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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla przekrojowy charakter sektora kultury i branży twórczej oraz ogólne znaczenie 
tych sektorów dla światowej gospodarki i rozwoju społecznego; podkreśla fakt, że sektory 
te charakteryzują się dużym potencjałem lokalnym i regionalnym;

2. podkreśla, że sektor kultury i branża twórcza powinny stać się elementem unijnych i 
krajowych strategii społeczno-gospodarczych; podkreśla, że – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – należy zachęcać władze lokalne i regionalne do uwzględnienia ich wizji 
kreatywności w długookresowych strategiach i przy realizacji polityki;

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także krajowego, regionalnego i lokalnego potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego do współpracy z tymi sektorami;

4. zaznacza, że sektor kultury i branża twórcza, jako źródło potencjału pod względem 
większej liczby miejsc pracy dobrej jakości w regionie, są w stanie przyczynić się do 
integracji społecznej i terytorialnej; wyraża zaniepokojenie faktem, że powyższe aspekty 
sektora kultury i branży twórczej nie zostały dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, że 
gromadzenie danych statystycznych w tym sektorze nie jest wystarczające na żadnym 
poziomie, przy czym najgorsza sytuacja występuje na szczeblu regionalnym i lokalnym;

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi w branży twórczej powinni być podstawą silnego 
jednolitego europejskiego rynku i dobrze rozwiniętych regionów; apeluje o lepsze 
wykorzystanie sektora kultury i branży twórczej jako magnesu przyciągającego do Europy 
nowe inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do państw członkowskich o wspieranie 
modeli biznesowych dostosowanych do ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery językowe;

6. uważa, że różne kompetencje, jakie oferują te sektory, i współdziałanie twórców
i technologii powinny być wspierane poprzez ustanowienie lokalnych i regionalnych 
platform;

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i branża twórcza przyczyniają się do zachowania 
ogromnego europejskiego dziedzictwa kultury, sztuki i architektury; podkreśla, że sektor 
kultury i branża twórcza budzą ogromne zainteresowanie turystów zarówno z krajów UE, 
jak i spoza niej; uważa, że ze względu na tę wartość dodaną należy zdecydowanie 
wspierać sektor kultury i branżę twórczą z przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości gospodarczych;

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i regionalne władze mogą odgrywać w tym procesie 
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istotną rolę, ponieważ to one są często odpowiedzialne za edukację przedszkolną i szkoły 
podstawowe.


