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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. meni, da je potreben celosten pristop h kulturni dediščini, če želimo doseči kulturni 

dialog in medsebojno razumevanje; je prepričan, da bi tak pristop prinesel boljšo 

socialno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo ob hkratnem prispevanju k izpolnitvi 

ciljev iz strategije Evropa 2020; 

2. ugotavlja, da so projekti za ovrednotenje kulturne dediščine pogosto inovativne in 

trajnostne gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k ustvarjanju kakovostnih delovnih 

mest ter razvoju podjetniških in raziskovalnih zmožnosti zlasti srednjih in malih 

podjetij, ki so poglavitni motor gospodarstva EU; ugotavlja, da je kulturna dediščina 

skupna in javna dobrina in ima pozitiven učinek na socialne inovacije, pametno, 

trajnostno in vključujočo rast, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest; zato poziva 

Komisijo, naj spodbudi države članice k naložbam v kulturno dediščino in prispevajo k 

zaščiti in ohranjanju regionalne, nacionalne in evropske kulturne identitete; 

3. poudarja, da bo spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in njena vključitev v 

trajnostne turistične proizvode privabilo ljudi ter pomagalo okrepiti lokalno/regionalno 

gospodarstvo; poziva Komisijo, naj glede na gospodarski pomen kulturne dediščine in 

povezavo med njo in trajnostnim turizmom oblikuje celovit pristop – upoštevaje tudi 

nedavno pobudo o Evropskem skladu za strateške naložbe –, za financiranje kulturne 

dediščine, npr. razvoja urbane infrastrukture, potrebne za standardizacijo in usklajevanje 

(ponovne) gradnje in ohranjanja spomenikov, ob upoštevanju dejstva, da raznolikost in 

posebne značilnosti zgodovinske dediščine zahtevajo posebne rešitve in metode; 

4. poziva Evropsko komisijo, naj v sklopu Evropskega sklada za strateške naložbe in 

pregleda strategije Evropa 2020 spodbuja projekte, ki so lahko tudi večjega obsega, na 

področju promocije evropske kulturne dediščine glede na njene zmožnosti ustvarjanja 

delovnih mest v evropskih regijah, zlasti za mlade, in prispeva k socialni strategiji; 

ugotavlja, da prinaša vlaganje v kulturno dediščine številne koristi, ki povečujejo 

vrednost evropske kulturne dediščine in poudarja, da je treba okrepiti partnerstvo med 

javnim in zasebnim sektorjem za namene financiranja;  

5. poziva Komisijo, naj oceni možnosti, da se znotraj Evropskega sklada za strateške 

naložbe spodbudi naložbena platforma, ki bo na raziskovalno področje za varstvo in 

ovrednotenje kulturne dediščine pritegnila javna in zasebna sredstva; ugotavlja, da je 

treba celoviti pristop h kulturni dediščini v okviru Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov še dodatno okrepiti; zato poudarja, da je treba razvijati sinergije 

med strukturnimi skladi EU, okvirni programi in drugi viri, ki so na voljo kulturnem 

sektorju; poziva Komisijo, naj spremlja in usmerja države članice pri vključevanju 

kulturne dediščine v lokalni in regionalni gospodarski razvoj, da bi dosegli kar največjo 

učinkovitost in uspešnost, Parlamentu pa poroča o naložbah na področju kulturne 

dediščine in o doseženih rezultatih; 

6. ugotavlja, da se lahko duh reforme uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
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zlasti načelo integriranega financiranja v določenih primerih uresničuje tudi z obsežnimi 

projekti; vendar priznava, da je treba spodbujati in pomagati tudi manjšim kulturnim 

pobudam, ki so izjemnega pomena za notranji razvoj in ki lahko prispevajo k ohranjanju 

kulturne dediščine, lokalnemu razvoju in ustrezni gospodarski rasti področja; 

7. meni, da so obseženi projekti primer takšnega integriranega financiranja in koristi 

ohranjanja edinstvene evropske kulturne dediščine, kar dokazuje tudi prizadevnost in 

neposredni in stalni nadzor Evropske komisije nad izvajanjem projektov; poudarja, da je 

treba priznati njihov pomen kot prvi korak k oblikovanju medkulturnih vezi in 

poenotenju med regijami Evrope;  

8. ugotavlja, da člen 3(1)(e) Uredbe (EU) št. 1301/2013 določa, da se financirajo naložbe v 

infrastrukturo za kulturo „manjšega obsega“; je hvaležen za možnosti financiranja 

kulturnih storitev iz člena 5(9)(a) iste uredbe; 

9. ugotavlja, da je med pogajanji za opredelitev regionalnih operativnih programov 

Evropska komisija ocenila, da skupni stroški za tovrstne naložbe v infrastrukturo 

znašajo pet milijonov evrov (deset milijonov za spomenike UNESCA); 

10. ugotavlja, da bi ta omejitev, zlasti ker se nanaša na skupne stroške, lahko resno omejila 

možnosti držav članic za financiranje teh integriranih projektov, ki prispevajo k 

ohranjanju in povečanju kulturne dediščine; vendar poudarja, da bi se lahko projekte 

kulturne infrastrukture  združilo s projekti kulturne vzgoje (in polno izkoristilo možnosti 

digitalizacije) in projekti za MSP itd., kar bi omogočilo, da bi skupni vloženi znesek 

lahko znatno presegel vsoto 5 milijonov EUR; 

11. poziva Komisijo, naj po posvetovanju z državami članicami in regijami ponovno 

obravnava oceno petih milijonov evrov, glede na to, da bi lahko ovirala sposobnost 

držav članic, da bi učinkovito uporabile sredstva iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj; zato poziva Komisijo, naj spodbudi učinkovito kombinacijo različnih sredstev za 

financiranje kulturnih projektov ter naj pri specifičnih projektih, kadar vložek v 

infrastrukturo preseže 5 milijonov EUR, uvede prožni sistem; 

12. poudarja, da so projekti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so vezani na 

ovrednotenje kulturne dediščine, konkreten primer upravljanja na več ravneh in uspešne 

uporabe načela subsidiarnosti in predstavljajo pomemben delež financiranja iz  

Evropskega sklada za regionalni razvoj; poudarja pomen čezmejnih projektov, ki 

prispevajo k večji gospodarski in socialni koheziji ter spodbujajo vključevanje; zato 

poziva h krepitvi in nadaljnjem razvijanju podpornih ukrepov za financiranje prek 

partnerskih sporazumov med javnim in zasebnim sektorjem;  

13. ugotavlja, da so tovrstni projekti pogosto primer dobre prakse pri izvajanju integriranih 

projektov na urbanih območjih, kar prispeva k razvoju agende urbanih območij; 

poudarja mestno razsežnost pobude evropskih prestolnic kulture, ki prispeva k razvoju 

kulturnih omrežij v mestih in dolgoročno spodbuja ustvarjalne pobude, kot je varstvo 

identitete posameznih lokalnih in regionalnih kulturnih tradicij; poleg tega spodbuja 

oblikovanje vsestranskih turističnih proizvodov na podlagi celostnih 

razvojnih/strateških načrtov in uporabe orodij IKT, instrumentov trženja in drugih 

inovativnih tehnologij, da bi se povečala prepoznavnost kulturne dediščine; 
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14. meni, da bi moral GD Izobraževanje in kultura na Evropskem inštitutu za inovacije in 

tehnologijo oblikovati skupnost znanja in inovacij, ki bi bila posvečena ohranjanju 

kulturne dediščine in bi morala neposredno podpirati celovit pogled na raziskave in 

inovacije; 

15. pozdravlja pobudo Komisije, da se ustanovi platforma VALOR za širjenje rezultatov 

projektov, vendar prosi službe Komisije, naj vanjo vključijo tudi primere dobre prakse 

iz projektov na področju ovrednotenja kulturne dediščine, ki so se izvedli s sredstvi iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskih obdobjih 2000–2006 in 2007–

2013; priporoča, da se opravi tehnična analiza konkretnih oblik prenosa podatkov s 

portala; opozarja, da je treba oblikovati enotno zbirko podatkov/portal EU, ki bi 

vsebovala informacije o projektih s področja kulturne dediščine, ki so financirani iz 

vseh programov in pobude EU, Komisijo pa poziva, naj uvede enotno zbirko 

podatkov/portal EU za obveščanje morebitnih upravičencev o obstoječih evropskih 

proračunskih vrsticah; 

16. meni, da je treba okrepiti izvajanje celostnih in trajnostnih urbanih strategij (člen 7 

uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 1301/2013), strategij lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost (člen 32 uredbe o skupnih določbah, 1303/2013) in politik 

za ohranjanje kulturne dediščine (zlasti v zgodovinskih središčih), uvesti pametne 

specializacije in prilagoditev zgradb podnebnim spremembam, okrepiti uporabo orodij 

IKT in instrumentov trženja ter uporabiti druge inovativne tehnologije za okrepitev 

prepoznavnosti kulturne dediščine; 

17. poziva Komisijo, naj uvede evropsko leto kulturne dediščine . 
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