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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

ELi välispoliitika kultuurimõõde 

1. rõhutab, et kultuur ning kultuuride- ja religioonidevaheline dialoog on Euroopa 

välissuhete seisukohast võimas vahend, millega edendatakse poliitilist dialoogi 

kolmandate riikidega, ühtekuuluvust, rahu ja julgeolekut, inimestevahelisi kontakte, 

kaasavat dialoogi eri kultuurivaldkondade esindajatega ning kodanike ja 

kodanikuühiskonna mõjuvõimu suurendamist; rõhutab samas, et kultuur on ka kõige 

eesmärgistatum väärtus ja seda tuleks toetada; 

2. toonitab asjaolu, et kultuuripoliitika põhineb ELi põhiväärtustel, vastastikusel mõistmisel, 

koostööl ja ülemaailmse kultuurilise kodakondsuse mõttel ning seega tuleks see lõimida 

järjepidevalt ja strateegiliselt ELi välistegevusse, muu hulgas ELi naabruspoliitikasse, sest 

see võimaldab edendada Euroopa väärtusi ja põhiõigusi, austades seejuures täielikult teisi 

kultuure ja väärtusi; 

3. ergutab Euroopa välisteenistust ja komisjoni – eelkõige komisjoni hariduse ja kultuuri 

peadirektoraati ning rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraati – pidama kultuuri 

ELi suhetes kolmandate riikidega strateegiliselt tähtsaks; 

4. nõuab, et komisjon, Euroopa välisteenistus, parlament ja ÜRO järgiksid integreeritumat 

lähenemisviisi ja teeksid viljakat koostööd sellistes valdkondades nagu kultuuri 

edendamine, ohustatud kultuuripärandi säilitamine ning võitlus ebaseadusliku 

kultuuriväärtustega kauplemise vastu (sh ELis), konfliktide ennetamine, lepitusprotsessid, 

rahu kindlustamine ja konfliktijärgse olukorra leevendamine, hädaabi andmise vahendid 

kriisiolukordades, loomemajanduse arendamine, elukutseliste kultuuritöötajate, 

kultuurikaupade -ja teenuste liikuvus, haridus ja areng, õpilasvahetuse programmid, 

võimekuse suurendamine, hariduse ja koolituse tagamine kriisiolukordades ning 

juurdepääs kultuurile ja haridusele; 

5. rõhutab vajadust kultuurivahetuste ja -foorumite järele, mille eesmärk on suurendada 

vastastikust mõistmist ning kahe- ja mitmepoolset koostööd, ning vajadust tugevdada 

universaalsete väärtuste ühist tuumikut; juhib sellega seoses tähelepanu Euroopa 

välisteenistuse ning komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi korraldatud 

projektidele kultuuridiplomaatia valdkonnas ning nõuab sellise ühisteatise koostamist, 

mille abil edendada vastastikust õppimist ja mõistmist, võttes seejuures arvesse 

liikmesriikide toetatavaid projekte, ning kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste 

võrgustike arendamist; 

6. märgib, et haridusel ja koolitusel on konfliktidest tingitud hädaolukordades oluline roll 

ning need tuleks seetõttu hõlmata ühe aspektina laiematesse vastuvõtu-, toetus- ja 

võimestamismeetmetesse; 

7. rõhutab, et kultuuridiplomaatia on oluline ja et ühine ELi kultuurialane välispoliitika 

suurendaks oluliselt ELi nähtavust sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu 
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ÜRO; palub seega komisjonil pühendada üldises ELi välis- ja julgeolekupoliitikas, mis 

koostatakse 2016. aasta juunis toimuvaks Euroopa Ülemkogu tippkohtumiseks, eraldi 

peatükk kultuuridiplomaatiale; 

8. märgib, et haridusel on oluline roll inim-, sotsiaalses ja majandusarengus ning see aitab 

olulisel määral kaasa ELi välispoliitika kesksete eesmärkide täitmisele ehk rahu 

kindlustamisele ja stabiilsuse tagamisele maailmas, pikaajalisele arengule, 

kultuuridevahelisele dialoogile ja vaesusevastasele võitlusele nii liidus kui ka 

ülemaailmsel tasandil; rõhutab, et tõhus koostöö ELi ja ÜRO vahel on tähtis, kuna sellega 

toetatakse hariduse andmist kõigile, parandatakse hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti 

ning tugevdatakse haridussüsteeme kogu maailmas; 

9. tunnistab, et kultuur on inimarengu keskmes ja sellel on oluline roll ühiskonna 

ülesehitamisel, demokraatia ja sotsiaalse kaasatuse soodustamisel ning inimõiguste ja 

põhivabaduste edendamisel; nõuab, et EL käsitleks kultuurilist mitmekesisust ja 

inimõiguste edendamist vastavalt oma pädevusele ja vastutusele rahvusvahelistes suhetes 

ja eelkõige Euroopa ühises arengukoostöös kesksete elementidena ning tagaks, et kõigil 

isikutel, kelle kultuurialaseid õigusi on väidetavalt rikutud, on juurdepääs tõhusatele 

õiguskaitsevahenditele; 

10. rõhutab, et kultuuridevaheline suhtlus ja vastastikune mõistmine muudavad 

arengupoliitika tõhusaks, ning innustab seega ELi ja liikmesriike edendama 

arenguharidust ja teadlikkuse suurendamise meetmeid, mis hõlmavad kõnealust mõõdet; 

11. innustab ELi ja liikmesriike edendama koos kolmandate riikidega ühiseid huve võrdsusel 

põhineva partnerluse kaudu, mis keskendub vastastikusele vahetamisele ja 

kultuuridevahelisele koostööle; soovitab kultuurile anda dünaamilise rolli rahvusvahelisel 

tasandil, kuna see on pehme jõud, mis on suhetes maailmaga kasulik nii ELile kui ka 

liikmesriikidele; 

12. rõhutab, et tihedama liikmesriikidevahelise koostöö kaudu on võimalik suurendada ELi 

kultuuridiplomaatia mõju, eelkõige ELi delegatsioonide ja liikmesriikide esinduste 

kultuuriatašeede vahelise parema koordineerimise abil või liikmesriikide kultuuriasutuste 

vahendite ühiskasutuse abil kolmandates riikides; 

13. väljendab sellega seoses heameelt ettevalmistava tegevuse üle, mis puudutab kultuuri ELi 

välissuhetes, kuna see on oluline vahend kultuuri rolli suurendamiseks strateegilise 

faktorina inim-, sotsiaalses ja majandusarengus ja aitab saavutada välispoliitika eesmärke; 

14. palub kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil nimetada kultuuritöötaja igasse 

kolmandast riigist partnerriigis asuvasse ELi esindusse (nt ELi delegatsiooni Hiinas) ning 

pakkuda Euroopa välisteenistuse töötajatele koolitusi välispoliitika kultuurimõõtme kohta; 

15. innustab tihendama koostööd kultuuriasutuste ja kodanikuühiskonna vahel, algatama 

partnerlusi linnade vahel ja looma kolmandates riikides Euroopa loomekeskusi; 

16. nõuab ühtsemat strateegiat maailmapärandi kaitsmiseks ja edendamiseks ning suuremat 

rahvusvahelist koostööd konfliktipiirkondades, tehes tihedat koostööd sinise kilbi 

rahvusvahelise komiteega (ICBS); 
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17. soovitab komisjonil teha ennetavat koostööd ELi riikide kultuuriinstituutide võrgustikuga 

(EUNIC) ja selle klastritega, kaasates sellesse ka kohalikud asutused, kultuuritöötajad, 

kodanikuühiskonna ja liikmesriikide kultuuriinstituudid; 

18. märgib, et kultuuriprojekte ja kultuuridiplomaatia algatusi tuleb jälgida ja hinnata, et 

kindlustada vahendite õige kasutamine ning algatuste kvaliteet ja mõju; 

19. rõhutab vajadust koguda statistilisi andmeid kultuuri ja kultuuritööstuse kohta, et 

soodustada kultuuripoliitilist arutelu ning rõhutada kultuuri- ja loometööstuse 

majanduslikku potentsiaali ning nende mõju sotsiaalsele heaolule; 

20. rõhutab kultuuri rolli demokratiseerimise, rahu kindlustamise ja inimõiguste austamise 

edendajana; rõhutab ELi pühendumust toetada kunstilist vabadust ja kultuurilise 

väljenduse vabadust tsensuuri ning kunstnike, teadlaste, ajakirjanike ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ahistamise vastu; innustab seadma demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kultuurimõõtmega seotud prioriteete; 

21. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on Pariisis 2015. aasta märtsis vastu võetud 

deklaratsioon, milles käsitleti kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, sallivuse ja 

mittediskrimineerimise ühiste väärtuste edendamist hariduse kaudu ja milles rõhutatakse 

vajadust tugevdada kultuuridevahelist aktiivset dialoogi, üleilmset solidaarsust ja 

vastastikust austust; 

ELi ja ÜRO koostöö ja juhtimine 

22. tunneb heameelt ELi ja UNESCO vahelise konsolideeritud koostöö üle, mis põhineb 

Euroopa Liidu ja ÜRO vahel 2003. aastal sõlmitud finants- ja haldusraamistiku lepingul ja 

UNESCO ja ELi vahelisel 2012. aasta vastastikuse mõistmise memorandumil, ning ELi 

osalemise üle ÜRO Peaassamblees pärast ÜRO Peaassamblee resolutsiooni vastuvõtmist 

2011. aastal; nõuab sellegipoolest ELi esindatuse tõhustamist ÜROs, eelkõige kultuuri ja 

hariduse, kodakondsuse ning laste ja noorte õiguste valdkonnas, ning et see vastaks 

Lissaboni lepingule; rõhutab, et ELi ja ÜRO tõeline strateegiline partnerlus oleks võimalik 

saavutada, kui ELi esindajatele antakse ÜRO asutuste nõukogudes kultuuri, hariduse, 

kodakondsuse ning laste ja noorte õiguste valdkonnas hääleõigus, ning kui koos 

UNESCOga – ning koos UNICEFi, UNDP, UNHCRi, UNRWA ja UNWOMANiga – 

võetaks finantskoostöö ja ühise projektijuhtimise näol ühiselt meetmeid kooskõlas abi 

saavate partnerriikidega; 

23. rõhutab asjaolu, et ELi ja UNESCO koostöö tugevdamiseks tuleb lisaks finantsabile ja 

ühisele projektijuhtimisele laiendada pikemas perspektiivis ka partnerlust hariduse ja 

kultuuri valdkonnas; nõuab seega kõrgetasemelise iga-aastase strateegilise dialoogi 

alustamist, et tegeleda ühiste probleemidega jätkusuutlikumal viisil; 

24. rõhutab asjaolu, et kultuur on peamine vahend ühiskondade jätkusuutlikuks muutmiseks, 

ja nõuab, et kultuurimõõdet edendataks nii ÜRO 2015. aasta järgses säästva arengu 

tegevuskavas kui ka säästva arengu eesmärkide seadmisel, mis tuleb saavutada 2030. 

aastaks, sest kultuuril on suur mõju majandusarengule, sotsiaalsele kaasatusele, 

keskkonnasäästlikkusele, rahule ja julgeolekule; 

25. tunnistab, et kultuuripärand kajastab kultuuri väljendusvormide mitmekesisust ja täidab 
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seega olulist rolli liidu välissuhetes; nõuab ühtlustatud õigusaktide vastuvõtmist ja 

rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimist kultuuripärandi kaitsmiseks ja ebaseadusliku 

kultuurikaupadega kaubitsemise vastu võitlemiseks tihedas koostöös UNESCOga; 

26. toob esile kultuuri- ja loometööstuse mõju kohalikule ja piirkondlikule arengule ning 

nõuab, et jätkataks ja laiendataks ELi ja UNESCO eksperdiabi projekte ning et UNESCO 

kultuuri arengu indikaatoreid käsitletaks metoodilise võrdlusalusena kultuuri 

mitmemõõtmelise rolli hindamisel arenguprotsessides; 

27. rõhutab asjaolu, et kultuuriturism soodustab inimestevahelisi kontakte kogu maailmas, ja 

väljendab heameelt ühiste jõupingutuste üle UNESCO pärandil põhineva turismi 

soodustamiseks koostöös ELiga, sest see suurendab investeeringuid kultuurisektorisse ja 

annab jätkusuutliku ja kvaliteetse panuse kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse 

edendamisse; 

28. rõhutab vajadust eemaldada takistused ning parandada kunstnike ja kultuuritöötajate 

liikuvust sooduskohtlemise abil (näiteks viisa väljastamise kaudu hariduse ja kultuuriga 

seotud eesmärkidel), soodustada kultuurialaseid vahetusi, teadusprojekte, loomeinimeste 

liikuvust ning toetuste andmist loojatele ja esinejatele kooskõlas ELiga ühiselt 

allkirjastatud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

2005. aasta konventsiooni artikliga 16; 

29. soovitab kindlustada ELi ja ÜRO vahelise koostöö hädaolukordades (humanitaarkriiside, 

relvakonfliktide ja loodusõnnetuste korral) pakutava hariduse programmide osas, jätkates 

selliste programmide rahastamist nagu UNICEFi hädaolukordades antava hariduse ning 

kriisijärgse ülemineku programm, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste 

Ülemvoliniku Ameti kvaliteetse hariduse programm põgenikelaagrites ning Palestiina 

pagulaste abiorganisatsiooni haridusalane tegevus; 

Õiguslikud vahendid  

30. tuletab meelde, et EL on ratifitseerinud UNESCO poolt 2005. aastal heaks kiidetud 

kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni, ning 

kutsub neid liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, üles ratifitseerima 1970. aastal 

koostatud kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise 

keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsiooni, aga ka 1995. aastal koostatud 

UNIDROIT’ konventsiooni varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste 

kohta, mis on olulised maailma kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse kaitse 

tugevdamise vahendid, ning 1954. aastal koostatud konventsiooni kultuuriväärtuste kaitse 

kohta relvakonflikti korral ja selle kaks protokolli (UNESCO 2001. aasta veealuse 

kultuuripärandi kaitse konventsioon ja UNESCO 2003. aasta vaimse kultuuripärandi 

kaitse konventsioon); nõuab, et ühtlustataks õigusakte ja rahvusvahelist kokkulepet 

kultuuripärandi ja ebaseadusliku kaubitsemise kohta; 

31. nõuab, et parandataks kommunikatsioonistrateegiat kultuurikoostöö arendamisel, 

kasutades ja arendades digitaalseid vahendeid, nagu veebipõhised mitmekeelsed 

teabeplatvormid ja õppematerjalid, et soodustada nendele juurdepääsu, levitada teavet 

kohalikus keeles ning soodustada suhtlust ja võrgustike loomist kunstnike, 

kultuuritöötajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel; 
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32. rõhutab kultuuripärandi sümboolset tähendust, mistõttu on selle kaitsmine parema 

koordineerimise ja üldsuse teadlikkuse tõstmise abil äärmiselt oluline, sest nagu näitasid 

hiljutised kultuuripärandi hävitamise juhtumid Süürias ja Iraagis, on sellest saanud 

poliitiline sihtmärk; 

33. nõuab sellega seoses jõupingutuste suurendamist koos UNESCO ja teiste ÜRO 

liikmesriikidega maailma kultuuripärandi hävitamise vastases võitluses. 
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