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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina tai, kad visoje žaliojoje knygoje kultūros ir kūrybos sektoriai 
pripažįstami kaip vietos ir regioninės plėtros priemonė, pabrėžia, kad vietos ir regiono 
valdžios įstaigos valstybėse narėse atsakingos už sektorius, minimus kultūros ir kūrybos 
kontekste, ypač už kultūrą, tyrimus, švietimą, turizmą bei užimtumą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir kūrybos infrastruktūra ir įstaigos atlieka svarbų 
vaidmenį plėtojant fizinę miestų ir didmiesčių aplinką, ypač turint omenyje buvusių 
pramoninių rajonų atgaivinimą, o kultūros paveldas tuo pačiu metu laikomas svarbiu 
plėtojant kaimo vietoves, ypač dėl jo poveikio kaimo turizmui; todėl mano, kad kultūros ir 
kūrybingumo strategijas reikėtų įtraukti į vietos ir regionų plėtros strategijas, kaip valdžios 
įstaigų skirtingose politikos srityse ir atitinkamų pilietinės visuomenės atstovų partnerystę;

3. mano, kad kultūra ir kūryba grindžiami projektai gali ne tik pagerinti struktūrines sąlygas 
atsilikusiuose regionuose, bet ir tiesiogiai prisidėti prie konkurencingumo bei užimtumo 
skatinimo visuose regionuose; todėl ragina Komisiją, valstybes nares, regiono ir vietos 
valdžios įstaigas kiek įmanoma panaudoti veikiančias ES paramos programas, pvz., 
sanglaudos ir struktūrinės politikos, kaimo plėtros pagal BŽŪP, mokslinių tyrimų 
pagrindų programą, Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir kt., siekiant 
skatinti kultūrą ir kūrybingumą;

4. rekomenduoja Komisijai įvertinti struktūrinių fondų ir dabartinių bei būsimų programų 
kultūros, tyrimų, turizmo, garso ir vaizdo žiniasklaidos, jaunimo ir švietimo srityse 
tinkamumą, pasimokyti iš šiuo metu vykdomų projektų ir tyrimų patirties siekiant po 2013 
m. parengti sanglaudos politiką, padėsiančią išlaisvinti visą kultūrinės sferos, ypač 
kultūros ir kūrybos sektorių, potencialą;

5. ragina ateityje suteikti svarbesnį vaidmenį MVĮ ir privačiam kapitalui įgyvendinant 
projektus ir priemones kultūros ir kūrybos sektoriuose, ypač pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę ir maksimaliai panaudojant EIB ir EIF finansines 
priemones;

6. ragina Komisija toliau dėti pastangas siekiant paremti kultūros ir kūrybos pagrindus 
skatinant geriau struktūruotą valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimą, pagrįstą 
ne reglamentavimo sistema, o atviruoju koordinavimo metodu, kuriuo remiantis 
dalijamasi patirtimi, taip pat rekomenduoja Komisijai pagal subsidiarumo principą įtraukti 
vietos ir regiono valdžios įstaigas į žaliojoje knygoje numatytus tolesnius proceso 
veiksmus.


