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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että kulttuuri ja kulttuurin saatavuus ovat perusedellytyksiä vapaudelle 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle;

B. ottaa huomioon, että G20-maiden kulttuuriministerien vuonna 2021 antamassa Rooman 
julistuksessa kaikki jäsenvaltiot sitoutuivat toimiin vaarassa olevan kulttuuriperinnön 
suojelemiseksi kriisialueilla, ja tiedostaa, että kulttuuriperinnöllä on merkittävät 
mahdollisuudet edistää ilmastotoimia ja kestävää kehitystä;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on osoittanut, että kulttuuriala ja luovat alat, jotka 
yleensä edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kuuluvat kaikkein haavoittuvimpiin 
aloihin;

1. vahvistaa kulttuurin olevan inhimillisen kehityksen olennainen osatekijä, kestävän 
kehityksen veturi ja erottamaton osa sen sosiaalista, taloudellista ja 
ympäristöulottuvuutta; muistuttaa, että kulttuuri voi luoda työpaikkoja, vauhdittaa 
kasvua ja edistää pitkän aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia ja edistystä, mikä edistää 
yhteisöjen vakautta ja kestävyyttä ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta; 
muistuttaa, että kulttuuri on keskeisessä asemassa pantaessa täytäntöön YK:n Agenda 
2030 -toimintaohjelman sitoumusta varmistaa ketään ei jätetä -periaatteen toteutuminen; 
kehottaa vahvistamaan kulttuurialan toimijoiden panosta kestävään kehitykseen 
tunnustamalla kirjailijat, taiteilijat sekä kulttuurialan ja luovien alojen toimijat 
ammattityöntekijöiksi, osallistumalla tehostettuun ja osallistavaan vuoropuheluun, 
ammatillisiin verkostoihin, vaihtoihin ja monen sidosryhmän kumppanuuksiin sekä 
tukemalla kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa tarvetta vahvistaa Euroopan 
unionin diplomaattista asemaa globaalina kulttuurikumppanina kestävän kehityksen 
tavoitteiden hengen mukaisesti; korostaa, että nuorisovaihdot, 
ystävyyskaupunkitoiminta ja ammatilliset kumppanuudet ovat olleet tärkeitä välineitä 
kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämisessä ja että EU:n olisi edistettävä niitä 
kehitys- ja ulkopolitiikassaan; vahvistaa, että kansainvälisiä vaihtoja on helpotettava, 
jotta edistetään kulttuurisuhteita ja poistetaan liikkuvuuden esteitä kulttuurialalla;

2. palauttaa mieliin, että kulttuuri ja kulttuuriperintö, kansainvälinen kulttuuriyhteistyö 
mukaan lukien, edistävät EU:n arvoja, kuten rauhaa, demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta, perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, ja 
tarjoavat EU:lle, sen jäsenvaltioille ja kumppanimaille mahdollisuuden oppia 
kulttuureista, hyvistä käytännöistä ja taitotiedosta, edistää kulttuurialan ja luovien alojen 
kehitystä ja kannustaa suvaitsevaisuutta, kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua 
ja keskinäistä ymmärrystä;

3. korostaa, että on varmistettava vammaisten henkilöiden pääsy kulttuurin ja koulutuksen 
piiriin erityisesti kehitysmaissa, jotta voidaan katkaista heidän elämänsä 
sosiokulttuurisia olosuhteita heikentävä noidankehä;
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4. suhtautuu myönteisesti kulttuurin ottamiseen toiminta-alaksi naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) – Globaali Eurooppa -asetuksen puitteissa 
toteutettavaan maailmanlaajuisia haasteita koskevaan aihekohtaiseen ohjelmaan, jotta 
voidaan edistää kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja kansainvälistä 
kulttuuriyhteistyötä ja tukea kulttuurista monimuotoisuutta koskevia aloitteita; panee 
tyytyväisenä merkille NDICI – Globaali Eurooppa -välineen panoksen Erasmus+-
ohjelmaan ja erityisesti toimiin, jotka on suunnattu niille globaalin etelän maille, jotka 
eivät osallistu Erasmus+-ohjelmaan; kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa seuraamaan asianmukaisesti kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön 
liittyvien toimien täytäntöönpanon tilannetta ja NDICI – Globaali Eurooppa -välineen 
avulla saavutettuja tuloksia erityisesti kulttuurin ja koulutuksen alalla ja raportoimaan 
niistä säännöllisesti parlamentille muun muassa puolivuosittaisen valvontaprosessin 
(korkean tason geopoliittinen vuoropuhelu), vuotuisen raportoinnin ja 
tulosindikaattoreiden tiiviin arvioinnin avulla;

5. kehottaa komissiota tarjoamaan asianmukaista rahoitusta kansainvälisiin 
kulttuurisuhteisiin nykyisissä kulttuuri- ja koulutusohjelmissa, erityisesti sisällyttämällä 
kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia maantieteellisiin määrärahoihin ja myös NDICI-
välineen aihekohtaisiin ohjelmiin; kehottaa myös myöntämään riittävästi rahoitusta 
kulttuuriperinnön suojeluun, säilyttämiseen ja ennallistamiseen NDICI – Globaali 
Eurooppa -välineen puitteissa erityisesti konfliktialttiilla alueilla sekä alueilla, jotka ovat 
alttiita luonnonkatastrofeille ja ilmastonmuutokseen liittyville riskeille; kehottaa lisäksi 
kumppanimaita vahvistamaan kulttuuripolitiikkaansa; korostaa, että jotta EU:n ulkoinen 
kulttuurirahoitustoiminta olisi kestävää pitkällä aikavälillä, siihen on otettava tiiviisti 
mukaan paikalliset kumppanit, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ohjelmien on 
sovelluttava paikallisiin realiteetteihin ja hankkeiden täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 
on otettava asianmukaisesti huomioon rahoituksen jälkeinen ajanjakso;

6. korostaa, että EU:lla on mahdollisuus vahvistaa kansainvälisiä 
kulttuuriyhteistyökumppanuuksiaan syrjäisimpien alueidensa ja merentakaisten 
maidensa ja alueidensa kautta, sillä ne sijaitsevat maantieteellisissä, kulttuurisissa ja 
kielellisissä risteyksissä eri puolilla maailmaa; kehottaa EU:ta suunnittelemaan 
kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita, joihin syrjäisimmät alueet ja merentakaiset 
maat ja alueet osallistuvat, alueellisen yhdentymisen edistämiseksi ja uusien 
kumppanuuksien luomiseksi kumppanimaiden kanssa;

7. korostaa tarvetta suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja edistää sitä maiden ja 
kulttuurien välisen hedelmällisen vuoropuhelun edellytyksenä; muistuttaa, että EU on 
sitoutunut edistämään Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 
(Unesco) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa;

8. pitää myönteisenä erityisen kulttuuria koskevan luvun sisällyttämistä ehdotetun EU:n ja 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön (AKT-järjestön) välisen 
kumppanuussopimuksen III osastoon (Inhimillinen ja sosiaalinen kehitys); korostaa, että 
tämän alan yhteistyössä olisi käsiteltävä myös kulttuuriperinnön laittoman kaupan 
torjuntaa ja edistettävä toimia, joilla varmistetaan kulttuuriteosten ja esineiden 
palauttaminen ja suojelu; muistuttaa, että EU:n ja Cariforum-valtioiden 
talouskumppanuussopimukseen sisältyy erillinen kulttuuriyhteistyötä koskeva 



AD\1265033FI.docx 5/8 PE734.328v02-00

FI

pöytäkirja, joka sisältää määräyksiä kulttuurivaihdosta ja -vuoropuhelusta; vaatii 
erityiskohtelua toimenpiteille, joilla helpotetaan kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen 
liikkuvuutta ja edistetään sellaisten taiteilijoiden liikkuvuutta, jotka tulevat kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyssä 
Unescon yleissopimuksessa määritellyistä kehitysmaista, jotta voidaan luoda 
oikeudenmukainen maailmanlaajuinen kulttuuriala; kehottaa vahvistamaan 
kulttuuriohjelmia, joilla edistetään työllistymismahdollisuuksia, matkailua, osallistavaa 
ja kestävää kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jotta voidaan edistää nuorten 
vaikutusmahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, puuttua haitallisiin sosiaalisiin ja 
sukupuoleen liittyviin normeihin ja stereotypioihin, torjua kaikenlaista syrjintää ja tukea 
kulttuurialaa, johon covid-19-pandemia on vaikuttanut syvästi, sekä tukea ja edistää 
kulttuurisia oikeuksia EU:n ulkopuolisissa maissa, myös taiteilijoiden, toimittajien ja 
tutkijoiden sananvapautta, ja edistää vapaata vuoropuhelua ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa kansainvälisellä tasolla; 

9. kehottaa kehittämään uusia yhteistyömalleja EU:n ja kehitysmaiden välille erityisesti 
niiden kansallisten kulttuurilaitosten kanssa; 

10. kehottaa sisällyttämään tulevaan EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvään 
nuorisotoimintasuunnitelmaan erityisiä toimenpiteitä ja ohjelmia, joilla edistetään sekä 
EU:n että globaalin etelän nuorten tutustumista muihin kulttuureihin ja kieliin;

11. korostaa, että kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu, säilyttäminen ja ennallistaminen on 
olennaista varmistettaessa sen välittyminen tuleville sukupolville ja erityisesti nuorille; 
muistuttaa, että kulttuuriteosten ja -esineiden ennallistaminen edistää eri kulttuurien 
arvon kunnioittamisen ja vastavuoroisen ymmärtämisen lisäksi myös rauhaa, sovintoa ja 
vuoropuhelua; kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita helpottamaan vuoropuhelua ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelusta, säilyttämisestä ja 
ennallistamisesta NDICI – Globaali Eurooppa -asetuksen puitteissa;

12. korostaa, että alkuperäiskansoilla ja paikallisyhteisöillä, jotka elävät esi-isiensä mailla 
luonnon ja luonnonvaraisen eläimistön rinnalla, on ainutlaatuinen rooli kulttuuri- ja 
luonnonperinnön suojelussa ja edistämisessä ja että ne ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa; 
korostaa, että kehitysmaissa vähemmistö- ja alkuperäiskielten suojelu on olennaisen 
tärkeää alkuperäiskansojen kulttuuri-identiteetin ja arvokkuuden turvaamiseksi ja niiden 
kansanperinnön säilyttämiseksi; kehottaa tarjoamaan NDICI – Globaali Eurooppa 
-välineestä riittävästi rahoitusta kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelun vahvistamiseksi 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien, myös maaoikeuksien, osalta;

13. kehottaa tehostamaan yksityisen sektorin ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä 
kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi kumppanimaissa; palauttaa mieliin, 
että yksityinen sektori osallistuu kulttuurikohteiden hallinnointiin, rahoitukseen ja 
suojeluun;

14. kehottaa kunnioittamaan ja suojelemaan kehitysmaiden etuja ja ottamaan ne huomioon 
kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjuntaa koskevassa toimintasuunnitelmassa 
vuosiksi 2022–2025, koska niiltä on usein riistetty kulttuuriperintöä konfliktien 
seurauksena;
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15. korostaa, että asianmukaisen infrastruktuurin, ammatillisen tietämyksen ja koulutettujen 
ammattilaisten puute voi olla este kulttuuriperinnön ja -esineiden asianmukaiselle 
hoidolle;

16. korostaa ajatusten, tietojen, taiteen ja muiden kulttuuriin liittyvien näkökohtien vaihdon 
merkitystä kansojen ja niiden kansalaisten välillä keskinäisen ymmärtämyksen 
edistämisessä; muistuttaa, että populaarikulttuuri ja taide ovat tärkeässä asemassa 
muokkaamassa mielikuvaa tietystä maasta, kansasta tai asiasta; korostaa 
kulttuuriteosten merkitystä kielten välisen ja rajatylittävän ymmärryksen kannalta; 
korostaa, että kulttuuriteokset, kuten elokuvat ja kirjallisuus, luovat yhteyksiä eri 
kulttuurien välille ja että kansainvälisiä yhteistuotantoja olisi näin ollen edistettävä;

17. kehottaa sisällyttämään asianmukaisen koulutuksen, tietämyksen vaihdon ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisen EU:n aloitteisiin, mukaan lukien aloitteet, joilla tuetaan 
koulutusta ja vaihto-ohjelmia.
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