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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at kultur, uddannelse, ungdom og sport spiller en afgørende rolle for fremme af 

social samhørighed og udformningen af EU's fremtid, især med hensyn til opbygningen af 

et fællesskab af borgere, som er forenet i en mangfoldighed af solidaritetsbånd, og 

rummer et kæmpemæssigt potentiale, bl.a. for at skabe europæisk merværdi og økonomisk 

velstand i alle EU’s regioner, navnlig inden for rammerne af samhørighedspolitikken; 

2. minder om betydningen af kultur og kulturarv, herunder for den økonomiske velstand i 

byer og regioner; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger til effektivt at beskytte materiel og immateriel kulturarv og til at benytte 

alle til rådighed stående samhørighedspolitiske instrumenter til dette formål; henstiller, at 

kulturarven betragtes som en tværgående prioritet for alle søjler i samhørighedspolitikken 

i den næste generation af programmer, og at de henstillinger, der formuleres i europæiske 

år for kulturarv i 2018, og resultaterne heraf tages i betragtning; 

3. understreger vigtigheden af at sørge for lige muligheder for personer, som er ugunstigt 

stillet i fysisk eller geografisk henseende, og af at sikre dem lige adgang til både kultur og 

uddannelse; 

4. understreger, at investeringer i kultur, uddannelse, ungdom og sport øger den sociale 

samhørighed i EU, især ved at lette den sociale integration af EU's borgere; 

5. erkender vigtigheden af at beskytte både natur- og kulturarven og udnytte deres potentiale 

som økonomiske drivkræfter; 

6. beklager, at Kommissionens 7. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed 

ikke fremhæver investeringerne i kultur og hverken bringer kvantitative eller kvalitative 

sektoropdelte oplysninger om kulturrelaterede projekter, uanset at de tegnede sig for 

mindst 11 mia. EUR af udgifterne til samhørighedspolitikken i programmeringsperioderne 

2007-2013 og 2014-2020, som blev tildelt over Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling; 

7. bemærker, at EU's politikker for samhørighed og udvikling af landdistrikter kan bidrage 

til at fremme restaurering af kulturarven, støtte kulturelle og kreative industrier og 

finansiere kapacitetsopbygning blandt kulturarbejdere; 

8. understreger betydningen af lige adgang til uddannelse, erhvervsuddannelse og 

kulturaktiviteter for at opnå reel konvergens og mindske skævheder og socioøkonomiske 

uligheder mellem europæiske regioner; 

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at investere i kultur, uddannelse, 

ungdom og sport og bygge videre på de positive resultater af de to foregående 

programgenerationer (2007-2013 og 2014-2020); 

10. opfordrer til, at der i næste programmeringsperiode skabes muligheder for at finansiere 
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kultur, uddannelse, ungdom og sport gennem særligt udformede tematiske mål for 

investeringer fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene); 

11. fremhæver den kulturelle og kreative sektors potentiale for så vidt angår 

ungdomsbeskæftigelse; understreger, at yderligere fremme af og investeringer i den 

kulturelle og kreative sektor i væsentlig grad kan bidrage til at styrke investering, vækst, 

innovation og beskæftigelse; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje de enestående 

muligheder, som hele den kulturelle og kreative sektor, herunder især NGO'er og mindre 

sammenslutninger, rummer; 

12. opfordrer Kommissionen til at indføje kultur og uddannelse blandt de prioriterede og 

strategiske målsætninger for den næste programmeringsperiode, både som fokusområder 

og som tværgående dimensioner i de regionale udviklingspolitikker; 

13. opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af samhørighedspolitikken at udvikle 

langsigtede og bæredygtige strategier på områderne kultur, uddannelse, ungdom og sport, 

som kan danne grundlag for strategiske investeringer i programmeringsperioden 2021-

2027; 

14. insisterer på, at de udvalgte projekter bør supplere hinanden, og opfordrer Kommissionen 

til fuldt ud at udnytte de potentielle synergier mellem ESI-fondene, Den Europæiske 

Investeringsbanks finansielle instrumenter (Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI)) og EU's øvrige programmer for programmeringsperioden 2014-

2020 med særlig henvisning til Erasmus + og Et Kreativt Europa og til at sørge for bedre 

information i hele EU og langt mere resolut gennemførelse i medlemsstaterne og deres 

regioner; understreger, at støtten ikke blot bør sigte mod at udvikle infrastrukturen, men 

også mod at skabe "kulturelle klynger", som kombinerer en række beslægtede områder, 

eksempelvis kulturarv, kulturelle og kreative erhverv, uddannelsesprogrammer, 

kulturturisme og lokale kunstformer og håndværk; 

15. opfordrer til, at der i næste programmeringsperiode udpeges specifikke foranstaltninger og 

afsættes midler til fysisk infrastruktur, f.eks. væksthuse, digital infrastruktur (f.eks. 

bredbånd) og immateriel infrastruktur til uddannelses-, kultur- og forskningsinstitutioner; 

16. mener, at investeringerne i kultur og uddannelse inden for rammerne af 

samhørighedspolitikken efter 2020 bør være mere effektive, både hvad angår kvaliteten og 

kvantiteten af de projekter, som gennemføres; 

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte videnpartnerskaber mellem 

universiteter, undervisningsinstitutioner, erhvervsskoler, forskningsinstitutioner og 

kulturinstitutioner for at imødekomme det voksende krav om nye kompetencer og 

efteruddannelse i den kulturelle og kreative sektor; 

18. anmoder Kommissionen om at indføje kvalitetsindikatorer for kulturarvsrelaterede 

investeringer i den reviderede forordning om fælles bestemmelser, således som det også 

kræves i Parlamentets beslutning af 8. september 2015, som bærer titlen "På vej mod en 

integreret tilgang til kulturarv i Europa". 

19. minder om de kulturelle og kreative industriers rolle og gentager sin opfordring til 

Kommissionen om at gøre de kulturelle og kreative industrier til en tværgående prioritet; 
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understreger, at regionerne har en dokumenteret evne til at udvikle klynger og 

grænseoverskridende samarbejde på dette område, og bemærker de positive virkninger af 

intelligent specialisering i de kulturelle og kreative industrier, hvilket de betydelige 

resultater, der hidtil er registreret, er vidnesbyrd om; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fastholde og styrke deres politikker på dette område og til at 

udnytte de midler, der er til rådighed under EU-programmerne og ESI-fondene; 

20. opfordrer til et større teoretisk og praktisk spillerum for mellem- og langfristede projekter 

på det kulturelle, audiovisuelle og kreative område ved at muliggøre en kombineret 

anvendelse af ESI-fondene og EFSI; 

21. opfordrer til, at der i samhørighedspolitikken lægges større vægt på investeringer i kultur- 

og uddannelsessektorerne, navnlig i byer og oplandsområder gennem udnyttelse af 

omskolings- og inklusionsværktøjer; 

22. opfordrer Kommissionen til at udnytte kapaciteten i EFRU til at støtte udviklingen af 

idrætsinfrastruktur og fremme bæredygtige idræts- og udendørsaktiviteter og gøre den til 

et værktøj til udvikling af regioner og landdistrikter samt til at udnytte Den Europæiske 

Socialfond til at styrke færdighederne og beskæftigelsesegnetheden blandt arbejdstagere i 

idrætssektoren; 

23. opfordrer medlemsstaterne til at afsætte en del af midlerne under samhørighedspolitikken 

til kultur- og uddannelsesprojekter af høj kvalitet, der, selv om de fortjener finansiering, 

ikke modtager EU-støtte, fordi der mangler finansielle midler; 

24. opfordrer medlemsstaterne til at støtte integrerede territoriale projekter med kulturelt sigte 

som eksempelvis kulturruter, der fremmer kvalitativ territorial udvikling og samarbejde 

mellem den offentlige og den private sektor inden for kulturturisme. 
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