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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et kultuuril, haridusel, noortel ja spordil on väga oluline roll sotsiaalse 

ühtekuuluvuse edendamises ja ELi tuleviku kujundamises, eeskätt selles, et luua kodanike 

kogukond, kes on tänu solidaarsusele ühinenud mitmekesisuses, ning neil on muu hulgas 

tohutu potentsiaal luua Euroopa lisaväärtust ja majanduslikku jõukust kõigis ELi 

piirkondades, eriti ühtekuuluvuspoliitika raames; 

2. tuletab meelde kultuuri ja kultuuripärandi tähtsust, seda ka linnade ja piirkondade 

majanduslikku jõukust silmas pidades; palub seetõttu liikmesriikidel võtta kõik vajalikud 

meetmed, et kaitsta tõhusalt materiaalset ja immateriaalset kultuuripärandit, ning kasutada 

selleks kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid; soovitab, et 

kultuuripärandit peetaks järgmise põlvkonna programmides ühtekuuluvuspoliitika kõigi 

sammaste horisontaalseks prioriteediks ning et võetaks arvesse Euroopa 

kultuuripärandiaastal 2018 antud soovitusi ja selle tulemusi; 

3. rõhutab, kui tähtsad on võrdsed võimalused nende jaoks, kes on füüsiliselt või 

geograafiliselt ebasoodsas olukorras, et tagada neile võrdne juurdepääs nii kultuurile kui 

ka haridusele; 

4. rõhutab, et investeerimine kultuuri, haridusse, noortesse ja sporti parandab 

märkimisväärselt ELi sotsiaalset ühtekuuluvust, eeskätt hõlbustades Euroopa kodanike 

sotsiaalset integratsiooni; 

5. märgib, et nii loodus- kui ka kultuuripärandit tuleb kaitsta ning kasutada nende 

potentsiaali majandusarengu hoogustamiseks; 

6. peab kahetsusväärseks, et komisjoni 7. aruandes majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse kohta ei tooda välja kultuuri tehtud investeeringuid ja see ei sisalda 

sektorite kaupa kvantitatiivseid või kvalitatiivseid viiteid kultuuriga seotud projektidele, 

mis moodustasid programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 

ühtekuuluvuspoliitika kuludest vähemalt 11 miljardit eurot, mis eraldati Euroopa 

Regionaalarengu Fondist; 

7. märgib, et ELi ühtekuuluvus- ja maaelu arengu poliitika võib olla oluline kultuuripärandi 

taastamise edendamisel, kultuuri- ja loomemajanduse toetamisel ning kultuuritöötajate 

suutlikkuse suurendamise rahastamisel; 

8. rõhutab, et võrdne juurdepääs haridusele, koolitusele ja kultuuritegevusele on oluline, et 

edendada tõelist lähenemist ning vähendada erinevusi ja sotsiaal-majanduslikku 

ebavõrdsust Euroopa piirkondade vahel; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks investeerimist kultuuri, hariduse, noorte ja spordi 

valdkonda ning lähtuks kahe eelmise programmitöö perioodi (2007–2013 ja 2014–2020) 

positiivsetest tulemustest; 

10. nõuab, et järgmisel programmitöö perioodil loodaks võimalused kultuuri, hariduse, noorte 
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ja spordi rahastamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eriotstarbeliste 

temaatiliste eesmärkide kaudu; 

11. rõhutab kultuuri- ja loomesektori potentsiaali noorte tööhõive puhul; rõhutab, et kultuuri- 

ja loomesektori edendamine ja sellesse investeerimine võib märkimisväärselt suurendada 

investeerimist, majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet; palub, et komisjon võtaks 

seetõttu arvesse ainulaadseid võimalusi, mida pakub kogu kultuuri- ja loomesektor, 

sealhulgas vabaühendused ja väikesed ühendused; 

12. kutsub komisjoni üles kaasama kultuuri ja hariduse järgmises programmitöö perioodis 

prioriteetsete ja strateegiliste eesmärkide hulka nii valdkondadena kui ka regionaalarengu 

poliitika valdkonnaülese mõõtmena; 

13. kutsub liikmesriike üles arendama ühtekuuluvuspoliitika raames pikaajalisi ja 

jätkusuutlikke strateegiaid sellistes valdkondades nagu kultuur, haridus, noored ja sport, 

mis võivad olla aluseks strateegilistele investeeringutele programmitöö perioodil 2021–

2027; 

14. nõuab, et valitud projektid üksteist täiendaksid ning palub komisjonil täielikult ära 

kasutada võimalikku sünergiat Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa 

Investeerimispanga asjaomaste rahastamisvahendite (Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI)) ja muude ELi programmide vahel, mis on ette nähtud 

programmitöö perioodiks 2014–2020, viidates eeskätt programmidele „Erasmus+“ ja 

„Loov Euroopa“, parema teavitamise kaudu kogu ELis ning palju järjekindlama 

rakendamise kaudu liikmesriikides ja nende piirkondades; rõhutab, et toetuste eesmärk ei 

tohiks olla üksnes taristu arendamine, vaid ka nn kultuuriklastrite loomine, mis hõlmaksid 

erinevaid seotud valdkondi, näiteks kultuuripärand, kultuuri- ja loomemajandus, 

koolitusprogrammid, kultuuriturism ning kohalik kunst ja käsitöö; 

15. nõuab, et järgmisel programmitöö perioodil tuvastataks konkreetsed meetmed ja 

eraldataks vahendid materiaalsele taristule (nt inkubaatorid), digitaaltaristule (nt 

lairibaühendus) ja immateriaalsele taristule haridus-, kultuuri- ja teadusasutuste jaoks; 

16. on seisukohal, et 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika investeeringuid kultuuri ja 

haridusse tuleks muuta tõhusamaks ja tulemuslikumaks, pidades silmas elluviidud 

projektide kvaliteeti ja kvantiteeti; 

17. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid teadmuspartnerlusi ülikoolide, haridus-, 

kutseõppe- ja teadusasutuste ning kultuuriasutuste vahel, et lahendada probleem, mis 

seisneb kasvavas vajaduses uute oskuste ja ümberõppe järele kultuuri- ja loomesektoris; 

18. palub komisjonil lisada muudetavasse ühissätete määrusesse kvaliteedinäitajad 

kultuuripärandiga seotud investeeringute kohta, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 8. 

septembri 2015. aasta resolutsioonis Euroopa kultuuripärandi ühtse lähenemisviisi 

väljatöötamise kohta; 

19. tuletab meelde kultuuri- ja loomemajanduse rolli ning kordab üleskutset komisjonile 

määratleda kultuuri- ja loomemajandus horisontaalse prioriteedina; rõhutab, et 

piirkondadel on tõendatud suutlikkus arendada klastreid ja teha selles valdkonnas 

piiriülest koostööd, ning märgib selles kontekstis kultuuri- ja loomemajanduse aruka 
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spetsialiseerumise positiivset mõju, mida kinnitavad seni saavutatud märkimisväärsed 

tulemused; palub komisjonil ja liikmesriikidel säilitada ja tugevdada selle valdkonna 

poliitikat ning kasutada tõhusalt ELi programmide ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahastamist; 

20. nõuab, et tõhustataks kultuuri-, audiovisuaal- ja loomevaldkonna keskpika ja pika 

kestusega projektide teoreetilist ja praktilist ulatust tänu Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide ning EFSI kombineeritud kasutamise võimalusele; 

21. kutsub võtma ühtekuuluvuspoliitikas paremini arvesse investeeringuid kultuuri- ja 

haridussektoritesse, eeskätt linna- ja linnalähipiirkondades, ümberõppe ja kaasamise 

vahendite kaudu; 

22. palub, et komisjon kasutaks Euroopa Regionaalarengu Fondi võimalusi, et toetada 

sporditaristu arendamist ning edendada jätkusuutlikku sporti ja kehalist tegevust vabas 

õhus kui piirkondliku ja maaelu arengu vahendit, ning Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, 

et suurendada spordivaldkonnas töötavate inimeste oskusi ja tööalast konkurentsivõimet; 

23. innustab liikmesriike suunama osa ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kvaliteetsetele 

kultuuri- ja haridusprojektidele, mis väärivad rahastamist, kuid mis ei saa ELi toetust 

rahaliste vahendite nappuse tõttu; 

24. kutsub liikmesriike üles toetama neid integreeritud territoriaalseid kultuurile keskenduvaid 

projekte (näiteks kultuurirajad), millega edendatakse kvaliteetset territoriaalset arengut 

ning avaliku ja erasektori koostööd kultuuriturismi valdkonnas. 
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