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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. evidențiază caracterul transsectorial al industriilor culturale și creative și importanța 
globală a acestor industrii pentru economia mondială și dezvoltarea societății; subliniază 
faptul că aceste sectoare prezintă un important potențial local și regional;

2. subliniază faptul că industriile culturale și creative ar trebui să facă parte din strategiile 
socioeconomice ale Uniunii Europene și din cele naționale; subliniază că, în conformitate 
cu principiul subsidiarității, autoritățile locale și regionale ar trebui încurajate să își 
includă propriile viziuni asupra creativității în strategiile pe termen lung și în punerea în 
aplicare a politicilor;

3. subliniază că ar trebui utilizate finanțările disponibile în temeiul viitorului cadru financiar 
multianual, și anume în cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în sprijinul consolidării 
industriilor culturale și creative, precum și al capacității instituționale și adminstrative 
existente la nivel național, regional și local în materie de cooperare cu aceste sectoare;

4. atrage atenția asupra faptului că industriile culturale și creative, ca sursă de potențial în 
ceea ce privește îmbunătățirea cantitativă și calitativă a locurilor de muncă, au capacitatea 
de a contribui la integrarea socială și teritorială; își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
faptul că aceste aspecte ale industriilor culturale și creative nu sunt suficient analizate; 
subliniază caracterul insuficient, la toate nivelurile, dar îndeosebi la nivel regional și local, 
al culegerii de date statistice din aceste sectoare;

5. consideră că persoanele, produsele și serviciile creative ar trebui să constituie baza unei 
piețe unice europene puternice și a unor regiuni cu un grad ridicat de dezvoltare; face apel 
la o mai bună utilizare a industriilor culturale și creative pentru atragerea de noi investiții 
și a unor talente diversificate în Europa; invită statele membre să sprijine modele 
economice adaptate la piața europeană limitată, modele care ar permite mobilitatea 
artiștilor și a persoanelor care își desfășoară activitatea în industriile culturale și creative, 
și să le ajute să depășească obstacolele legate de diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice;

6. consideră că ar trebui susținute, prin crearea de platforme locale și regionale, diferitele 
competențe pe care le stăpânesc aceste sectoare, precum și interacțiunea dintre creatori și 
tehnologii;

7. atrage atenția asupra faptului că industriile culturale și creative contribuie la conservarea 
vastului patrimoniu cultural, istoric și arhitectural al Europei; evidențiază deosebitul 
interes pe care îl prezintă sectoarele culturale și creative pentru turiști, atât pentru cei din 
UE, cât și pentru cei din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană; consideră că, având 
în vedere această valoare adăugată, sectorul cultural și cel creativ ar trebui să beneficieze 
de un sprijin puternic de la viitorul buget al Uniunii Europene, deoarece oferă importante 
oportunități economice;  



PE508.179v01-00 4/4 PA\932102RO.doc

RO

8. evidențiază importanța programelor educaționale în promovarea creativității încă din 
primii ani de viață; subliniază rolul important pe care îl pot exercita în acest proces 
autoritățile locale și regionale, întrucât acestea poartă adesea răspunderea pentru educația 
copiilor preșcolari și pentru învățământul primar.


