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SUGESTII
Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură și educație,
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a
fi adoptată:
1. salută recunoașterea culturii și a industriilor creative (CIC) pe tot parcursul Cărții Verzi,
ca instrument de dezvoltare locală și regională și subliniază faptul că autoritățile locale și
regionale din majoritatea statelor membre sunt responsabile pentru sectoarele menționate
în contextul CIC, în special cultura, cercetarea, educația, turismul și crearea de locuri de
muncă;
2. subliniază faptul că infrastructurile și facilitățile culturale și creative joacă un rol
important pentru dezvoltarea urbanistică a municipiilor și orașelor și, în special, pentru
reabilitarea vechilor cartiere industriale și că moștenirea culturală este considerată,
totodată, importantă pentru dezvoltarea zonelor rurale, îndeosebi prin contribuția sa la
turismul rural; consideră, de aceea, că strategiile culturale și creative ar trebui să fie
incluse în strategiile de dezvoltare regională și urbană, fondate pe un parteneriat între
autoritățile publice din diferite domenii politice și reprezentanții societății civile.
3. consideră că proiectele bazate pe creație și cultură au capacitatea nu doar de a îmbunătăți
condițiile structurale ale regiunilor mai înapoiate, dar și de a contribui în mod direct la
competitivitatea și crearea de locuri de muncă în toate regiunile; în consecință, solicită
Comisiei, statelor membre, regiunilor și autorităților locale să utilizeze și exploateze la
maximum programele UE de sprijin existente, precum politica de coeziune și structurală,
dezvoltarea rurală în cadrul Politicii agricole comune, Programul-cadru în domeniul
cercetării, Programul-cadru pentru competitivitate și inovare etc. pentru a stimula cultura
și creativitatea;
4. recomandă Comisiei să evalueze relevanța fondurilor structurale și a programelor
existente și viitoare în domeniul culturii, cercetării, turismului, media audiovizuale,
tineretului și educației, trăgând învățăminte din proiectele și studiile existente pentru a
concepe o politică de coeziune pentru perioada de după 2013 care să ajute la exploatarea
întregului potențial al sferei culturale și în mod special al industriilor creatoare;
5. solicită acordarea unui rol mai important IMM-urilor și capitalului privat în
implementarea de proiecte și măsuri în sectorul cultural și creator, în special prin PPP-uri
și prin creșterea la maximum a utilizării instrumentelor financiare puse la dispoziție de
BEI și FEI;
6. solicită Comisiei să continue eforturile de sprijinire a cadrului de dezvoltare a culturii și a
creativității prin promovarea unui sistem mai elaborat de cooperare între statele membre și
instituțiile UE bazat nu doar pe un cadru de reglementare, ci și pe metoda deschisă de
coordonare pentru schimburile de experiență și recomandă Comisiei să includă autoritățile
locale și regionale în procesul de monitorizare a rezultatelor Cărții Verzi, în conformitate
cu principiul subsidiarității.
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