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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kordab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) tähtsust ELi 
majanduse selgroona, sealhulgas väiksemates liikmesriikides; märgib, et VKEd on 
majandusšokkide suhtes eriti haavatavad oma piiratud likviidsusreservide ja kõrge 
tööjõumahukuse tõttu; rõhutab, et COVID-19 kriisil on olnud enneolematu sotsiaal-
majanduslik mõju VKEdele, eelkõige kultuuri- ja loomesektoris ja -majanduses, samuti 
hariduse, noorsootöö, spordi- ja meediavaldkonnas; rõhutab, et nende sektorite eripära 
tõttu on Euroopa kultuuri- ja loomesektor ja -majandus suuremas kriisis, kui kunagi 
varem; palub Euroopa Komisjonil vaadata läbi oma VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks, suunates oma toetus VKEdele, et aidata neil kriis üle 
elada ja etendada olulist rolli meie Euroopa majanduse kestlikus taastumises ning 
tagada, et Euroopa VKEdele eraldatud vahendid oleksid liikmesriikides kättesaadavad 
ja üldsusel oleks hõlbus neile juurde pääseda, et võimaldada neil tegeleda praeguste 
probleemidega ja säilitada kõrge tööhõive tase ning luua töökohtade säilitamise 
skeemid;

2. rõhutab VKEde tähtsust tööhõive ja majanduskasvu seisukohalt kultuuri- ja 
loomesektoris ja -majanduses, kuna need üksi annavad rohkem kui 8,7 miljonit 
täistööajaga töökohta, millest paljud on VKEdes (3,8 % ELi tööjõust); tuletab meelde 
kultuuri- ja loomesektori ja -majanduse eripärasid, mis põhinevad peamiselt VKEde 
ökosüsteemidel; rõhutab, et paljudel VKEdel kultuuri- ja loomesektoris ja -majanduses 
on kõrgem ohuprofiil, ning rõhutab seetõttu nende VKEde projektide arendamise ja 
suutlikkuse suurendamise toetamise tähtsust; rõhutab, et kultuuri- ja loomesektoris ja -
majanduses tabas COVID-19 kriis kõige enam live-sektorit, kus muusika- ja 
etenduskunstide, sealhulgas festivalide toimumiskohad olid esimesed, mis suleti ja 
viimased, mis taasavati, mistõttu vajab live-sektor erilist tuge; rõhutab vajadust teha 
järeldusi praegusest kriisist saadud õppetundidest ja luua ELi ühine koordineeritud 
tegevuskava, et vähendada tulevaste kriiside mõju VKEdele; soovitab kaasata 
eriotstarbelisi kriisipõhiseid toetuskavasid, et lahendada probleemid, millega erinevad 
mõjutatud sektorid kokku puutuvad;

3. rõhutab, kui oluline on rahaliste vahendite kättesaadavus VKEdele kogu Euroopas, 
eelkõige kultuuri-, loome- ja haridussektoris ning noorsootöö, meedia- ja 
spordivaldkonnas; palub nõukogul rahastamist suurendada ning komisjonil muuta 
rahalised vahendid ja ka rahastamine riiklikest vahenditest kättesaadavamaks, eelkõige 
tulevases InvestEU programmis, ning pakkuda võrdseid rahalisi võimalusi kõigis ELi 
liikmesriikides;

4. rõhutab, et kultuuriturism moodustab 40 % kogu Euroopa turismist; rõhutab COVID-19 
kriisi enneolematut mõju turismi- ja reisisektorile; nõuab seetõttu konkreetsete 
meetmete võtmist kriisijuhtimise mehhanismi väljatöötamiseks, et vastata VKEde 
vajadustele kultuuriturismi valdkonnas;

5. väljendab heameelt eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
Euroopa rahastu (TERA) kasutuselevõtu üle ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
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tagama VKEdele kultuuri- ja loomesektoris piisava rahalise toetuse, eriti kõige enam 
kannatanud piirkondades;

6. mõistab teravalt hukka, et muudetud ettepanek järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, mis puudutab kultuuri- ja loomesektori ja -majanduse piisavat rahastamist, ei ole 
piisavalt ambitsioonikas ning et uues majanduse taastamise kavas ei anta nendele 
sektoritele spetsiaalset rahalist toetust; peab praeguseid ettepanekuid vastuvõetamatuks 
ja usub, et neil on sektorile negatiivne mõju; kordab vajadust suurema rahalise toetuse 
järele, mis on järgmise põlvkonna jaoks jätkusuutliku tuleviku rajamise aluseks; on 
sellega seoses seisukohal, et neid eesmärke saab edukalt saavutada ainult siis, kui 
komisjon ja liikmesriigid suurendavad mõne edukaima liidu programmi eelarvet; tuletab 
sellega seoses meelde Euroopa Parlamendi mandaati tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus programmi „Erasmus+“ eelarve kolmekordistamiseks, programmi 
„Loov Euroopa“ eelarve kahekordistamiseks ja Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks 
komisjoni poolt väljapakutud summa taastamiseks; on seisukohal, et need arvud on 
praeguse kriisi vastu võitlemiseks muutunud olulisemaks kui kunagi varem; arvestades, 
et kultuuri- ja loomesektor ja -majandus annab 8,7 miljonit töökohta ja 4 % ELi SKPst, 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eraldama vastavalt konkreetsetele vajadustele 
vähemalt 2 % taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist kultuuri- ja loomesektori ja -
majanduse taastamiseks; rõhutab, et see protsent peaks kajastama selle sektori tähtsust; 
kordab vajadust täpsete kavandamis- ja rahastamiskavade järele, mille eesmärk on 
tagada kultuuri- ja loomesektori ja -majanduse tegevuse järjepidevus ja pakkuda 
prognoositavust selles valdkonnas tegutsevatele inimestele;

7. rõhutab, kui oluline on rahaliste vahendite kättesaadavaks muutmine VKEdele kogu 
Euroopas, eelkõige kultuuri-, loome- ja haridussektoris ning noorsootöö, meedia- ja 
spordivaldkonnas; tunnistab, et nende sektorite tegevuse immateriaalne olemus võib 
piirata nende juurdepääsu rahalisele toetusele; tunneb heameelt kultuuri- ja 
loomesektori tagatisvahendi hiljutiste täiustuste üle, millest viimasel eelarveperioodil 
2014–2020 said VKEd kasu, tagades kultuuri- ja loomesektori ja -majanduse algatuste 
jaoks laene; kutsub komisjoni üles tagama kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendi 
kaasamise InvestEU programmi, et parandada mitme kultuuri- ja loomesektoris ja -
majanduses tegutseva ettevõtte rahastamisvõimalusi COVID-19 kriisi ajal, ja nõuab 
kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendi laiendamist VKEde tagasimaksekorra suurema 
paindlikkusega; kutsub komisjoni üles tagama, et kultuuri- ja loomesektor ja -majandus 
oleksid asjakohaselt kaasatud kõikidesse ettevõtlusprogrammidesse, näiteks ELi 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) ja „Euroopa Horisont“ programmi;

8. rõhutab programmi „Euroopa Horisont“ olulist rolli kultuuri- ja loomesektori ja -
majanduse innovatsioonis ja uute tehnoloogiate väljatöötamisel, millel võib olla 
positiivne mõju avatud ja pluralistlikule kultuuriloomelisele osalusele; tervitab sellega 
seoses Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegia raames 
kultuuri- ja loomemajanduse teadmis- ja innovaatikakogukonna loomist; rõhutab 
vajadust lihtsustada kultuuri- ja loomesektoris VKEde menetlusi vahendite taotlemisel 
ja nõuab liidu programmide kaudu vahendeid taotlevate VKEde jaoks ühtse 
kontaktpunkti lahendust;

9. rõhutab vajadust asjakohaste ja tõhusate eeskirjade järele ühtekuuluvuspoliitika 
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rakendamiseks ja kasutamiseks VKEde jaoks kultuuri- ja loomesektoris ja -majanduses; 
rõhutab erinevate algatuste ja VKEdele kättesaadava rahastamise vahelise sünergia 
tähtsust ning märgib, et VKEdel puudub endiselt piisav juurdepääs rahastamisele, eriti 
pikaajaliste ja uuenduslike projektide jaoks;

10. võtab teadmiseks suurenenud nõudluse digitaalse kultuurisisu järele, eriti erinevates 
liikumispiirangu faasides; juhib tähelepanu sellele, et vähene digitaliseerimine takistab 
paljude sektorite majanduslikku lähenemist ja kasvuvõimalust; rõhutab seetõttu vajadust 
teha täiendavaid investeeringuid Euroopa VKEde digitaliseerimisse kõigis sektorites; 
tunnistab digitaliseerimisest tulenevaid suurenenud võimalusi üldiselt, kui ka eriti 
kultuuri- ja loomesektoris ja -majanduses; nõuab täiendavat toetust VKEdele, mis 
edendaks digitaalset kultuuri- ja haridusalase teabe kättesaadavust; nõuab tungivalt 
võrdsete digivõimaluste loomist, võttes arvesse VKEde väljakutseid kultuuri- ja 
loomesektoris ja -majanduses, nagu koostalitlusvõime ELis, digitaalne lõhe ja võrdne 
juurdepääs võrgule; rõhutab vajadust teha täiendavaid investeeringuid oskustesse, 
eelkõige digitaal- ja ettevõtlusoskustesse, mis peavad olema õppekavade üks 
kesksemaid teemasid kõigis hariduse etappides, samuti põhioskustena töötajate ja 
töötute koolituskavades, kooskõlastatuna digitaalõppe tegevuskavas, et tagada ulatuslik 
ja jätkusuutlik digitaliseerimise protsess, kaitstes seeläbi tööhõivet ja edendades 
sotsiaalset kaasatust; nõuab Euroopa algatust ettevõtlushariduse edendamiseks, et 
valmistada ette Euroopa VKEde järgmist põlvkonda, seda eriti kultuuri- ja 
loomesektoris ja -majanduses, ning pakkuda praegustele VKEdele suuniseid ja tuge, et 
nad suudaksid kohaneda olemasolevate probleemidega elukestva õppe programmide 
kaudu; rõhutab programmi „Erasmus+“ õpipoisiõppe ja ettevõtjate vahetuste tähtsust 
ning nõuab, et tehtaks rohkem sarnaseid algatusi, kasutades uusi vorme ja vahendeid; 
nõuab paremat platvormi, mis pakuks teavet Euroopa abi kohta noortele ettevõtjatele, 
idu- ja kasvufirmadele ning praegustele VKEdele;

11. kutsub komisjoni üles töötama välja VKEde jaoks integreeritud toetuskava, kasutades 
Euroopa tasandil kättesaadavaid ristfinantseerimise mehhanisme, samuti sünergiat 
riiklike ja kohalike algatustega, et toetada COVID-19 pandeemia tõttu suurte 
väljakutsetega silmitsi seisvaid VKEsid ja pakkuda rahalisi vahendeid uute 
ettevõtlusalgatuste loomiseks; rõhutab, et VKEde mitmekesisuse tagamine kultuuri- ja 
loomesektoris ja -majanduses kaitseb kultuurilist mitmekesisust, aitab võidelda 
autoritaarsuse vastu ja seeläbi kaitsta meie Euroopa väärtusi; rõhutab reguleerimise 
parandamise tähtsust, kuna eriti VKEd kannatavad ebatõhusa reguleerimise ja tarbetu 
halduskoormuse tagajärgede all; rõhutab, et sügavam integratsioon ühtsel turul on ka 
VKEde konkurentsivõime ja olemasolu jaoks ülioluline;

12. rõhutab noorte kaasamise vajadust ettevõtlustegevusse; tunnustab ja väärtustab 
ettevõtlusalaseid jõupingutusi haridussektoris, eriti VKEde ja ühistute puhul, mis 
võimaldavad mitmekesistada haridussüsteemi ja peredele pakutavaid mudeleid, et nad 
saaksid vabalt valida; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ettevõtlusharidust 
ja looma kohandatud tugimeetmeid, mis võimaldaks igale eurooplasele juurdepääsu 
ettevõtlusele ja tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, pöörates erilist tähelepanu 
vähemate võimalustega inimestele;

13. kutsub komisjoni üles looma tihedas koostöös liikmesriikide, kohalike omavalitsuste ja 
sotsiaalpartneritega Euroopa algatuse, mille eesmärk on luua ELis üle miljoni uue 
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idufirma, mis pakuksid ettevõtlusvõimalusi kogu Euroopas;

14. rõhutab VKEde võtmerolli spordisektoris kõigile tervisliku eluviisi, kultuuridevahelise 
dialoogi ning haridus- ja ametialaste võimaluste tagamisel ja edendamisel; nõuab 
seetõttu, et programmi „Erasmus+“ raames pöörataks suuremat tähelepanu spordi 
mõõtmele.
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