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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. consideră că educația, cultura, tineretul și sportul au un rol esențial în promovarea 

coeziunii sociale și în conturarea viitorului UE, în special în scopul de a construi o 

comunitate de cetățeni uniți în diversitate prin legăturile solidarității, și au, printre altele, 

un potențial considerabil de a crea valoare adăugată europeană și prosperitate economică 

în toate regiunile UE, în special în cadrul politicii de coeziune; 

2. reamintește importanța culturii și a patrimoniului cultural, inclusiv în ceea ce privește 

prosperitatea economică a orașelor și regiunilor; invită, prin urmare, statele membre să 

adopte toate măsurile necesare pentru a proteja în mod eficace patrimoniul cultural 

material și imaterial și pentru a utiliza toate instrumentele disponibile în cadrul politicii de 

coeziune în acest sens; recomandă ca patrimoniul cultural să fie considerat o prioritate 

orizontală pentru toți pilonii politicii de coeziune în următoarea generație de programe și 

să fie luate în considerare recomandările emise în timpul Anului European al 

Patrimoniului Cultural 2018, precum și rezultatele sale; 

3. subliniază importanța egalității de șanse pentru persoanele care sunt defavorizate din 

punct de vedere fizic sau geografic, pentru a asigura un acces egal al acestora atât la 

cultură, cât și la educație; 

4. subliniază că investițiile în cultură, educație, tineret și sport îmbunătățesc coeziunea 

socială în Uniunea Europeană în mod semnificativ, în special prin înlesnirea integrării 

sociale a cetățenilor europeni; 

5. recunoaște importanța conservării patrimoniului natural și cultural deopotrivă și a 

valorificării potențialului acestuia ca factor de stimulare economică; 

6. regretă faptul că cel de-al 7-lea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și 

teritorială nu subliniază investițiile realizate în cultură și nu conține nicio referire 

calitativă sau cantitativă, defalcată pe sectoare, privind proiectele culturale, care au primit 

finanțare în valoare de cel puțin 11 miliarde EUR în cadrul politicii de coeziune în 

perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, angajată din Fondul european de 

dezvoltare regională; 

7. remarcă faptul că politica de coeziune și politica de dezvoltare rurală ale UE pot avea un 

rol esențial în promovarea restaurării patrimoniului cultural, în sprijinirea industriilor 

culturale și creative și în finanțarea consolidării capacității profesioniștilor din domeniul 

cultural; 

8. subliniază importanța de a asigura un acces egal la educație, formare și activități culturale 

pentru a realiza o convergență veritabilă și a reduce decalajele și inegalitățile 

socioeconomice dintre regiunile europene; 

9. îndeamnă Comisia să investească în continuare în cultură, educație, tineret și sport și să se 

bazeze pe rezultatele pozitive înregistrate de cele două generații de programe anterioare 
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(2007-2013 și 2014-2020); 

10. solicită ca, în următoarea perioadă de programare, să se creeze posibilități de finanțare a 

culturii, educației, tineretului și sportului, prin obiective tematice desemnate în mod 

specific pentru investițiile din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile 

ESI); 

11. subliniază potențialul sectorului cultural și creativ în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor; subliniază că promovarea în continuare a industriilor culturale și 

creative și investițiile în aceste industrii pot contribui substanțial la ameliorarea 

investițiilor, a creșterii, a inovării și a ocupării forței de muncă; invită Comisia să aibă în 

vedere, prin urmare, oportunitățile unice oferite de întregul sector al industriilor culturale 

și creative, inclusiv de ONG-uri și de asociațiile mici; 

12. invită Comisia să includă cultura și educația între obiectivele prioritare și strategice pentru 

următoarea perioadă de programare, atât ca domenii de interes, cât și ca dimensiune 

orizontală a politicilor de dezvoltare regională; 

13. invită statele membre să elaboreze, în cadrul politicii de coeziune, strategii sustenabile și 

pe termen lung în domeniile culturii, educației, tineretului și sportului, care pot servi ca 

bază pentru investiții strategice în cursul perioadei de programare 2021-2027; 

14. insistă asupra faptului că proiectele selectate ar trebui să se completeze reciproc și invită 

Comisia să exploateze pe deplin sinergiile potențiale între fondurile ESI, instrumentele 

financiare disponibile ale Băncii Europene de Investiții [Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS)] și alte programe europene prevăzute pentru perioada de programare 

2014-2020, în special Erasmus + și Europa creativă, prin asigurarea unei mai bune 

informări la nivelul întregii UE și printr-o punere în aplicare mult mai fermă în statele 

membre și în regiunile lor; subliniază faptul că subvențiile nu ar trebui să urmărească doar 

dezvoltarea infrastructurii, ci și crearea „clusterelor culturale” care combină mai multe 

domenii conexe, cum ar fi patrimoniul cultural, industriile culturale și creative, 

programele de formare, turismul cultural și arta și artizanatul local; 

15. solicită ca, în următoarea perioadă de programare, să fie identificate măsuri specifice și să 

fie alocate resurse pentru infrastructuri fizice, cum ar fi incubatoarele de afaceri, 

infrastructura digitală (de exemplu banda largă) și infrastructuri imateriale pentru 

instituțiile din educație, cultură și cercetare; 

16. consideră că investițiile din cadrul politicii de coeziune post-2020 în domeniul culturii și 

al educației ar trebui să fie mai eficiente și mai eficace, atât în privința calității, cât și în 

privința cantității proiectelor implementate; 

17. solicită Comisiei și statelor membre să susțină parteneriatele în materie de cunoaștere între 

universități, instituțiile din educație, formare profesională și cercetare și institutele 

culturale pentru a răspunde exigențelor din ce în ce mai mari în privința noilor competențe 

și a recalificării în sectorul cultural și creativ; 

18. solicită Comisiei să includă indicatori de calitate pentru investiții în domeniul 

patrimoniului cultural în Regulamentul revizuit privind politica de coeziune, astfel cum se 

solicită, de asemenea, în rezoluția Parlamentului European din 8 septembrie 2015 
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intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european”; 

19. reamintește rolul industriilor culturale și creative și își reiterează solicitarea adresată 

Comisiei de a face din industriile culturale și creative o prioritate orizontală; subliniază că 

regiunile au o capacitate dovedită de a dezvolta clustere și cooperarea transfrontalieră în 

acest domeniu și remarcă efectele pozitive ale specializării inteligente în industriile 

culturale și creative, dovedite de rezultatele semnificative înregistrate până în prezent; 

solicită Comisiei și statelor membre să mențină și să consolideze politicile în acest 

domeniu și să utilizeze în mod eficient fondurile disponibile în cadrul programelor UE și 

al fondurilor ESI; 

20. solicită consolidarea oportunităților și practicilor pentru proiectele pe termen mediu și 

lung în domeniul cultural, audiovizual și creativ, prin posibilitatea utilizării integrate a 

fondurilor ESI și a FEIS; 

21. solicită ca politica de coeziune să se concentreze în mai mare măsură asupra investițiilor 

în sectoarele culturii și educației, în special în zonele urbane și zonele periferice, prin 

instrumente de recalificare și incluziune; 

22. invită Comisia să exploateze capacitatea FEDR de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor 

sportive și a promova activitățile sportive și în aer liber sustenabile ca instrumente de 

dezvoltare regională și rurală, precum și capacitatea Fondului social european de a 

consolida competențele și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor din sectorul 

sportului; 

23. îndeamnă statele membre să rezerve o parte din fondurile politicii de coeziune pentru 

proiectele culturale și educative de înaltă calitate care, deși ar merita finanțare, nu 

beneficiază de sprijinul UE din lipsă de resurse financiare; 

24. solicită statelor membre să sprijine proiectele teritoriale integrate cu un accent pe cultură, 

cum ar fi itinerariile culturale, care promovează dezvoltarea teritorială de înaltă calitate și 

parteneriatele de tip public-privat în domeniul turismului cultural. 
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