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EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1. pitää tervetulleena sitä, että kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus tunnustetaan
vihreässä kirjassa välineenä paikalliselle ja alueelliselle kehittämiselle ja toteaa, että
useimpien jäsenvaltioiden paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat vastuussa
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden yhteydessä mainituista aloista, erityisesti
kulttuurista, tutkimuksesta, koulutuksesta, matkailusta ja työllisyydestä;
2. toteaa, että kulttuurialan ja luovan alan infrastruktuurilla sekä palveluilla on merkittävä
osa kaupunkien ja suurkaupunkien fyysisen ympäristön kehityksessä ja erityisesti entisten
teollisuusalueiden kunnostamisessa ja että kulttuuriperintö, erityisesti sen vaikutus
maaseutumatkailuun, on tärkeää myös maaseutualueiden kehittämiselle; katsoo näin ollen,
että kulttuuri- ja luovan alan strategiat tulisi sisällyttää alueellisiin ja paikallisiin
kehitysstrategioihin yhteistyössä eri politiikanaloista vastaavien julkisten viranomaisten ja
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa;
3. katsoo kulttuurialan ja luovan alan hankkeiden pystyvän paitsi kohentamaan kehityksessä
jälkeen jääneiden alueiden rakenteellisia edellytyksiä myös suoranaisesti
myötävaikuttamaan kaikkien alueiden kilpailukykyyn ja työpaikkojen luomiseen; kehottaa
näin ollen komissiota, jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia
käyttämään ja hyödyntämään täysimittaisesti nykyisiä Euroopan unionin tukiohjelmia
kuten koheesio- ja rakennepolitiikkaa, maaseudun kehittämistä yhteisen
maatalouspolitiikan puitteissa, tutkimuksen puiteohjelmaa, kilpailukyvyn ja innovoinnin
puiteohjelmaa jne. kulttuurin ja luovuuden edistämiseksi;
4. suosittelee, että komissio arvioi rakennerahastojen ja kulttuuri-, tutkimus-, matkailu-,
audiovisuaalisten medioiden sekä nuoriso- ja koulutusalan nykyisten ja tulevien ohjelmien
merkitystä ja hyödyntää nykyisistä hankkeista ja tutkimuksista saatuja kokemuksia
suunnitellakseen vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikkaa, joka auttaisi hyödyntämään
kaikki kulttuurialan ja erityisesti luovan alan mahdollisuudet;
5. vaatii pk-yrityksille ja yksityiselle pääomalle tulevaisuudessa tärkeämpää roolia
hankkeiden ja toimenpiteiden toteutuksessa kulttuurialalla ja luovalla alalla, erityisesti
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä EIP:n ja EIR:n rahoitusvälineiden
käytön maksimoinnin avulla;
6. kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan kulttuurialan ja luovan alan puitteiden
tukemiseksi edistämällä sääntelykehyksen sijaan avoimen koordinointimenetelmän
mukaiseen kokemusten jakamiseen perustuvaa perusteellisemman yhteistyöjärjestelmän
kehittämistä jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten välillä ja suosittelee, että komissio
ottaa paikalliset ja alueelliset viranomaiset mukaan vihreän kirjan seurantaprosessiin
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
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