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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. uskoo, että kulttuurilla, koulutuksella, nuorisolla ja urheilulla on ratkaiseva rooli 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja EU:n tulevaisuuden muovaamisessa 

etenkin pyrittäessä luomaan yhteisvastuun yhdistämä moninaisuudessaan yhtenäisten 

kansalaisten yhteisö, ja niissä piilee valtava potentiaali, joka liittyy esimerkiksi 

mahdollisuuteen luoda eurooppalaista lisäarvoa ja taloudellista hyvinvointia EU:n kaikilla 

alueilla varsinkin koheesiopolitiikan puitteissa; 

2. muistuttaa kulttuurin ja kulttuuriperinnön tärkeydestä myös kaupunkien ja alueiden 

taloudellisen hyvinvoinnin kannalta; kehottaa siksi jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki 

tarvittavat toimet aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tehokkaaksi suojelemiseksi 

ja kehottaa käyttämään siihen kaikkia käytettävissä olevia koheesiopolitiikan välineitä; 

suosittelee, että kulttuuriperintö katsottaisiin horisontaaliseksi prioriteetiksi kaikissa 

koheesiopolitiikan pilareissa seuraavassa ohjelmasukupolvessa ja että huomioon otetaan 

kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana esitetyt suositukset sekä 

vuoden tulokset; 

3. korostaa yhtäläisten mahdollisuuksien merkitystä fyysisesti tai maantieteellisesti muita 

huonommassa asemassa olevien kannalta sekä sen takaamista, että tällaisilla henkilöillä on 

yhtäläiset mahdollisuudet nauttia kulttuurista ja saada koulutusta; 

4. korostaa, että investoinnit kulttuuriin, koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun parantavat 

EU:n alueellista yhteenkuuluvuutta merkittävästi etenkin edistämällä unionin kansalaisten 

sosiaalista integraatiota; 

5. pitää tärkeänä luonnon- ja kulttuuriperinnön turvaamista ja sen potentiaalin 

hyödyntämisen talouden moottorina; 

6. pitää valitettavana, että komission seitsemännessä raportissa taloudellisesta, sosiaalisesta 

ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ei korosteta kulttuuriin tehtyjä investointeja eikä 

siinä ole määrällisiä eikä laadullisia alakohtaisia viittauksia kulttuuriin liittyviin 

hankkeisiin, joiden osuus Euroopan aluekehitysrahastosta osoitetuista koheesiopolitiikan 

varoista oli ainakin 11 miljardia euroa ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020; 

7. toteaa, että EU:n koheesiopolitiikka ja maaseudun kehittämispolitiikka voivat olla 

keskeisellä sijalla edistettäessä kulttuuriperinnön palauttamista, tuettaessa kulttuurialaa ja 

luovia toimialoja ja rahoitettaessa kulttuurialan ammattilaisten valmiuksien kehittämistä; 

8. painottaa yhdenvertaisen koulutukseen pääsyn ja kulttuuritoimintaan osallistumisen 

tärkeyttä, jotta edistettäisiin todellista lähentymistä ja vähennettäisiin eroja ja 

sosioekonomista eriarvoisuutta Euroopan alueiden välillä; 

9. kehottaa komissiota jatkamaan kulttuuria, koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevia 

investointeja ja perustamaan toimet kahden edellisen ohjelmakauden myönteisiin tuloksiin 

(2007–2013; 2014–2020); 
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10. kehottaa luomaan seuraavalla ohjelmakaudella mahdollisuuksia kulttuurin, koulutuksen, 

nuorison ja urheilun rahoittamiseen käyttämällä erityisesti määriteltyjä Euroopan rakenne- 

ja investointirahaston sijoitusten temaattisia tavoitteita; 

11. korostaa kulttuurialan ja luovien toimialojen mahdollisuuksia nuorten työllistämiseen; 

tähdentää, että kulttuurialan ja luovien toimialojen tukeminen edelleen ja niihin 

investoiminen voivat edistää merkittävästi investointeja, kasvua, innovointia ja 

työllisyyttä; kehottaa siksi komissiota ottamaan huomioon ainutlaatuiset mahdollisuudet, 

joita kulttuuriala ja luovat toimialat kokonaisuutena tarjoavat, kansalaisjärjestöt ja pienet 

yhdistykset mukaan lukien; 

12. kehottaa komissiota sisällyttämään kulttuurin ja koulutuksen seuraavan ohjelmakauden 

prioriteetteihin ja strategisiin tavoitteisiin sekä aluekehitykseen liittyvien politiikkatoimien 

painopistealoina että niiden horisontaalisena ulottuvuutena; 

13. kehottaa jäsenvaltioita luomaan koheesiopolitiikan yhteydessä kulttuurin, koulutuksen, 

nuorison ja urheilun alan pitkän aikavälin kestäviä strategioita, jotka voivat toimia 

strategisten investointien pohjana ohjelmakaudella 2021–2027; 

14. vaatii, että valitut hankkeet täydentävät toisiaan, ja kehottaa komissiota hyödyntämään 

täysin mahdollisia synergiavaikutuksia ERI-rahastojen ja Euroopan investointipankin 

käytettävissä olevien välineiden (Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)) sekä 

muiden ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltujen EU-ohjelmien välillä; kehottaa 

ottamaan huomioon erityisesti  Erasmus+ -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, 

parantamaan tiedottamista EU:n laajuisesti ja tehostamaan täytäntöönpanoa huomattavasti 

jäsenvaltioissa ja niiden alueilla; korostaa, että avustuksia on osoitettava paitsi 

infrastruktuurin kehittämiseen myös sellaisten kulttuurialan klustereiden luomiseen, jotka 

yhdistävät useita asiaan liittyviä aloja, kuten kulttuuriperinnön, kulttuurialan ja luovat 

toimialat, koulutusohjelmat, kulttuurimatkailun sekä paikallisen taiteen ja 

käsiteollisuuden; 

15. kehottaa toteuttamaan seuraavalla ohjelmakaudella toimia erityistoimenpiteiden 

yksilöimiseksi ja määrärahojen varaamiseksi fyysiselle infrastruktuurille, kuten 

yrityshautomoille, digitaaliselle infrastruktuurille (esimerkiksi laajakaistalle), sekä 

aineettomalle infrastruktuurille koulutus-, kulttuuri- ja tutkimuslaitoksia varten; 

16. katsoo, että vuoden 2020 jälkeisten koheesiopolitiikan investointien tulisi olla kulttuurin ja 

koulutuksen aloilla tehokkaampia ja toimivampia toteutettujen hankkeiden laadun ja 

määrän osalta; 

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan osaamiskumppanuuksia yliopistojen, sekä 

koulutuslaitosten ja ammatillisten laitosten sekä tutkimus- ja kulttuurilaitosten välillä, 

jotta voidaan täyttää yhä kasvava uusien taitojen sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen 

uudelleenkoulutuksen tarve; 

18. pyytää komissiota sisällyttämään tarkistettuun yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 

laatuindikaattoreita kulttuuriperintöön liittyville sijoituksille, kuten myös parlamentin 

8. syyskuuta 2015 annetussa päätöslauselmassa ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva 

yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” edellytetään; 
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19. muistuttaa kulttuurialan ja luovien alojen roolista ja toistaa komissiolle esittämänsä 

kehotuksen määrittää kulttuuriala ja luovat alat horisontaaliseksi prioriteetiksi; korostaa, 

että alueet ovat osoittaneet voivansa kehittää klustereita ja rajat ylittävää yhteistyötä tällä 

alalla, ja panee merkille kulttuurialan ja luovien alojen älykkään erikoistumisen 

myönteiset vaikutukset, joista osoituksena ovat tähän mennessä saadut merkittävät 

tulokset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan ja vahvistamaan tämän alan 

politiikkaa ja käyttämään EU:n ohjelmien ja ERI-rahastojen käytettävissä olevia varoja 

tehokkaasti; 

20. kehottaa laajentamaan keskipitkän ja pitkän aikavälin hankkeiden teoreettista ja käytännön 

laajuutta kulttuuri- ja audiovisuaalialalla sekä luovilla aloilla säätämällä ERI-rahastojen ja 

ESIR-rahastojen yhdistetystä käytöstä; 

21. kehottaa painottamaan koheesiopolitiikan toimissa entistä enemmän kulttuuri- ja 

koulutusalalla tehtäviä investointeja varsinkin kaupunkialueilla ja syrjäisillä alueilla 

uudelleenkoulutus- ja osallistamisvälineiden käytön avulla; 

22. kehottaa komissiota käyttämään EAKR:n kapasiteettia urheiluinfrastruktuurin 

kehittämisen tukemiseen ja kestävän urheilun ja ulkoilmatoiminnan edistämiseen alueiden 

ja maaseudun kehityksen välineinä; kehottaa Euroopan sosiaalirahastoa vahvistamaan 

urheilun alan työntekijöiden pätevyyksiä ja työllistettävyyttä; 

23. kehottaa jäsenvaltioita varaamaan osan koheesiopolitiikan rahoituksesta korkealaatuisille 

kulttuuri- ja koulutushankkeille, jotka eivät saa EU:n tukea varojen puutteen vuoksi, 

vaikka ne ansaitsisivatkin rahoitusta; 

24. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan integroituja alueellisia hankkeita, joissa keskitytään 

kulttuuriin, kuten kulttuurireittejä, ja jotka edistävät korkealaatuista aluekehitystä ja 

julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia kulttuurimatkailun alalla. 
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