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B9-0250/2020

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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6 ja 167 ning Euroopa Liidu 
lepingu artiklit 3,

– 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 13. detsembri 2016. aasta resolutsiooni ELi sidusa kultuuri- ja 
loomemajanduse poliitika kohta1,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu2,

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsioon transpordi ja turismi kohta 2020. 
aastal ja pärast seda3,

– 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) (edaspidi „määrus“)4,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17., 18., 19., 20. ja 21. juuli 2020. aasta järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et kultuur on Euroopa Liidu jaoks strateegiline sektor, mis on meie 
majanduse oluline osa, kajastades samas meie Euroopa väärtusi, ajalugu ja eluviisi;

B. arvestades, et Euroopa kultuuri- ja loomemajanduses osalejad säilitavad ja edendavad 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust Euroopas ning aitavad tugevdada Euroopa 
identiteeti kõigil tasanditel; arvestades, et kõigil ELi kodanikel peaks olema õigus 
pääseda kultuurile juurde oma emakeeles ning erilist tähelepanu tuleb pöörata väikestele 
keeltele ja keelevähemustele;

C. arvestades, et need osalejad kujutavad endast hindamatut jõudu jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning on ülemaailmse 

1 ELT C 238, 6.7.2018, lk 28.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0169.
4 ELT L 347, 20.12.2013, lk 221.
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konkurentsivõime oluline allikas;

D. arvestades, et Euroopa kultuuri- ja loomemajandus annab ligikaudu 4 % Euroopa 
sisemajanduse koguproduktist – see arv on sarnane info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning majutus- ja toitlustusteenustega; arvestades, et 
2019. aastal töötas ELis kultuurivaldkonnas 7,4 miljonit inimest, mis moodustab 27 ELi 
liikmesriigi kogutööhõivest 3,7 %; arvestades, et 2019. aastal oli ELis 
kultuurivaldkonnas füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal üle kahe korra suurem kui 
keskmiselt majanduses tervikuna5;

E. arvestades, et COVID-19 pandeemia on kõige rängemalt mõjutanud teiste seas Euroopa 
loome- ja kultuurimajandust; arvestades, et selle majandussektori sulgemisel on olnud 
ülekanduv mõju teistele sektoritele, nagu transport ja turism;

F. arvestades, et kultuuri- ja loomemajandus on ebatüüpiline sektor, millel on erilised 
vajadused ja mis koosneb erineva suurusega osalejatest, kuid mida iseloomustab 
eelkõige väikeste struktuuride (VKEd või füüsilisest isikust ettevõtjad) ülekaal ja 
ebakorrapärane sissetulek;

G. arvestades, et COVID-19 kriisil on juba praegu ja ka edaspidi püsiv negatiivne mõju 
kultuuri- ja loomemajandusele ja sellest saadavale sissetulekule ning seega ka Euroopa 
kultuurilisele mitmekesisusele;

H. arvestades, et kinod, festivalid, kontserdisaalid, muuseumid ja pärandiobjektid olid 
esimeste seas, mis isoleerimismeetmete tõttu suleti, ning on viimaste hulgas, mis 
taasavati; arvestades, et uue puhangu ärahoidmiseks kehtestatud turvameetmed ei 
võimalda neil tegutseda täisvõimsusel, mistõttu sissetulek väheneb veelgi;

I. arvestades, et kuna paljud eurooplased on pandeemia ajal isolatsioonis, on kultuurile 
internetis juurdepääsu võimalused mitmekordistunud, mis teeb selle kättesaadavamaks, 
kuid sageli tasuta;

J. arvestades, et programmi „Loov Euroopa“ jaoks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames tehtud eelarveettepanekud ilmselgelt ei vasta sektori ega 
Euroopa Parlamendi ootustele, kes on nõudnud rahaliste vahendite kahekordistamist 
võrreldes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga;

K. arvestades, et kultuuri- ja loomemajandus peab saama ka edaspidi piisavat rahastust ja 
olema valmis üleminekuks CO2-neutraalse Euroopa suunas, nagu on märgitud Euroopa 
rohelises kokkuleppes;

1. väljendab siirast solidaarsust kunstnike, loovisikute, autorite, kirjastajate, nende 
ühenduste ja teiste Euroopa loome- ja kultuurisektori töötajate ja osalistega, keda 
ülemaailmne COVID-19 pandeemia on tõsiselt mõjutanud, ning tunnustab nende tööd 
praegusel raskel ajal, mida kogevad miljonid eurooplased;

2. peab äärmiselt oluliseks, et Euroopa institutsioonide ajaloolised majanduslikud 

5https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-
_cultural_employment#Self-employment
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meetmed õhendataks laiaulatuslike meetmetega Euroopa kultuuri- ja loomejõudude 
toetuseks;

3. tunneb heameelt komisjoni ja Euroopa Ülemkogu tegevuse üle taasterahastu „Next 
Generation EU“ koostamisel, eelkõige REACT-EU loomise üle, mille eesmärk on 
pakkuda lisarahastamist tugevasti mõjutatud majandussektoritele, näiteks kultuurile; 
tunneb siiski muret, et kultuuri- ja loomemajanduse otseseks toetamiseks ei ole selgelt 
ette nähtud ühtegi konkreetset summat; rõhutab sellega seoses, et kultuuri- ja 
loomemajanduses tegutsejad peaksid olema liikmesriikide sihipäraste meetmete 
keskmes ning saama Euroopa majanduse elavdamise kava raames kättesaadavaks tehtud 
fondidest ja vahenditest suurt kasu;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid käsitleksid loome- ja kultuurisektorit strateegilise 
majandussektorina ning määraksid sellele selge eelarve koos kiirete ja konkreetsete 
taastamismeetmetega, millest peaksid kasu saama kõik selle sidusrühmad;

5. tunneb heameelt, et loodi eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise 
toetuse Euroopa rahastu (TERA), mille eesmärk on toetada liikmesriikides kehtestatud 
lühendatud tööaja meetmeid, eelkõige neid, mis on seotud VKEde ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatega; on seisukohal, et see vahend võib võimaldada kultuuri- ja 
loomemajanduse osalistel jääda oma tegevusvaldkonda, kompenseerides samal ajal 
saamata jäänud tulu; kutsub sellega seoses liikmesriike üles andma piisavaid tagatisi, et 
TERA saaks võimalikult kiiresti toimima hakata;

6. rõhutab, et programmil „Loov Euroopa“ ja selle alaharudel MEDIA, kultuur ja 
sektoriülestel tegevussuundadel on otsustav roll sektori piisava stabiilsuse tagamisel 
juurdepääsu kaudu Euroopa rahalistele vahenditele, kuni kultuuriturg taastub; tuletab 
meelde, et Euroopa Parlament on nõudnud, et sellele programmile järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus eraldatavat eelarvet kahekordistataks; kordab seetõttu 
kindlalt oma seisukohta selle ja muude kultuuri- ja loomemajandust ning 
kultuuritöötajaid toetavate Euroopa programmide eelarve suhtes; peab äärmiselt 
tähtsaks, et programmid viidaks lõpule ja võetaks vastu võimalikult kiiresti, et tagada 
sujuv üleminek järgmisele programmile;

7. kutsub komisjoni üles tegema koostööd Euroopa kultuuripealinnadega, et aidata neil nii 
palju kui võimalik piirata pandeemia põhjustatud häireid, eelkõige 2020. ja 2021. aastal 
tiitlit kandnud linnadega, pidades selleks põhjalikku dialoogi korraldajatega; kinnitab, et 
on valmis kiiresti edasi liikuma, et leida uus, tasakaalustatud ja kohandatud 
tegevuskava;

8. palub, et komisjon teeks kindlaks mitmesugused rahastamisallikad, millest kultuuri- ja 
loomemajandusel võiks kasu olla; on seisukohal, et kultuuri- ja loomemajandusele 
pühendunud tulevasel teadmis- ja innovaatikakogukonnal Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudis peaks olema sellega seoses juhtiv roll;

9. tunneb heameelt kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendi uute toetusmeetmete üle, mille 
eesmärk on parandada kultuuri- ja loomesektori VKEde juurdepääsu taskukohasele 
laenurahastamisele;

10. palub komisjonil võtta meetmeid, et leevendada kriisi üha süvenevat mõju kultuuri- ja 
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loomemajandusele, mis tuleneb suurte festivalide ja kultuuriürituste ärajäämisest, millel 
on katastroofilised tagajärjed eelkõige etenduskunstisektorile;

11. märgib, et turism moodustab Euroopa Liidu SKPst 10,3 %, millest 40 % on seotud 
kultuuri pakkumisega; on seisukohal, et turismi järkjärguline taastumine võimaldab 
aktiivselt edendada Euroopa kultuuri ja pärandit, pannes samal ajal aluse jätkusuutlikule 
Euroopa turismile; nõuab sellega seoses, et käivitataks iga-aastane Euroopa 
kultuuripärandi väärtustamise programm, mis kajastab Euroopa kultuurilist 
mitmekesisust, kasutades struktuurifonde pärandi integreerimiseks Euroopa 
kultuuriringlusse;

12. leiab, et me peaksime kasutama seda võimalust, et edendada Euroopa kultuurilist sisu 
kogu maailmas, ergutades Euroopa tootmist ja arendades Euroopa ringhäälinguvõrke; 
kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd, et tagada asjaomaste 
õigusaktide, näiteks uuesti sõnastatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ja 
digitaalsel ühtsel turul autoriõigust käsitleva direktiivi võimalikult sujuv ülevõtmine;

13. on seisukohal, et meetmed, mida liikmesriigid ja komisjon võtavad Euroopa kultuuri- ja 
loomemajanduses tegutsejate abistamiseks, peaksid toetama osalejaid ja algatusi, mis 
kajastavad Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, sealhulgas vähemuskeeli;

14. kutsub komisjoni üles esitama Euroopa kultuuri jaoks ambitsioonikat ja kaasavat 
kommunikatsiooni- ja edendamispoliitikat, nii et Euroopa kultuurisisul, -üritustel ja -
paikadel saaks olla tõeliselt euroopalik ja ülemaailmne haare; kutsub komisjoni üles 
tuginema Euroopa kultuuripärandiaasta positiivsetele tulemustele, et töötada välja 
sarnane algatus, mis on pühendatud kultuurile ja selle rollile Euroopas;

15. on seisukohal, et kodanikega peetav dialoog peab sisaldama kultuurimõõdet, eelkõige 
eelseisval Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil;

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


