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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Zaļajā grāmatā ir atzīts — kultūras un radošās nozares (KRN) veicina 
vietējo un reģionālo attīstību, un norāda, ka lielākajā daļā dalībvalstu vietējās un 
reģionālās iestādes ir atbildīgas par nozarēm, kas saistītas ar KRN, it īpaši par kultūru, 
pētniecību, izglītību, tūrismu un nodarbinātību;

2. norāda, ka kultūras un radošo nozaru infrastruktūrai un objektiem ir būtiska nozīme lielu 
un mazāku pilsētu fiziskās vides attīstībā un it īpaši kādreizējo rūpniecisko teritoriju 
rehabilitācijā un ka tajā pašā laikā kultūras mantojums tiek uzskatīts par lauku teritoriju 
attīstības svarīgu faktoru, sevišķi tāpēc, ka KRN veicina lauku tūrismu; ņemot to vērā, 
uzskata, ka, dažādu politikas jomu publiskām iestādēm un attiecīgiem pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem veidojot partnerību, kultūras un radošo nozaru stratēģija būtu 
jāiekļauj reģionālās un vietējās attīstības stratēģijās;

3. uzskata, ka projekti, kuru pamatā ir KRN, spēj uzlabot ne tikai atpalikušu reģionu 
strukturālo vidi, bet arī tieši veicināt konkurētspēju un darbvietu radīšanu visos reģionos; 
tādēļ aicina Komisiju, dalībvalstis, reģionus un vietējās iestādes, darot visu iespējamo, 
izmantot pašreizējās ES atbalsta programmas, piemēram, kohēzijas politiku un 
struktūrpolitiku, lauku attīstību kā daļu no kopējās lauksaimniecības politikas, Pētniecības 
pamatprogrammu, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu u. c., lai veicinātu 
kultūru un radošumu;

4. iesaka Komisijai, ņemot vērā pašreizējo projektu un pētījumu sniegtās atziņas, novērtēt, 
cik atbilstīgi ir struktūrfondi un pašreizējās, kā arī nākamās programmas kultūras, 
pētniecības, tūrisma, audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu, jaunatnes un izglītības jomā, lai 
laikposmam pēc 2013. gada izstrādātu kohēzijas politiku, kas palīdzētu atraisīt visu 
kultūras jomas un it īpaši radošo nozaru potenciālu;

5. prasa kultūras un radošo nozaru projektu un pasākumu īstenošanā lielāku nozīmi piešķirt 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātajam kapitālam, it īpaši veidojot publiskā un 
privātā sektora partnerības un maksimāli izmantojot EIB un EIF finanšu instrumentus;

6. aicina Komisiju turpināt kultūras un jaunrades struktūru atbalstu, veicinot labāk izstrādātu 
dalībvalstu un ES iestāžu sadarbības sistēmu, kuras pamatā ir ne tikai regulējums, bet arī 
atklātā koordinācijas metode pieredzes apmaiņai, un iesaka Komisijai vietējās un 
reģionālās iestādes saskaņā ar subsidiaritātes principu iesaistīt Zaļās grāmatas īstenošanas 
procesā.


