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IEROSINĀJUMI

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

1. akcentē kultūras un radošo nozaru saikni ar citām nozarēm un šo nozaru vispārējo nozīmi 
pasaules ekonomikā un sabiedrības attīstībā; uzsver, ka šīm nozarēm ir plašs potenciāls 
vietējā un reģionālā mērogā;

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu sociālekonomikas 
stratēģiju daļu; uzsver, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu būtu jāmudina vietējās un 
reģionālās iestādes iekļaut savās ilgtermiņa stratēģijās un politiskajās nostādnēs radošuma 
koncepcijas;

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, pieejamais 
finansējums būtu jāizmanto, lai palīdzētu stiprināt kultūru un radošās nozares, kā arī 
valsts, reģionālo un vietējo iestāžu institucionālo un administratīvo spēju, lai tās varētu 
sadarboties ar šo nozaru pārstāvjiem;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas darbvietas 
reģionos, var veicināt sociālo un teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka šie kultūras 
un radošo nozaru aspekti nav pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas datu vākšana šajā 
nozarē visos līmeņos ir neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir reģionālā un vietējā 
līmenī;

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, produktiem un pakalpojumiem vajadzētu būt 
pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; prasa labāk 
izmantot kultūru un radošās nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus ieguldījumus un 
cilvēkus ar dažādiem talantiem; aicina dalībvalstis atbalstīt ierobežotajam Eiropas tirgum 
pielāgotus uzņēmējdarbības modeļus, kas nodrošinātu radošo profesiju pārstāvju un 
kultūras un radošajās nozarēs strādājošo cilvēku mobilitāti un ļautu viņiem pārvarēt 
grūtības, kas saistītas ar atšķirīgām nodokļu vai sociālajām sistēmām, vai valodas barjeras;

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo cilvēku 
un tehnoloģiju mijiedarbība būtu jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās platformas;

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, vēstures un 
arhitektūras mantojuma saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās nozares ārkārtīgi 
interesē tūristus gan no ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, ka, ņemot vērā šo 
pievienoto vērtību, kultūrai un radošajām nozarēm būtu jāsaņem stingrs nākamā ES 
budžeta atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas iespējas ekonomikā;

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas bērnības; uzsver, 
ka šajā procesā būtiska loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, jo bieži vien tās ir 
atbildīgas par pirmsskolas izglītību un pamatizglītību.


