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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller kulturindustrins och den kreativa industrins 
sektorsövergripande karaktär och dessa industriers globala betydelse för världsekonomin 
och samhällelig utveckling. Parlamentet betonar att dessa sektorer har en stor lokal och 
regional potential.

2. Europaparlamentet understryker att kulturindustrin och den kreativa industrin bör bli en 
del av socioekonomiska strategier på EU-nivå och nationell nivå. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras 
till att inkludera sina kreativitetsvisioner i sina långsiktiga strategier och genomförande av 
politik.

3. Europaparlamentet betonar att finansiering som finns tillgänglig genom den framtida 
fleråriga budgetramen, det vill säga genom Europeiska socialfonden och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, bör användas för att hjälpa till att förstärka kulturindustrin 
och den kreativa industrin såväl som nationella, regionala och lokala institutioners och 
administrationer kapaciteter att samarbeta med dem.

4. Europaparlamentet påpekar att kulturindustrin och den kreativa industrin, som möjliga 
källor till fler och bättre arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet att bidra till social och 
territoriell integration. Parlamentet är oroat för att dessa aspekter av kulturindustrin och 
den kreativa industrin inte har analyserats tillräckligt. Parlamentet betonar att insamlingen 
av statistiska uppgifter i denna sektor är otillräcklig på alla nivåer och i synnerhet på 
regional och lokal nivå.

5. Europaparlamentet anser att kreativa människor, varor och tjänster bör utgöra grunden till 
en stark inre europeisk marknad och väl utvecklade regioner. Parlamentet uppmanar till ett 
bättre nyttjande av kulturindustrin och den kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stödja affärsmodeller som är anpassade till den begränsade europeiska marknaden, vilket 
skulle möjliggöra rörlighet för konstnärer och personer som jobbar inom kulturindustrin 
och den kreativa industrin och hjälpa dem att överbrygga hinder med koppling till olika 
skattesystem eller sociala system och språkbarriärer.

6. Europaparlamentet anser att olika kompetenser som omfattas av dessa industrier och 
samverkan mellan skapare och teknik bör stödjas genom inrättandet av lokala och 
regionala plattformar.

7. Europaparlamentet påpekar att kulturindustrin och den kreativa industrin bidrar till att 
upprätthålla Europas oerhörda kulturella och historiska arv samt byggnadskulturarv. 
Parlamentet betonar att de kulturella och kreativa sektorerna är av enormt intresse för 
turister från länder både i och utanför EU. Med tanke på detta mervärde anser parlamentet 
att de kulturella och kreativa sektorerna bör få ett starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska möjligheter.
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8. Europaparlamentet framhåller vikten av utbildningsprojekt för att främja kreativitet från 
tidig ålder. Parlamentet betonar att lokala och regionala myndigheter kan spela en viktig 
roll i denna process eftersom de ofta är ansvariga för förskola och grundskoleutbildning.


