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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a kulturális és kreatív iparágakat (KKI-k) mint a helyi és regionális 
fejlesztés eszközeit a zöld könyvben elismerték, és rámutat, hogy a legtöbb tagállamban a 
helyi és regionális hatóságok felelősek a KKI-kkal összefüggésben említett ágazatokért, 
különösen a kultúráért, a kutatásért, az oktatásért, a turizmusért és a foglalkoztatásért;

2. rámutat, hogy a kulturális és kreatív infrastruktúra és szolgáltatások fontos szerepet 
játszanak a városok fizikai környezetének fejlesztésében, különösen a régi ipari körzetek 
rehabilitációjában, és hogy a kulturális örökségnek ugyanakkor jelentős szerepe van a 
vidéki térségek fejlesztésében, különösen a vidéki turizmushoz való hozzájárulása révén; 
úgy véli ezért, hogy a kulturális és kreatív stratégiákat bele kell foglalni a regionális és 
helyi fejlesztési stratégiákba, a különféle politikai területeket képviselő helyi hatóságok és 
a vonatkozó civil társadalom képviselői közötti partnerség keretében;

3. úgy véli, hogy a kulturális és kreatív alapon működő projektek nemcsak az elmaradott 
régiók strukturális feltételeit képesek javítani, hanem minden régióban közvetlenül hozzá 
tudnak járulni a versenyképességhez és a munkahelyteremtéshez; ezért felhívja a 
Bizottságot, a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy a kultúra és a 
kreativitás előmozdítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben használják ki a 
meglévő uniós támogatási programokat, mint például a kohéziós és strukturális politikát, a 
közös agrárpolitikán belüli vidékfejlesztést, a kutatási keretprogramot, a versenyképességi 
és innovációs programot stb.;

4. javasolja, hogy a Bizottság értékelje a kultúra, a kutatás, a turizmus, az audiovizuális 
média, az ifjúság és az oktatás területén a strukturális alapok, valamint a meglévő és 
jövőbeli programok jelentőségét, és vonja le a tanulságot a meglévő projektekből és 
tanulmányokból annak érdekében, hogy kialakítsa a 2013 utáni kohéziós politikát, amely 
segítené a kulturális szférában, és különösen a kreatív iparágakban rejlő lehetőségek teljes 
mértékű kihasználását;

5. felhív a kkv-k és a magántőke jelentősebb jövőbeli szerepvállalására a kulturális és kreatív 
ágazatban megvalósítandó projektek és intézkedések végrehajtásában, különösen a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeken és az EBB, illetve az EBA nyújtotta pénzügyi 
eszközök maximális felhasználásán keresztül;

6. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a kulturális és kreatív ágazat támogatására irányuló 
erőfeszítéseit azáltal, hogy előmozdítja a tagállamok és az uniós intézmények közötti 
együttműködés kidolgozottabb rendszerét, amely nem szabályozási kereten alapul, hanem 
a tapasztalatcserét szolgáló nyitott koordinációs módszeren, valamint javasolja, hogy a 
Bizottság vonja be a helyi és regionális hatóságokat a zöld könyv nyomon követési 
folyamatába a szubszidiaritás elvével összhangban.


