
RE\1212834ET.docx PE655.434v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

B9-0246/2020

9.9.2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Euroopa kultuurilise taastumise kohta
(2020/2708(RSP))

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek
fraktsiooni GUE/NGL nimel



PE655.434v01-00 2/5 RE\1212834ET.docx

ET

B9-0246/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa kultuurilise taastumise kohta
(2020/2708(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 22,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2018. aasta teatist „Uus Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava“ (COM(2018)0267),

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsioon transpordi ja turismi kohta 2020. 
aastal ja pärast seda1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust 
(EL) nr 1295/2013 (millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ning 
tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja 
nr 1041/2009/EÜ)2 (edaspidi „määrus“),

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et kultuur ning kultuuri- ja loomemajandus on oluline vahend mis tahes 
diskrimineerimise, sealhulgas rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemisel, ning kujutab 
endast sõnavabaduse platvormi; arvestades, et Euroopa kultuuri- ja loomemajanduses 
osalejad säilitavad ja edendavad kultuurilist ja keelelist mitmekesisust Euroopas ning 
aitavad tugevdada solidaarsuse ja integratsiooni kõiki aspekte; on seisukohal, et need 
osalejad annavad Euroopa ja selle rahvaste kestlikku majandus- ja sotsiaalsesse kasvu 
hindamatu panuse;

B. arvestades, et Euroopa kultuuri- ja loomesektor annab ligikaudu 4 % Euroopa 
sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja üle 7,4 miljoni töökoha Euroopas, mis 
moodustab 3,7 % kogu ELi 27 tööhõivest; arvestades, et kultuuri- ja loomesektor on 
omavahel tihedalt seotud ning on osutunud kasulikuks ka teistele valdkondadele, nagu 
turism ja transport; arvestades, et Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel valivad 
kümme turisti oma reisi sihtkoha lähtudes sellest, mida antud kohal on kultuuri 
seisukohast pakkuda;

C. arvestades, et COVID-19 pandeemia on kõige rängemalt mõjutanud Euroopa loome- ja 
kultuurimajandust; arvestades, et kultuuri- ja loomemajandus oli juba enne pandeemiat 
raskustes ja neid sektoreid ei ole majanduse taastamise vahendites arvesse võetud; 
arvestades, et komisjoni enda hinnangute kohaselt kaotas kultuuri- ja loomesektor (mis 
annab SKPsse 509 miljardit eurot lisandväärtust) COVID-19 kriisi ja piirangute tõttu 
2020. aasta teises kvartalis tõenäoliselt 80 % käibest;

D. arvestades, et COVID-19 puhang ja selle peatamiseks vajalikud meetmed mõjutasid 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0169.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 221.



RE\1212834ET.docx 3/5 PE655.434v01-00

ET

tõsiselt kultuuri- ja loomemajandust, kuna kultuurirajatised tuli sulgeda ja -üritused ära 
jätta (nagu juhtus kinode, teatrite, kontserdisaalide, galeriide, kultuuriasutuste, 
festivalide, muuseumide ja muusikasaalide puhul), ning see süvendas ebasoodsaid 
suundumusi ja majanduslikke raskusi kultuuri- ja loomesektoris; arvestades, et tuleks 
teha kõik võimalik kultuuri- ja loomesektori püsimajäämise ja edasise arengu kaitseks ja 
edendamiseks;

E. arvestades, et kultuuri- ja loomemajandus on ebatüüpiline sektor, kus valitsevad 
ebakindlad töötingimused ja erivajadused, ebatüüpiline töö, vabakutseline töö ning 
kunstnike ja esinejate sotsiaalkindlustuskaitse on minimaalne või see puudub; 
arvestades, et need sektorid erinevad suuruselt ja koosnevad neis osalejatest, ning 
ennekõike iseloomustab neid väikeste struktuuride (VKEde või füüsilisest isikust 
ettevõtjate, kunstnike ja esinejate) ülekaal ja ebakorrapärane sissetulek; arvestades, et 
kultuuritöötajate ja kunstnike arv kasvab pidevalt ja need rühmad koosnevad peamiselt 
noortest; arvestades, et lühiajaliste lepingute, osalise tööajaga töökohtade ja hooajatöö 
tõttu on nende töötingimused ebakindlad ning paljud ülikoolikraadiga inimesed 
töötavad paralleelselt kahel või rohkemal töökohal;

F. arvestades, et see sektor näitas pandeemia ajal üles enneolematut solidaarsust, pakkus 
digitaalsete kanalite kaudu tihti tasuta kultuurisisu ja aitas eriolukorra ajal kaasa 
elanikkonna heaolule;

G. arvestades, et kultuurisisu kättesaadavus internetis ei suurendanud õiguste omajate ja 
esitajate sissetulekut; arvestades, et sektori digiteerimine, mida kiirendas COVID-19, 
tugevdas veelgi sisuedastusvõrkude turgu valitsevat seisundit ja ei toonud kaasa 
litsentsilepingute vajalikku läbipaistvust;

H. arvestades, et komisjoni taastekava ei anna mingeid tagatisi, et kultuuri- ja 
loomesektoril oleks juurdepääs erakorralisele rahastamisele; arvestades, et kuigi tuleb 
pidada tervitatavaks volinik Gabrieli ettepanekut, et liikmesriigid eraldaksid 1 % 
majanduse taastamise eelarvest kultuurile, ei anna see kultuuri- ja loomesektori jaoks 
õiguslikult siduvaid tagatisi;

I. arvestades, et võrreldes komisjoni 2018. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekuga kärbitakse komisjoni muudetud mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekus Euroopa solidaarsuskorpuse assigneeringuid 20 %, programmi „Loov 
Euroopa“ assigneeringuid 13 % ja programmi „Erasmus+“ assigneeringuid 7 %; 
arvestades, et Euroopa Ülemkogu 17. juuli 2020. aasta seisukoht on kooskõlas ainult 
komisjoni 2018. aasta ettepanekuga; arvestades, et programm „Loov Euroopa“ on ainus 
ELi programm, mis pakub kultuuri- ja loomemajandusele kogu Euroopas otsest toetust; 
arvestades, et ei algatused, mida programm „Loov Euroopa“ peaks katma, ega ka selle 
eelarve ei paku juba niigi ülekoormatud ja alarahastatud programmile toetust;

J. arvestades, et programmi „Loov Euroopa“ jaoks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames praegu tehtud eelarveettepanekud ilmselgelt ei vasta sektori 
ega Euroopa Parlamendi ootustele, kes on korduvalt nõudnud, et rahalisi vahendeid 
tuleb võrreldes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga kahekordistada;

K. arvestades, et COVID-19 pandeemia avaldab kultuuri- ja loomesektorile 
märkimisväärset pikaajalist majanduslikku survet, ning pärsib lähiaastatel nii kultuuri 
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loomist kui ka selle mitmekesisust;

L. arvestades, et kultuuri- ja loomesektorile tuleb ka edaspidi tagada piisav rahastus, et 
hõlbustada Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärkide järkjärgulist saavutamist; 
arvestades, et see üleminek ei tohiks toimuda viisil, mis võiks kahjustada loovust; 
arvestades, et roheline kokkulepe ei paku toetust ei kultuurialgatustele ega ka muudele 
kultuuri- ja loomesektoriga seotud tegevustele;

1. väljendab solidaarsust kunstnike, loovisikute, autorite, esinejate, kirjastajate, nende 
ettevõtete ja teiste Euroopa loome- ja kultuurisektori töötajatega, keda ülemaailmne 
COVID-19 pandeemia on tõsiselt mõjutanud, ning tunnustab nende tööd praegusel 
raskel ajal;

2. kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama kultuuri- ja loomemajandust, kuna sellel on 
oluline roll nii majanduslikus kui ka ühiskondlikus elus ning praegune kriis on seda 
tõsiselt mõjutanud; kutsub liikmesriike üles tagama kõigi kultuuritöötajate ja kunstnike 
tervist ja ohutust nende töökeskkonnas ning võtma täiel määral arvesse kultuuri- ja 
loomemajanduse ebakindlaid töötingimusi;

3. kutsub liikmesriike üles säilitama ja edendama lepingute, kollektiivse esindamise, 
sotsiaalkindlustuse ja tervisekindlustuse kollektiivläbirääkimiste struktuure kooskõlas 
ELi õigusega;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, et leevendada kriisi üha 
süvenevat mõju kultuuri- ja loomemajandusele, mis on tingitud suurte festivalide ja 
kultuuriürituste ärajäämisest, mis avaldab katastroofilist mõju eelkõige 
etenduskunstisektorile; peab hädavajalikuks, et majanduse taastamise meetmete, 
sealhulgas kavandatud majandusmeetmete hulka lisataks tugev toetus kultuuri- ja 
loomesektorile;

5. kordab oma nõudmist kahekordistada programmi „Loov Euroopa“ eelarvet (2,8 
miljardit eurot), kuna see on Euroopa kultuurikoostöö tugevdamise põhiprogramm;

6. tunnistab, et kultuuri- ja loomemajandust iseloomustab füüsilisest isikust ettevõtjate ja 
vabakutseliste suur osakaal; nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid meetmeid, 
mis edendavad töökohtade kindlust ja õiglast töötasu kultuuri- ja loomemajanduses, 
ning samas tagavad geograafilise tasakaalu ja hõlbustavad selle kategooria töötajate 
juurdepääsu ELi vahenditele;

7. toetab kindlalt kultuuri- ja loomesektori tingimusteta lisamist taastamiskavasse ning 
nõuab, et kultuurile eraldataks vähemalt 7 % taastefondist ja et asjaomastele 
programmidele eraldatakse juba eelnevalt selged vahendid; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid tagaksid, et nende riiklikes tegevuskavades laieneks taastefond ka 
kultuuri- ja loomesektorile;

8. kutsub liikmesriike üles lisaks toetuste andmisele lisama riiklikesse toetusfondidesse 
viivitamata hüvitised kultuuritootjatele sissetuleku kaotuse eest lisaks põhilistele 
sotsiaaltoetustele, mis arvutatakse COVID-19 kriisi eelse aasta maksustatud tulu alusel, 
st looma füüsilisest isikust ettevõtjate toetusskeemid, mis on võrreldavad palgatöötajate 
ja ettevõtjate toetamise korraga;
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9. rõhutab, et eriolukorra ajal jäid paljud kultuuripärandi objektid järelevalveta ja 
nõuetekohaselt hooldamata, põhjustades neile kahju, ning et need paigad juba 
kannatavad reostuse, loodusõnnetuste ja kliimamuutuste, samuti ebaseaduslike 
väljakaevamiste ja neist paikadest leitud esemetega ebaseadusliku kaubitsemise 
tagajärgede all; rõhutab vajadust kaitsta tööhõivet kultuuripärandi sektoris, toetada 
restaureerimisspetsialiste ja kultuuripärandi eksperte ning varustada nad Euroopa 
pärandiobjektide kaitsmiseks vajalike vahenditega;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid käsitleksid loome- ja kultuurisektorit strateegiliste 
majandussektoritena ning eraldaksid kindlad eelarved, mis on seotud sektori 
taastumisele ja kasvule suunatud kiirete ja konkreetsete meetmetega, millest peaksid 
kasu saama kõik selle sidusrühmad; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
muudaksid kultuurimeetmed ettevõtlust ja innovatsiooni toetavate rahastamisvahendite 
raames rahastamiskõlblikeks;

11. märgib, et enamik seni kavandatud toetusmeetmetest on olnud laenupõhised ning et 
selline võimalus ei ole kultuuriökosüsteemide kõigi sidusrühmade jaoks kestlik; nõuab 
kultuuri- ja loomemajandusele märkimisväärset ja ennekõike toetustel põhinevat abi, et 
tagada kohalike kogukondade elatusvahendid; on seisukohal, et kultuuri- ja 
loomemajandus on üks dünaamilisemaid majandussektoreid, mis peaks oluliselt 
edendama soolist võrdõiguslikkust ning toimima säästva arengu ja õiglase ülemineku 
tugeva katalüsaatorina;

12. kutsub komisjoni üles toetama tavade ja meetodite vahetamist kunstnike vahel ning 
märkimisväärselt edendama nende integreerimist tööturule; toetab kindlalt sellega 
kaasnevat kunstipädevuste vastastikust tunnustamist;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


