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Teema: Euroopas kultuurivaldkonnas tehtavad rahalised kärped 

Alates 2009. aastast on muuseumite, teatrite ja kultuuriasutuste rahastamist finantskriisi tagajärjel ja 
kokkuhoiupoliitikast tulenevalt väga suurel määral vähendatud. Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriik kuuluvad sellest kõige tõsisemalt mõjutatud riikide hulka, kuigi pärand ja kultuurielu 
on peamised edasiviivad jõud rahvusvahelisest turismist ja loomeettevõtlusest kapitali ligimeelitamisel. 
Kriitilises olukorras on ka Hispaania, mida iseloomustab kahe aasta vältel tehtud kärped riigi 
kultuuriasutuste eelarvetes, kunstiteoste müügi suhtes kehtestatud käibemaksu kasv ja niisuguste 
poliitikameetmete puudumine, mis tagaksid intellektuaalomandi, raamatukogude ja kinode kaitse, 
mille tagajärjeks on tõsised meeleavaldused kogu riigis. Hispaania kultuuriministri José Ignacio Werti 
esitatud seaduseelnõude suhtes eriarvamuste väljendamise ja nende kritiseerimise vahendina 
keelduvad hästi tuntud kunstnikud riiklike kultuuriauhindade vastuvõtmisest, et avaldada meelt 
valitsuse kultuuripoliitika vastu. 

Kuigi majandusuuringud on viimastel aastatel näidanud, et kultuuri- ja loomemajandus edendavad 
majanduskasvu ja ettevõtluse arengut, mida kajastab hiljuti käivitatud programm „Loov Euroopa”, on 
kultuuri positsioon avalikus poliitikas muutumas ohtlikult nõrgaks. 

Lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest, milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et 
avaldada positiivset mõju liikmesriikide kultuuripoliitikale? 


