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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 167 ja 207, 

– võttes arvesse ÜRO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsiooni artiklit 12, 

– võttes arvesse komisjoni 10. mai 2007. aasta teatist Euroopa kultuurivaldkonna 

tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas (COM(2007)0242) ja nõukogu 16. novembri 

2007. aasta resolutsiooni Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta1, 

– võttes arvesse komisjoni 26. septembri 2012. aasta teatist „Kultuuri- ja loomesektori 

edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks“ (COM(2012)0537), 

– võttes arvesse UNESCO 1970. aasta konventsiooni kultuuriväärtuste ebaseadusliku 

sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude 

kohta ning UNIDROIT’ 1995. aasta konventsiooni varastatud või ebaseaduslikult 

eksporditud kultuuriväärtuste kohta, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 27 õiguse kohta osaleda 

kultuurielus, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 

2012/28/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta2, 

– võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatist „Rahvusvaheliste 

kultuurisuhete ELi strateegia“ (JOIN(2016)0029), 

– võttes arvesse ELi isikuandmete kaitse üldmäärust, mis kehtib alates 25. aprillist 20183, 

– võttes arvesse 2010. aasta ELi põhiõiguste harta artikleid 10 ja 11, 

A. arvestades, et Euroopa Liidul on õigus kehtestada kultuuri- ja audiovisuaalteenuste 

valdkonnas kaubanduspoliitikat kultuurilise väljenduse mitmekesisuse ja 

kultuuripärandi kaitseks ja edendamiseks ning aitamaks täita neljandat kestliku arengu 

eesmärki, mis käsitleb kvaliteetset haridust; arvestades, et nimetatud teised sätted 

hõlmavad ühist kaubanduspoliitikat vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 207; 

B. arvestades, et ELi lepingu artikli 3 lõikes 3 on märgitud, et EL peab austama oma 

rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagama Euroopa kultuuripärandi 

kaitse ja arendamise; 

                                                 
1 ELT C 287, 29.11.2007, lk 1. 
2 ELT L 299, 27.10.2012, lk 5. 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 

kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). 
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C. arvestades, et ÜRO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsioonis nõutakse kahepoolset, piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd, et 

kaitsta ja edendada kultuurilise väljenduse mitmekesisust ning soodustada 

kultuuridevahelist dialoogi, eesmärgiga luua rahvastevahelisi sidemeid; 

D. arvestades, et Euroopa Liit peab võtma endale kohustuse ajakohastada oma Euroopa 

kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas, sealhulgas määratleda täpselt 

meediateenused ja selge raamistik riigiasutuste ja eraettevõtjate meedia jaoks Euroopas; 

E. arvestades, et andmete vaba liikumine, sealhulgas Euroopa uudistekanalite 

kättesaadavus, võib parandada valitsemistava arenguriikides; 

F. arvestades, et Euroopa Liit peab arendama edasi autoriõigusi orbteoste õiguspäraseks 

kasutamiseks muuseumites, arhiivides, raamatukogudes ja muudes teadusasutustes, mis 

kaitsevad kultuuripärandit; 

G. arvestades Euroopa traditsioonide rohkust ja tugevat kultuuri- ja loomemajandust, 

väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, avalik-õiguslike meediakanalite ja avaliku 

filmitööstuse erinevaid süsteeme ning arvestades, et kultuurilise mitmekesisuse, 

kultuurile juurdepääsu ja demokraatliku dialoogi edendamine peab vastavalt ELi 

lähenemisviisile rahvusvahelisele kaubandusele jääma juhtivaks põhimõtteks; 

H. arvestades, et seoses üleilmastumise, rahvusvahelise koostöö ja kultuurivahetustega on 

vajalik kultuuri lai määratlemine, nii et see hõlmaks uusi hübriidseid kultuurilisi 

väljendusviise ning vaimset ja materiaalset kultuuripärandit, sealhulgas põlisrahvaste ja 

traditsioonilisi kunstitavasid, et kajastada kultuuri muutlikku ja arenevat olemust; 

I. arvestades, et kultuuri- ja loomemajandus aitab kaasa inimväärsete töökohtade 

loomisele ja majanduslikule jõukusele, moodustab ligikaudu 2,6 % ELi SKPst, kasvab 

kiiremini kui ülejäänud majandus ning et see oli finantskriisi ajal üks kõige 

vastupidavamatest majandussektoritest; arvestades, et kultuuri- ja loomemajanduse 

kaupade ja teenuste kaubanduse arendamine on Euroopas oluline jätkusuutlikku 

majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustav vahend; 

J. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatakse ranged standardid 

isikuandmete töötlemise kohta, mis nõuavad platvormide ja voogesitusteenuste 

erivastutust rahvusvahelise kaubanduse reguleerimisel; 

K. arvestades, et ELil on kultuurikaupade ja -teenuste kaubanduses ülejäänud maailmaga 

kaubandusbilansi ülejääk; 

L. arvestades, et ELil on audiovisuaal- ja sellega seotud teenuste kaubanduses ülejäänud 

maailmaga kaubandusbilansi puudujääk; 

M. arvestades, et kultuuriline ja keeleline mitmekesisus on üks ELi põhiväärtusi ja 

moodustab osa kultuuridiplomaatia poliitikast; 

N. arvestades, et on vaja innovatsiooni ja loovust, et tagada linnade, piirkondade ja kogu 

ühiskonna kestlikum areng ning et innovatsioon ja loovus on meie ühiskonnas 

valitsevatele ühiskondlikele probleemidele lahenduste leidmisel määrava tähtsusega; 
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O. arvestades, et isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse õigus on põhiõigused ning 

moodustavad seetõttu vääramatu osa kõikidest kaubanduslepingutest; 

P. arvestades, et Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 hõlmab ka kohustust võidelda 

ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu; 

Q. arvestades, et kultuur edendab uusi elustiile ja kestliku arengu raamistikke luues 

innovatsiooni ja soodustab muutusi käitumisharjumustes ning võimaldab rakendada 

kogukonnapõhist ja rohujuure tasandi lähenemisviisi, mis on vajalikud, et edendada 

üleilmastumise ja kestliku arengu mõistmist kohalikul tasandil ja aidata seeläbi kaasa 

paljude kehtestatud kestliku arengu eesmärkide saavutamisele ning nende saavutamist 

lihtsustada; 

R. arvestades, et üleilmastumise rakendamine seoses kultuuriväärtustega seotud 

kaubandusaspektidega nõuab ranget kinnipidamist kõikidest kultuuripärandi kaitset 

käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest, eelkõige 1954. aasta Haagi 

konventsiooni, UNESCO 1970. aasta konventsiooni ja UNIDROIT’ 1995. aasta 

konventsiooni sätetest; 

S. arvestades, et kunst ja käsitöö on kohaliku arengu seisukohast erilise tähtsusega; 

T. arvestades, et kultuuridevaheline dialoog edendab lugupidamist ja vastastikust 

mõistmist ning soodustab õiglasemaid sotsiaalseid ja majandussuhteid, muu hulgas 

kaubandust, aidates kaasa selliste tavade arendamisele, millega edendatakse kõigi 

osapoolte huve tasakaalustatumal ja lugupidavamal viisil ja millega võideldakse 

ebaausate tavade, näiteks ahistavate klauslite ja pealesurutud ühepoolsete tingimuste 

vastu; 

1. rõhutab, et kultuur ja haridus, sealhulgas elukestev õpe, on ühised hüved, et kultuuri ja 

hariduse kättesaadavus on inimõigus ning et kultuuri ja haridust ei ole seepärast 

võimalik käsitleda ega hallata samamoodi nagu muid kaupu või teenuseid, vaid nagu 

üldkasutatavaid hüvesid, mida tuleb kaitsta ja pidevalt parandada; nõuab seepärast, et 

kultuuri-, audiovisuaal- ja haridusteenused, muu hulgas ka vastavad internetipõhised 

teenused, oleksid ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavatest kaubanduslepingutest, 

näiteks TTIP, selgelt välja jäetud; 

2. rõhutab seepärast UNESCO 2005. aasta kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse 

kaitse ja edendamise konventsiooni olulisust rahvusvahelistes kaubanduslepingutes, 

milles tuleb võtta arvesse ja järgida nimetatud konventsiooni asjakohaseid sätteid; 

3. rõhutab, et üleilmastumine loob Euroopa Liidu kultuuri- ja loomemajanduse jaoks 

soodsa võimaluse, muutes Euroopa kultuuri ülejäänud maailmas paremini 

kättesaadavaks ja ühendades maailma anderessursid; 

4. leiab, et on oluline tasakaalustada kaubandusläbirääkimisi autoriõiguste osas, et tagada, 

et neid ei käsitletaks kõige väiksema ühisnimetaja põhjal, vaid parimate võimalike 

eeskirjade põhjal, mis on mõeldud kultuuripärandi kaitseks, kultuurilise mitmekesisuse 

edendamiseks ning kultuuri- ja meediavaldkonnas töötavate inimeste sissetuleku 

kindlustamiseks, ja et need soodustaksid ja suurendaksid loovust, levitaksid teadmisi ja 

infosisu, toetaksid ja edendaksid kasutajate õigusi digitaalajastul ning looksid ELi 
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kultuuri- ja loomemajanduse õitsengu jaoks vajaliku avatud ja eeskirjadel põhineva 

kaubanduskeskkonna; 

5. kordab oma nõudmist, et EL kasutaks oma õigust võtta või säilitada (eelkõige 

reguleerivat ja/või finantsilist laadi) meetmeid, sealhulgas õiguslikult siduvat 

üldklauslit, kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse, kultuuripärandi, väljendusvabaduse 

ning meedia mitmekesisuse ja vabaduse (olenemata kasutatavast tehnoloogiast või 

levitamisplatvormist) kaitseks ja edendamiseks kaubandusläbirääkimistes kolmandate 

riikidega; 

6. kutsub komisjoni üles edendama tulevaste kaubandusläbirääkimiste raames Euroopa 

teabeteenuste kättesaadavust; 

7. leiab, et ELi ja tema partnerite vaheline kultuuri- ja haridusvahetus aitab kaasa 

vastastikusele kestlikule arengule, kasvule, sotsiaalsele sidususele, demokraatiale, 

majanduslikule jõukusele ja inimväärsete töökohtade loomisele, muu hulgas ühistulises 

sektoris, kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni inimväärse töö tagamise 

suunistega; 

8. on arvamusel, et globaliseeruvas maailmas peaks toimetusvastutus meediateenuste ja 

veebipõhiste platvormide eest olema peamine vahend võltsuudiste ja vihakõne vastu 

võitlemiseks ja rahvusvahelistes kaubanduslepingutes tuleb saavutada õiglane 

konkurents reklaami valdkonnas; 

9. tuletab meelde, et demokraatlikel ja ühistel väärtustel ning kultuuripärandi 

kättesaadavusel põhinev kultuuri- ja hariduspoliitika on esmatähtis sotsiaalse sidususe, 

solidaarsuse, kodanike aktiivse osalemise, vastupidavuse, rikkuse õiglase jaotuse ja 

konkurentsi tagamiseks ning võib pakkuda selliseid globaliseerumisega toimetulekuks 

vajalikke teadmisi ning sotsiaalseid ja valdkonnaüleseid oskusi nagu kultuuridevaheline 

suhtlusoskus, ettevõtlikkus, probleemide lahendamine, loovus ja kriitiline mõtlemine; 

toetab vastastikust õpet ja akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamist soodustavate 

ülikoolide, koolide ja muuseumite kvaliteedivõrgustike tugevdamist ning laiahaardelise 

maailmakodanikutunde edendamist; 

10. nõuab kestlikkuse, õiglase kaubanduse ja ökoloogilise kodanikutunde alase hariduse 

süvalaiendamist kõigis valdkondades, eelkõige ettevõtlusõppes, sealhulgas sotsiaalse 

ettevõtluse, digitaalsete oskuste ja digitaalse kirjaoskuse õpetamisel; 

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada ja arendada kaasavat spetsiaalselt 

väljatöötatud tipptasemel liikuvust, haridust, kultuuri- ja keelevahetust ning teaduslikku 

koostööd, et võimaldada rahvusvahelist koostegevust ja teadmiste vahetust, lisades 

samal ajal teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) valdkonnale ka 

kunsti ja disaini (STEAM); kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama hariduse ja 

väljaõppe täiendavat edendamist ja teadustöö rahastamist üleilmastumise tõhusama 

toimimise vahendina ja parima meetmena tõkete kõrvaldamiseks; 

12. tuletab meelde kultuuri erilist rolli välissuhetes ja arengupoliitikas, eriti seoses 

konfliktide ennetamise ja lahendamise, rahu kindlustamise ja kohaliku elanikkonna 

mõjuvõimu suurendamisega; on seetõttu seisukohal, et uue konsensuse saavutamiseks 

arengu küsimuses on vaja ambitsioonikat ja usaldusväärset kultuuristrateegiat, mis 
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hõlmab ka kultuuridiplomaatiat; 

13. ergutab komisjoni ja liikmesriike töötama välja ELi olemasolevaid struktuure tulevaste 

kultuuridiplomaatia meetmete jaoks ning ajakohastama konkreetseid ELi algatusi ja 

olemasolevaid programme solidaarsuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtete alusel, mille 

eesmärkideks on vähendada vaesust ja soodustada rahvusvahelist arengut; 

14. tuletab meelde, et sport on märkimisväärselt globaliseerunud majandustegevus, kuid ka 

sotsiaalne vahend kaasatuse, võimestamise ning isikliku ja kollektiivse arengu 

edendamiseks; tuletab sellest tulenevalt meelde vajadust tagada spordivaldkonnas 

kõrged standardid seoses eetika ja läbipaistvusega rahvusvahelise kaubanduse 

haldamises ja majandustegevuses; 

15. tuletab meelde vajadust tagada kaubanduslepingutes ja otsustusprotsessides läbipaistvus 

ja demokraatia ning julgustab kaasama otsustusprotsessi ka kodanikud, kelle 

töötingimusi, keskkonda, tervist ja heaolu see mõjutab. 
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