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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства факта, че културните и творческите индустрии (КТИ) са признати в 
Зелената книга за средство за местно и регионално развитие и изтъква, че местните 
и регионалните органи в повечето държави-членки са отговорни за секторите, 
споменати в контекста на КТИ, особено културата, научноизследователската 
дейност, образованието, туризма и заетостта;

2. изтъква, че културните и творческите индустрии и съоръжения играят важна роля за 
развитието на физическата околна среда на населените места, и по-специално 
рехабилитацията на стари индустриални квартали, и че културното наследство 
същевременно се счита за значимо за развитието на селските райони, особено чрез 
приноса си за селския туризъм; счита следователно, че културните и творческите 
стратегии следва да бъдат включени в стратегиите за регионално и местно развитие, 
в партньорство между публичните органи, представляващи различните области на 
политиките и съответните представители на гражданското общество;

3. счита, че културните и творческите проекти са в състояние не само да подобряват 
структурните условия в изоставащите региони, но също така да допринасят пряко за 
конкурентоспособността и създаването на заетост във всички региони; следователно 
призовава Комисията, държавите-членки, регионалните и местните органи да 
използват и да се възползват максимално от съществуващите програми на ЕС за 
подкрепа, каквито са политиката на сближаване и структурната политика, 
развитието на селските райони в рамките на Общата селскостопанска политика, 
Рамковата програма за научни изследвания, Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и т.н., за да насърчават културата и 
творчеството;

4. препоръчва Комисията да оцени релевантността на Структурните фондове и 
съществуващите и бъдещите програми в областта на културата, научните 
изследвания, туризма, аудиовизуалните медии, младежта и образованието, като се 
направят изводи от съществуващите проекти и изследвания с цел да се състави 
политика на сближаване за периода след 2013 г., която би помогнала да се 
реализира целият потенциал на културната сфера и по-специално този на 
творческите индустрии;

5. призовава за по-значима бъдеща роля на МСП и частния капитал при изпълняването 
на проекти и прилагането на мерки в сектора на културата и творчеството, по-
специално чрез публично-частни партньорства и чрез максимализиране на 
използването на финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ);

6. призовава Комисията да продължи своите усилия за подкрепа на културната и 
творческата рамка, като насърчава по-развита система на сътрудничество между 
държавите-членки и институциите на ЕС, на базата не на регулаторна рамка, а въз 
основа на отворен метод за координация за споделяне на опит, и препоръчва 
Комисията да включи местните и регионалните органи в процеса на последващи 
действия към Зелената книга, в съответствие с принципа за субсидиарност.


