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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas
(2007/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 151;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsust nr 
1855/2006/EÜ, millega luuakse programm „Kultuur (2007–2013);1

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni 
(UNESCO) 20. oktoobri 2005. aasta konventsiooni kultuurilise väljenduse mitmekesisuse 
kaitse ja edendamise kohta;

– võttes arvesse hariduse, noorte ja kultuuri nõukogu 24. ja 25. mai 2007. aasta koosoleku 
järeldusi ning nõukogu dokumenti 9021/2007;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa maailmas – mõned praktilised ettepanekud 
sidususe, tõhususe ja nähtavuse lisamise kohta” (KOM(2006) 278); 

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta 
üleilmastuvas maailmas (KOM(2007) 242) ning komisjoni talituste töödokumenti 
(SEK(2007) 570), mis on kõnealusele teatisele lisatud;

– võttes arvesse oma 5. septembri 2001. aasta resolutsiooni kultuurikoostöö kohta Euroopa 
Liidus;2

– võttes arvesse oma 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta;3

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0000/2007),

A. arvestades, et Euroopa Liidul on eelkõige kohustus hoolitseda Euroopa kultuurilise 
rikkuse eest (ilma et see piiraks suurimat ja soovituimat avatust teistele kultuuridele); 
Euroopa kultuuripärandit tuleb täies ulatuses ja kõikide vahenditega kaitsta, levitada ja 
jagada nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool;

B. arvestades, et Euroopa kultuuripärand, sealhulgas oma väljenduste mitmekesisuses ning 
põhiliste vormide segunemises, nagu näiteks kreeka, ladina ning juudi-kristlik pärand, 
asetas Euroopa kõikide kontinentide etteotsa, osutus arengu ja edu võrreldamatuks 
tõukejõuks, levis kõikides suundades ning on tänapäeval jätkuvalt inimlikkuse, 
rikastumise, vaimse tegevuse, sallivuse ja kodakondsuse põhiliseks märgiks;

C. arvestades, et üha enam globaliseeruvas maailmas on Euroopa kultuuriline rikkus oluline 
  

1 ELT L 372, 27.12.2006, lk 1.
2 EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 142.
3 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 459.
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väärtus, mille eri- ja silmapaistvad omadused kujutavad endast Euroopale tõelist 
lisaväärtust ning mille algne roll on Euroopa Liidule oluline mõistmaks maailma, et 
tagada selle ühtsus, tuua esile erinevus ja jääda meelde teiste rahvaste kõrval;

D. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata Euroopa kultuuripärandi ajaloolise mõju 
eriväljendustele teistel kontinentidel, pannes tasakaalu tsivilisatsiooni ülesehitamise 
tegurid, vastastikuse mõistmise ja konstruktiivse lähenemise neid väljendusi esindavate 
rahvaste vahel,

1. tunneb heameelt komisjoni käesoleva teatise üle ning kiidab heaks selles esitatud 
eesmärgid; tuletab meelde, et Lissaboni strateegias ning ülemaailmse juhtimise ja säästva 
arengu uue samba ülesehitamises on paljudel juhtudel rõhutatud kultuuri olulist ja 
struktureerivat rolli;

2. rõhutab, et kohaldades asutamislepingu artiklit 151, võib koostööpoliitika ja 
liikmesriikide vahelised partnerluslepingud kultuurisektoris kehtestada üksnes kultuurilist 
mitmekesisust ja rahvuslikku identiteeti austades;

3. peab asutamislepingu artikli 151 lõike 4 täielikuks ja ühtseks rakendamiseks vajalikuks 
võtta arvesse sektori eripära, eelkõige selle loome- ja innovatsioonivõimet, et kultuur 
võiks täielikult leida koha, mis talle on antud Lissaboni strateegia raames;

4. on arvamusel, et ühenduse praegused kultuurisektori programmid ei vasta täielikult 
Euroopa ühise kultuuripärandiga seotud olukorrale, ning kutsub seetõttu komisjoni üles 
tegema ettepaneku luua eriprogrammid, mis võimaldavad ulatuslikumalt ja põhjalikumalt 
säilitada kontakti varade ja väärtustega, materiaalse ja mittemateriaalsega, mida Euroopa 
kultuuripärand hõlmab, mis lihtsustavad nende vastastikust mõju identiteetide ja 
erinevuste inimlikus mõistmises ning tänapäeva kultuuri loomises, ning mis võimaldavad 
kultuuripärandit kasutada ja jagada;

5. rõhutab, et kõikidel kultuurisektori programmidel on väga positiivsed tahud ühtsuse, 
tegeliku lähenemise, majanduskasvu, säästva arengu, tööhõive ja konkurentsivõime osas;

6. soovitab nõukogul ja komisjonil luua paralleelselt raamprogrammiga „Kultuur 2007–
2013” seda täiendava programmi, mille eesmärk on väärtustada Euroopa klassikalist 
kultuuripärandit ja riikide kultuuride sajandite vältel tehtud ajaloolisi panuseid täies 
ulatuses;

7. kutsub komisjoni üles tugevdama kirjandustõlke toetuspoliitikat, mis on ette nähtud 
programmis „Kultuur 2007–2013”;

8. kutsub komisjoni üles looma programmi, mille eesmärk on väärtustada Euroopa keelte 
edendamist maailmas ja nende rolli kultuuriloomingus teistel kontinentidel nii, et 
lihtsustada vastastikusi teadmisi ja arusaamist ning kultuurilist mõju, mis on loodud ja 
edasi antud nende keelte kaudu väljaspool Euroopat;

9. teeb ettepaneku, et parlament, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid võtavad kohustuse luua 
kultuurile ja kultuuri loomisele tõeliselt soodsad tingimused ühenduse kõikides elu 
valdkondades ning eelkõige selles osas, mis hõlmab perekonda, kooli, elukestvat õpet, 
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sotsiaalset suhtlemist ja digitaalse tehnoloogia maailma;

10. rõhutab, et on tähtis, et kunsti ja kirjanduse õpetamine väljenduks noorte inimeste 
isiksuse täiustamises, nende kutsumuse avaldumises ja arengus ning kultuurilistest 
varadest ja väärtustest täielikus osa saamises;

11. tuletab meelde, et on oluline luua nii koolis kui ka ühiskonnas uuenduslikud sillad 
kultuuri, teadustegevuse, teaduse ja tehnoloogia vahel ning neid aspekte hõlmavad 
programmid;

12. palub komisjonil välja töötada sobiv vahend Euroopa kultuuritööstuse kriisis olevate 
sektorite tuvastamiseks, pöörates erilist tähelepanu kirjastusturule, mille areng on 
peatunud ja mis on ohtu seadnud kvaliteetkirjanduse loomise bestsellerite kasuks, ning 
muusikaloomingule, mille kvaliteeti ja mitmekesisust ohustab samuti digitaalse 
tehnoloogia ülemaailmne levik, autoriõiguste kollektiivne haldamine ja piraatlus;

13. usub, et kehtestada tuleb Euroopa kultuuri diplomaatia tõelised tähised, ning nõuab, et 
liikmesriigid ja ühenduse institutsioonid tugevdavad kultuuri osa oma diplomaatilistes 
esindustes ning teevad struktureeritud ja korrapäraseid Euroopa kultuurile pühendatud 
algatusi;

14. soovitab nõukogul ja komisjonil välja töötada ja edendada nimekirja kõikide 
liikmesriikide olulistest kultuurilise väärtusega paikadest ning algatuste arengust ja 
erisündmustest, mis korrapäraselt nendes kultuuri avaldumise paikades toimuvad;

15. teeb ettepaneku, et nõukogu ja komisjon asutavad Euroopa kultuuri sponsorluse ja 
määravad Euroopa kultuuri toetaja eesmärgiga luua komisjoni kavandatud tegevuse 
eesmärkide raames avaliku ja erasektori tõhus partnerlus;

16. teeb ettepaneku luua mainekas Euroopa auhind, mida määratakse püsivalt kultuurilise 
loomingu kõikides valdkondades;

17. teeb ettepaneku, et 2010. aasta määratakse kreeka ja ladina klassikute Euroopa aastaks, et 
tõmmata ühenduse rahvaste tähelepanu sellele olulisele kultuuripärandile, mida 
tänapäeval ohustab unustamine;

18. osutab nõukogule kiirele ja tungivale vajadusele vaadata üle eelarvevahendid, mis on 
suunatud komisjoni käesoleva teatise ja olemasolevate teatiste raames kavandatud 
tegevuste toetamiseks;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, samuti UNESCOle ja Euroopa Nõukogule.
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SELETUSKIRI

I Komisjoni teatis 

Käesolevas teatises kinnitab komisjon kultuuri keskset rolli Euroopa integratsioonis ning 
Euroopa Liidu suuremas silmapaistvuses rahvusvahelises plaanis. 

Pakutakse välja kultuurivaldkonna tegevuskava, et arendada strateegiat nii Euroopa Liidus kui 
ka suhetes kolmandate riikidega.

Teatisele on lisatud komisjoni talituste töödokument, milles on esitatud ülevaade erinevatest 
viisidest ja vahenditest, mille abil Euroopa Liit kultuurivaldkonda sekkub.

Teatise ettevalmistamisel pidas komisjon eelnevalt nõu erinevate Euroopa kultuurivaldkonnas 
tegutsejatega.

Teatis kujutab endast esimest struktureeritud jõupingutust Euroopa kultuuristrateegia suunas 
ning see põhineb kolmel peamisel eesmärgil:

– kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamine;

– kultuuri kui loovuse näitaja edendamine Lissaboni strateegia raames;

– kultuuri kui Euroopa Liidu välissuhete olulise osa edendamine. 

Teiseks näitab komisjon võimalusi, mille kaudu kultuuripoliitika osutub võimalikuks, ning 
soovitab lõimida kultuurimõõde ühenduse muudesse asjakohastesse poliitikavaldkondadesse. 
Viimase punkti suhtes teatab komisjon, et ta moodustas hiljuti talitustevahelise rühma.

Kõnealuse strateegia rakendamiseks pakub komisjon eri mehhanisme, millest olulisim 
põhineb avatud kooskõlastusmeetodil.

Lisaks tuleks rõhutada ettepanekut luua ELi ja AKV kultuurifond ning kultuurifoorum, et 
struktureerida dialoogi kodanikuühiskonnaga.

II Märkused

1. Tuleks märkida, et kultuuriga arvestamine teistes ühenduse poliitikavaldkondades ei ole 
üksnes hästi põhjendatud püüdlus, vaid asutamislepingu artikli 151 lõikega 4 ettenähtud 
kohustus, mida ei ole veel rakendatud ei Maastrichti lepingu ega ka Amsterdami lepingu 
jõustumisest alates.

Seetõttu tuleks rõõmustada praeguse lähenemise üle ning kutsuda komisjoni võtma selles 
suhtes kohustusi kõrgemal tasemel. President Barroso poolt 2005. aasta novembris Budapestis 
välja kuulutatud kultuurivaldkonna töökonna loomine, mis siiski ei ole veel ellu viidud, on 
konkreetne märk soovist liikuda edasi selles suunas. 

Välja pakutud avatud kooskõlastusmeetodi rakendamisele tuleks anda uus tõukejõud, 
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ühendades selle Euroopa Parlamendiga. 

Tuleb märkida, et teatises käsitletakse kultuuri pigem selle instrumentaalses, sotsiaalses, 
majanduslikus ja poliitilises mõõtmes, mitte omaette väärtusena. Teatis on siiski oluline, sest 
selles on esitatud uued protsessid ja struktuurid lisaks ühenduse olemasolevatele 
programmidele, mille vahendid on pigem piiratud. 

Nõukogu peab siiski eelarve vastava doteerimise küsimust seoses esitatud eesmärkidega väga 
tõsiselt kaaluma. 

Kultuuri arvessevõtmine ELi välissuhetes on väga oluline areng. Selles reaalset strateegiat 
vajavas valdkonnas tuleb palju teha.

2. Käimasoleva õigusaktide väljatöötamise käigus on raportööril olnud võimalus korduvalt 
kinnitada, et Lissaboni strateegia põhieesmärke ei ole võimalik täielikult kunagi saavutada, 
kui kultuuri ei käsitleta strateegia ühe olulise osana.

Seetõttu on tervitatav komisjoni teatis, mis seda ideed toetab.

Kultuurist saab iseenesest Euroopa poliitilise tegevuskava oluline osa. Vaatluse all olevas 
teatises käsitletakse kultuuri mitmeid valdkondi hõlmava ja mitmesuunalisena, ning selles 
etapis on nõuetekohane käsitlemine oluline.

Tuleks arvesse võtta kõiki programme, mis otseselt või kaudselt võimaldavad toetada 
parimaid lahendusi kultuurivaldkonnas, kohaldades parimaid tavasid ja jälgides pidevalt, et 
ühenduse muude vahenditega, nagu struktuurifondid, on olemas sobiv kooskõla, nagu nähakse 
ette programmiga „Kultuur 2007–2013”, ning samuti tuleb arvesse võtta kõnealuste 
programmide võimalikku vastastikust mõju globaliseerunud maailmas.

Kõnealuse globaliseerunud maailma tõttu tuleb Euroopa identiteeti kinnitada ja tugevdada, 
ilma et see piiraks Euroopa erinevate rahvaste kultuurilist mitmekesisust.

See viib meid ühise kultuuripärandi juurde. Raportis kinnitatakse ühenduse kohustust hoida 
Euroopa kultuurilist rikkust; säilitada, levitada ja jagada nii ühenduses kui ka väljaspool seda 
Euroopa kultuuripärandit, mis on maailmast arusaamiseks tingimata vajalik, mis tagab selle 
ühtsuse ja arengu, tähistab erinevust ja aitab meelde jääda teiste rahvaste kõrval.

Muidugi on Euroopas praegu programme, milles arvestatakse kultuuri loomisega ja toetatakse 
kultuuriloomingut, teoste levi, loovisikute ja kultuuritegelaste liikumist, samuti 
kinematograafilist ja audiovisuaalset loomingut, aga paremaks toimimiseks on vaja 
täiendavalt muid programme, mis võimaldavad piiritleda täpsemalt Euroopa kultuuripärandit, 
kuivõrd teatavad põhilised aspektid on ununemas ning samuti seetõttu, et isegi Euroopa 
Liidus on sügav vastastikune teadmatus, kuidas ühine kultuuripärand liikmesriikides ja 
muudes Euroopa riikides sajandite jooksul tekkis.

Kasutades võimalust juhtida tähelepanu kõnealustele aspektidele, esitab raportöör 
kokkuvõtteks oma seisukohast lähtudes teatavad soovitused, mis peaksid aitama Euroopa 
Liidu kultuuripoliitikat laialdaselt rikastada ning paremini ja täielikumalt ellu viia Lissaboni 
tegevuskavas esitatud eesmärke.
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