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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja medsektorsko naravo kulturnih in ustvarjalnih panog ter širši pomen teh panog 
za svetovno gospodarstvo in družbeni razvoj; poudarja dejstvo, da imajo ti sektorji bogat 
lokalni in regionalni potencial;

2. poudarja, da bi morale kulturne in ustvarjalne panoge postati del nacionalnih in socialno-
gospodarskih strategij EU; poudarja, da je treba v skladu z načelom subsidiarnosti 
spodbuditi lokalne in regionalne oblasti, naj svoje zamisli o ustvarjalnosti vključijo v 
svoje dolgoročne strategije in izvajanje politik;

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki je na voljo v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru, in sicer v okviru Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, uporabiti za krepitev kulturnih in ustvarjalnih panog ter nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih institucionalnih in upravnih zmogljivosti za delo s temi panogami;

4. opozarja, da lahko kulturne in ustvarjalne panoge kot vir potencialov v smislu večjega 
števila in boljših delovnih mest v regijah prispevajo k socialni in teritorialni integraciji; je 
zaskrbljen, da ti vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso zadostno raziskani; poudarja, 
da je zbiranje statističnih podatkov v tem sektorju nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni ravni;

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij; poziva k boljši uporabi kulturnih in ustvarjalnih 
industrij za privabljanje novih vlaganj in raznolikih talentov v Evropo; poziva države 
članice, naj podprejo poslovne modele, prilagojene omejenemu evropskemu trgu, ki bodo 
omogočili mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter 
jim pomagali premagati jezikovne ovire in ovire, ki jih predstavljajo različni davčni ali 
socialni sistemi;

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih in regionalnih platform podpirati različna znanja, 
zajeta v teh panogah, in interakcijo med ustvarjalci in tehnologijami;

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne panoge prispevajo k ohranitvi izjemne kulturne, 
zgodovinske in arhitekturne dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni in ustvarjalni 
sektor zelo zanimiva tako za turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih držav; meni, da bi 
bilo treba v prihodnjem proračunu EU zaradi te dodane vrednosti izdatneje podpreti 
kulturni in ustvarjalni sektor, saj v sebi nosita pomembne gospodarske priložnosti;

8. poudarja pomen izobraževalnih programov za spodbujanje ustvarjalnosti od ranega 
otroštva dalje; poudarja, da imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v tem procesu 
pomembno vlogo, saj so ravno one pogosto odgovorne za predšolsko in osnovnošolsko 
izobrazbo.


