. Euroopa Parlamendi ja nõukogu
vaheline kokkulepe kiideti heaks kultuuri- ja hariduskomisjoni 11. jaanuari 2021. aasta
koosolekul. CULT-komisjon hääletas 10. mail 2021 teksti heakskiitmise soovituse üle,
mis võeti ametlikult vastu 19. mai 2021. aasta täiskogu istungil.
Parlament on mitmel korral rõhutanud, kuidas COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt
negatiivselt kultuurisektorit. Euroopa Parlamendi liikmed on nõudnud piisavat ja
sihipärast rahalist toetust, et leevendada kultuuri- ja loomesektori kriisi ning aidata
selles vallas töötavaid inimesi. Viimati tõstatati see küsimus arutelu käigus enne
programmi „Loov Euroopa“ 2021–2027 lõpphääletust 2021. aasta mais (vt arutelu
siin). Lisaks kutsusid Euroopa Parlamendi liikmed 2021. aasta septembris kultuuri-
ja hariduskomisjonis hääletatud algatusraportis, mis käsitleb kunstnike olukorda
ja kultuuri taastumist ELis, ning 20. oktoobri 2021. aasta täiskogu istungil vastu
võetud vastavas resolutsioonis üles looma Euroopa kunstniku staatuse. Sellega
kehtestataks kõigis ELi liikmesriikides kunstnike ja kultuuritöötajate töötingimuste ja
miinimumstandardite ühine raamistik.
8. märtsil 2022 võttis Euroopa Parlament kultuuri- ja hariduskomisjoni algatusraporti
alusel vastu resolutsiooni kultuuri, hariduse, meedia ja spordi rolli kohta
rassismivastases võitluses (2021/2057 (INI)). Raportis kutsuti ELi riike üles võtma
meetmeid, et tegeleda rassismi ja diskrimineerimise struktuursete algpõhjustega ELis.
Samuti kutsuti liikmesriike üles leppima kokku kavandatavas diskrimineerimisvastases
direktiivis, mis on nõukogus olnud alates 2008. aastast blokeeritud.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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