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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõõmustab asjaolu üle, et rohelises raamatus tunnustatakse läbivalt kultuuri- ja 
loomemajandust kui kohaliku ja piirkonna arengu vahendit, ning rõhutab, et enamikes 
liikmesriikides vastutavad kultuuri- ja loomemajanduse kontekstis nimetatud sektorite, 
eelkõige kultuuri-, teadustöö-, haridus-, turismi- ja tööhõivesektori eest kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused;

2. rõhutab, et kultuuri- ja loomemajanduse infrastruktuuridel ja rajatistel on oluline osa 
linnade ja suurlinnade füüsilise keskkonna arengus ning eelkõige endiste tööstusrajoonide 
renoveerimisel, ning et samal ajal peetakse kultuuripärandit oluliseks maapiirkondade 
arengus, eriti selle mõju tõttu maaturismile; on seega arvamusel, et piirkonna ja kohaliku 
arengu strateegiad peaksid hõlmama kultuuri- ja loomemajanduse strateegiaid koostöös 
erinevaid poliitikavaldkondi esindavate riigiasutuste ja asjaomaste kodanikuühiskonna 
esindajatega;

3. on seisukohal, et kultuuri- ja loomepõhiste projektide abil ei saa parandada ainult 
mahajäänud piirkondade struktuurilisi tingimusi, vaid saab kõikides piirkondades 
panustada otse konkurentsivõimesse ja töökohtade loomisesse; kutsub seetõttu komisjoni, 
liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles kasutama ära kõiki võimalusi, mida 
pakuvad ELi olemasolevad abiprogrammid, nagu struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika, 
maaelu areng ühise põllumajanduspoliitika raames, teadusuuringute raamprogramm, 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm jne, et edendada kultuuri ja loovust;

4. soovitab komisjonil hinnata struktuurifondide ning olemasolevate ja tulevaste 
programmide tähtsust kultuuri-, teadustöö-, turismi-, audiovisuaalse meedia, noorsoo- ja 
haridusvaldkonnas ning õppida olemasolevatest projektidest ja uuringutest saadud 
kogemustest, et planeerida 2013. aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat, mille abil saaks 
kasutada ära kultuurisektori ning eriti loomemajanduse kogu potentsiaali;

5. nõuab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning erakapitalile tulevikus olulisemat 
rolli projektide ja meetmete rakendamisel kultuuri- ja loomesektoris, eriti avaliku ja 
erasektori partnerluse ning Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi 
rahastamisvahendite kasutamise maksimeerimise abil;

6. kutsub komisjoni üles jätkuvalt pingutama, et toetada kultuuri- ja loomemajanduse 
raamistikku, edendades liikmesriikide ja ELi institutsioonide vahel kogemuste jagamise 
eesmärgil üksikasjalikumat koostöösüsteemi, mis ei põhineks ainult reguleerival 
raamistikul, vaid avatud koordinatsiooni meetodil, ning soovitab, et komisjon kaasaks 
kohalikud ja piirkondlikud asutused rohelise raamatu järelevalveprotsessi vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele.


