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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kultuuritööstuse kohta Lissaboni strateegia raames

(XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 151;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri 
Organisatsiooni (UNESCO) 20. oktoobri 2005. aasta kultuurilise väljenduse 
mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni; 

– võttes arvesse hariduse, noorte ja kultuuri nõukogu 13. ja 14. novembri 2006. aasta ning 
24. ja 25. mai 2007. aasta järeldusi ning nõukogu dokumenti 9021/07;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta 
üleilmastuvas maailmas (KOM(2007)0242) ning sellele dokumendile lisatud komisjoni 
talituste töödokumenti (SEK(2007)0570);

– võttes arvesse oma 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta1;

– võttes arvesse oma 7. juuni 2007. aasta resolutsiooni kunstnike sotsiaalse staatuse kohta2; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0000/2007),

A. arvestades, et kultuur on nii üldine hüve kui ka omaette eesmärk üksikisiku ning 
ühiskonna arenguks, samuti majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalse ühtekuuluvust ning 
piirkondlikku ja kohalikku arengut soodustav vahend, nagu selgub hiljutistest 
teadusuuringutest, eriti KEA uurimusest kultuurimajanduse kohta; 

B. arvestades, et just kultuuritööstus on tööstus, mis annab vaimuloomingule majandusliku 
lisaväärtuse, luues ühtlasi uusi väärtusi üksikisikutele, ühiskonnale ning traditsioonilistele 
tööstustele, nagu kino, muusika, kirjastus, ja meediale ning loomesektoritele (mood, 
disain), turismi-, kunsti- ja infotööstusele;

C. arvestades siiski, et suurem tunnustus ning toetus on vajalikud selleks, et kultuuri- ja 
loovtööstus saaks anda oma täieliku panuse Lissaboni strateegia eesmärkide täitmisse;

D. arvestades, et kultuuritööstus toodab ja levitab suurt hulka teavet, mis informeerib, harib 
ja lahutab kodanike meelt ning mida Euroopa Liit peab reguleerima;

E. arvestades, et moodsas infoühiskonnas tekivad uued tootmis-, levitamis- ning 
tarbimisviisid, tuues kaasa uute kultuuritoodete ja -teenuste tekke, mida tuleb piraatluse 

  
1 ELT C 75 E, 25.3.2004, lk 247.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0236.
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eest kaitsta; 

F. arvestades kultuuritööstuse panust kultuurilise mitmekesisuse edendamisse, kultuuri 
kättesaadavuse demokratiseerimisse, Euroopa identiteeti ja integratsiooni;

G. arvestades, et kultuur on vaja siduda tihedalt hariduse ja väljaõppega, parandamaks 
kultuurisektori tootmisvõimust ja loomesuutlikkust;

H. arvestades, et Euroopa kultuuripealinnade kogemus on konkreetne näide kultuurisektori 
panusest linna majandus- ja sotsiaalsesse ellu ning selle elanike arengusse;

I. pidades loomesektorile antavat riigiabi ja riiklikke toetusi investeeringuks, mitte 
luksuseks;

J. arvestades, et tuleb enam toetada väikeseid ja mikroettevõtteid ning füüsilisest isikust 
ettevõtjaid, kes annavad tugeva panuse rikkuste tootmisse majandusharus, kus kasv ei 
tähenda tingimata suurte organisatsioonide olemasolu, kes kipuvad spetsialiseeruma 
kõige tulusamale tegevusele, st kultuurilevitamisele (kirjastus, levitamine, turundus), vaid 
tähendab, vastupidi, väiksemate üksuste rohkust ning nende võrgustike stimuleerimist,

1. on rahul, et nõukogu ja komisjon on valmis tunnustama kultuuri ja loovuse kui Lissaboni 
strateegia eesmärkide saavutamise tähtsate faktorite keskset rolli, sellega peetakse neid 
Euroopa projekti keskmes olevaks; 

2. palub nõukogul ja komisjonil selgitada välja Euroopa nägemus kultuurist, loovusest ja 
innovatsioonist ning töötada välja struktureeritud poliitika Euroopa loovtööstuse arenguks 
ning integreerida see tõelisse Euroopa kultuuristrateegiasse; 

3. kutsub komisjoni seetõttu üles tagama süstemaatiliste statistikaandmete kogumist selles 
valdkonnas, et EL ja liikmesriigid saaksid kasutada ühtseid ja võrreldavaid statistilisi 
andmeid, mida on tarvis kultuuri- ja loomesektori edendamiseks mõeldud sobivate 
sihtotstarbeliste poliitikate väljatöötamiseks;

4. on seisukohal, et kultuuritööstuse hoogne areng sõltub suures osas takistusteta piiriülese 
liikuvuse võimalikkusest, ning rõhutab siinkohal oma eelnevalt mainitud, kunstnike 
sotsiaalset staatust käsitlevas resolutsioonis väljatoodud nõudmisi;

5. kiidab heaks mõtte luua siseturg loovtööstuses töötavatele inimestele, selle toodetele ja 
teenustele ning palub komisjonil esitada talle kõnealust valdkonda käsitleva rohelise 
raamatu; 

6. palub liikmesriikidel tungivalt suurendada asutamislepinguga antud volitusi loovuse 
valdkonnas ja näha sama ette kultuuri puhul; 

7. palub komisjonil lisaks asuda kiiresti täies mahus rakendama EÜ asutamislepingu artikli 
151 lõiget 4, et kultuuri ja kultuurisektoriga arvestataks kõikides teistes ühenduse 
poliitikates;

8. kutsub komisjoni üles looma kultuuri ja loomemajanduse töörühma, et uurida täpsemalt 
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kultuuri, loovuse ja innovatsiooni suhet ühenduse poliitikate raames;

9. nõuab, et komisjon mõtleks uuesti läbi intellektuaalse omandi kriitilise küsimuse nii 
kultuuri kui ka majanduse lähtepunktist ning kutsuks kõiki sektori osalisi üles leidma 
ühiselt kõiki rahuldavaid lahendusi, hoolitsedes osalemisvõimaluste, kultuuriteoste sisu ja 
intellektuaalse omandi tasakaalu eest; juhib liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et 
tarbijate kriminaliseerimine pole virtuaalse piraatluse vastu võitlemiseks hea lahendus;

10. peab kultuuri- ja loovtööstuse asjakohast rahastamist hädavajalikuks ning palub 
nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, eelistades avaliku 
sektori ning avaliku ja erasektori koostöös sündinud rahastamisvorme ning luues 
kultuuritööstusele soodsa õigusliku ja maksuraamistiku;

11. peab vajalikuks, et struktuurifondide raames omistataks kultuuri- ja loovtööstuse arengule 
eriline tähtsus, ning kordab oma palvet komisjonile esitada uuring struktuurifondide 
rahastamise mõjude kohta kultuurisektoris;

12. palub komisjonil mõelda võimaluse peale luua MEDIA-sarnane programm muusika- ja 
kirjastussektori tarbeks;

13. kutsub liikmesriike üles suurendama tõlketoetusi, sest Euroopa kultuuriprogrammidele 
eraldatud rahalised vahendid ei ole piisavad, et tagada programmide ambitsioonikate 
eesmärkide täitmine;

14. arvab, et kultuuri- ja loovtööstust tuleb edendada kvalifikatsiooni-, õppe- ja 
koolitussüsteemide parandamisega;

15. kutsub liikmesriike ja nende kohalikke omavalitsusi üles töötama välja 
nõustamisteenuseid ärijuhtimise, rahanduse, informatsiooni ja koolituse valdkonnas 
väikeettevõtetele, ettevõtjatele ning kultuuri- ja loovtööstuse töötajatele;

16. teeb nõukogule ja komisjonile ettepaneku kaaluda loovtööstusele eraldi panga loomist;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning UNESCO-le ja Euroopa Nõukogule.
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SELETUSKIRI

Komisjoni tellitud ning 2006. aasta novembris avaldatud KEA uurimuses pealkirjaga 
„Loovtööstus Euroopas” esitati olulisi andmeid kultuuri panuse kohta majanduskasvu ja selle 
mõju kohta tööhõivele. 

Uuring näitas, et 2003. aastal oli kultuurisektori panus ELi SKTsse 2,6% ning see kasvas 
kiiremini kui majandus tervikuna. Lisaks töötas selles sektoris 2004. aastal üle 5 miljoni 
inimese, st 3,1% ELi töötavast elanikkonnast.

Lisaks otsesele panusele majandusse on kultuuri- ja loovsektoril kaudne mõju Euroopa 
sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, kuna see edendab innovatsiooni teistes 
majandussektorites. 

Loovsektor annab olulise panuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arengusse, sellel on 
oluline roll kohalikul, piirkondlikul ning linna tasandil ning see on jätkusuutliku arengu 
kindlustamise peamine tegur. 

Viimaste aastakümnete jooksul on tasapisi kasvanud teadlikkus kultuuri majanduslikust 
mõõtmest ja olulisusest uute töökohtade loomisel ning maa- ja linnaelu arengus. Selle tärkava 
kultuuritööstuse väljakutse on vastata uute toodete ja teenuste globaliseerunud turgudele 
tulekule. 
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