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‣‣ELi poliitika ja õigusraamistik
‣‣Alates 2015. aastast on digitaalse ühtse turu strateegia aidanud autoritel ja loojatel oma teoseid

luua, levitada ja nende eest tasu saada. ELi asjakohaseid norme on kohandatud vastavalt digiajastule
(autoriõiguste direktiivi ettepanek, ringhäälingumääruse ettepanek, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi
ettepanek).

‣‣Reageerides mitmes liikmesriigis toimunud terrorirünnakutele, leppisid haridusministrid ja volinik Navracsics

2015. aasta märtsis kokku Pariisi deklaratsioonis kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, sallivuse ja
mittediskrimineerimise ühiste väärtuste edendamise kohta hariduse kaudu.

‣‣Alates 2007. aastast on Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava soodustanud ELi välissuhetes ELi
tasandi koostööd kultuuridevaheliste dialoogide ja kultuurimeetmete toetamiseks iga-aastaste töökavade
kaudu.

‣‣Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu töötanud välja ja viinud ellu ELi

noortestrateegiat, mis seisneb noorteorganisatsioonide ELi ja riikliku tasandi koostöös projektide puhul,
mis on seotud vabatahtliku tegevuse ja demokraatlikus elus osalemisega.

‣‣Kolm rahastamisvahendit (2014–2020):
1. Programm „Loov Euroopa“ toetab Euroopa kultuuri- ja loomevaldkondi kolmel eri viisil.
Programm „Loov
Euroopa“
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Kultuuri- ja loomevaldkonna
tagatisrahastu —
rahastamismehhanism, mis
toimib tagatisena pankadele,
kes rahastavad kultuuri- ja
loomevaldkonda.
Programm „Kultuur“ toetab
piiriüleseid koostööprojekte,
kultuurivõrgustikke ja Euroopa
kultuuripealinnu ning annab välja
mitut auhinda.
MEDIA programm toetab Euroopa
filmide levitamist.

2. Euroopa ühendamise rahastu
programm toetab kultuuri ja
kultuuripärandi digiteerimist
Europeana ja teiste institutsioonide
kaudu (45 miljoni euro ulatuses).
3. Kultuuri- ja loomemajanduse
toetamiseks
ühtekuuluvuspoliitika raames
eraldatakse aastatel 2014–2020
10 miljardit eurot.

SENISED PÕHISAAVUTUSED

‣‣2011. aasta soovitus digitaalse kultuuripärandi kohta kiirendas digiteerimist liikmesriikides.
‣‣Europeana on mitmekülgne platvorm infosisu jagamiseks ja otsimiseks enam kui 3 700 raamatukogust,
arhiivist, muuseumist ja audiovisuaalkogust üle Euroopa.
Alates 1991. aastast on MEDIA programmi kaudu
Kodakondsus
investeeritud Euroopa loovusse ja kultuurilisse
2016. aastal eraldati enam kui
mitmekesisusse enam kui 2,5 miljardit eurot.
200 miljonit eurot Pariisi
Igal aastal toetab MEDIA ligikaudu 2 000 Euroopa
kodanikuaktiivsuse deklaratsiooni
projekti, sealhulgas filmid, teleseriaalid, videomängud,
rakendamiseks.
koolitusprogrammid, kinod ja mitmesugused muud
Põhiväärtuste edendamiseks on
projektid.
käivitatud 1 200 rahvusvahelist
Programm „Kultuur“ pakub rahastust populaarsele
partnerlusprojekti.
Euroopa kultuuripealinnade algatusele, mis on viimase
kolmekümne aastaga muutunud kohaliku kultuuriarenduse
taimelavaks.
Alates 1993. aastast on Euronews vahendanud rahvusvahelisi uudiseid üleeuroopalisest perspektiivist. Seda
kanalit edastatakse üheksas ELi keeles (hispaania, inglise, itaalia, kreeka, poola, portugali, prantsuse, saksa
ja ungari). Euronewsi osanike seas on liikmesriikide riiklikud ringhäälinguorganisatsioonid. EL katab 36 %
Euronewsi eelarvest (25 miljonit eurot aastas).

‣‣

‣‣
‣‣

MEDIA programm
MEDIA kaudu on alates 2013. aastast toetatud nelja parima võõrkeelse filmi Oscari võitjat ning alates
2007. aastast kaheksat Cannes’i filmifestivali Kuldse Palmioksa võitjat.
MEDIA toetab igal aastal keskmiselt 1 900 artisti ja tehnilist töötajat oma koolituskava kaudu, 450 filmi
tootmiseelses etapis ning 60 telesaadet.
MEDIA programm aitab piiriüleselt levitada enam kui 400 filmi aastas, mis moodustab 27 %
Euroopa aastasest filmitoodangust.
MEDIA toetatud kinovõrgus Europa Cinemas näidatud filme vaatas aastatel 2014–2016 keskmiselt 67
miljonit vaatajat. Iga nimetatud kinovõrku investeeritud euro toob täiendavate publikukülastuste kaudu
sisse 13 eurot.

Programm „Kultuur“
Programm „Kultuur“ jõuab
ligikaudu 1 miljoni eurooplaseni
aastas. Selle koostööprojektide
kaudu luuakse 2020. aastaks üle 5
000 töökoha.

Alates 2014. aastast
on programmi kaudu
rahastatud 1 500 tõlget
ning müüdud 1,4 miljonit
tõlgitud raamatut.

Ajavahemikus
1985–2017
on valitud
56 Euroopa kultuuripealinna.

MIDA SAAB JÄRGMISE KAHE AASTA JOOKSUL VEEL TEHA?

‣‣2018.

aasta jaanuaris võetakse vastu soovitus ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise
Euroopa mõõtme kohta.

‣‣Käiku lastakse uuendatud noorsookoostöö strateegia, et noored võiksid vahetult osaleda Euroopa identiteedi
arendamisel ja Euroopa tuleviku kujundamisel.

‣‣2018. aasta jooksul tutvustavad komisjon ja liikmesriigid tegevusi ja algatusi Euroopa kultuuripärandi
aasta raames. Komisjon korraldab koos liikmesriikidega kollokviumi „Assises du Patrimoine“, millest saab
kultuuripärandi aasta tähtsündmus.

‣‣2018. aastal tehakse algust projektiga „Music Moves Europe“, mille 1,5 miljoni euro suuruse eelarve abil
levitatakse Euroopa muusikat ja tutvustatakse uusi andeid.
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‣‣#Digital4Culture strateegia kasutab digiajastu võimalusi, et tugevdada kultuuri majanduslikku ja sotsiaalset mõju:
‣‣tänu digivahenditele muutub juurdepääs kultuurile lihtsamaks ja demokraatlikumaks;
‣‣digivahendite kasutamine teeb kultuuripärandi
atraktiivsemaks
(nt
paremini
kureeritud
kunstikollektsioonid veebis või kasutajasõbralikud
filmiotsingumootorid).

Hiina investeerib
hiigelsummasid
kultuuridiplomaatiasse, et
suurendada oma üleilmset mõju.

‣‣#Digital4Culture auhind eri valdkondade inimestele,
kes on kõige edukamalt ühendanud digivahendid
kultuuri- ja kunstiloomega.

‣‣Koostöö

Euroopa välisteenistuse, komisjoni
ja liikmesriikidega ühise rahvusvaheliste
suhete
strateegia
koostamisel; Euroopa
kultuuridiplomaatia elluviimine koostöö kaudu riiklike
kultuuriinstituutidega.
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EU

George Washingtoni ülikooli
andmetel kulutas Hiina 2014.
aastal 8,6 miljardit eurot ja USA
575 miljonit eurot. EL kulutab
15 miljonit eurot aastas*.

* See summa hõlmab tegevust üksnes Euroopa naabruses asuvates
riikides.

‣‣Kultuuri- ja loomevaldkonna tagatisrahastu eelarve kahekordistamine (2018–2020: 60 miljonit eurot).
VÕIMALIKUD ALGATUSED 2025. AASTANI

‣‣Euroopa

kultuurivaldkonna tegevuskava ajakohastamine kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse
edendamiseks kõigis ELi poliitikavaldkondades.

‣‣Pikaajalise ELi kultuuripärandi tegevuskava

koostamine, et rõhutada Euroopa kultuuripärandi rolli ühise
ajaloo ja identiteedi tunnetamise edendamisel, toetada rahaliselt Euroopa kultuuripärandi säilitamist, sealhulgas
Euroopa tähtsaimate ja ohustatuimate kultuurimälestiste digiteerimise teel, ning luua kultuuripärandiga
otseselt või kaudselt seotud töökohti.
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‣‣Uus

ELi rahastamisprogramm võiks edendada ELi väärtusi, toetada ELi kultuuri- ja loomevaldkonda
ning tugevdada ELi kultuuridiplomaatiat eelkõige spetsiaalsete kultuurikoostöö võimaluste kaudu kõigis
välisrahastamisvahendites alates kandidaatriikidest kuni strateegiliste partnerite ja arenguriikideni.

‣‣MEDIA programmi 25-aastasele eduloole tuginedes võiks uus programm jätkata Euroopaaudiovisuaalvaldkonna
toetamist. See võiks hõlmata ka uusi valdkondi, nagu muusika, kirjandus, videomängud või arhitektuur.
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Selline võiks olla Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 panus, mille üle otsustatakse kollokviumil „Assises du Patrimoine“.

Poliitiline tahe tuleks seada vastavusse olemasolevate vahenditega ja seda tuleks tulevastes ELi rahaliste
vahendite üle peetavates aruteludes arvesse võtta.
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