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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че културата е двигател на регионалното развитие и на 
привличането на инвестиции, както и че творците и културните институции играят 
решаваща роля за оформянето на идентичността на регионите и за тяхната 
привлекателност за външния свят,

като има предвид значението на културата конкретно по отношение на малките и 
средно големи градове, едновременно като сектор, който създава работни места и 
води до икономически растеж и като интегриращ фактор, който утвърждава 
социалното сближаване на регионите и местните общности,

като има предвид, че може в рамките на политиките на сближаване и за селско развитие 
да се подкрепя реставрацията на културното наследство и да се насърчава 
културната индустрия с цел повишаване на привлекателността на регионите,

Г. като има предвид, че за културата важна роля играят МСП и частният капитал, 
който следва да бъде включен в осъществяването на проекти и дейности, особено 
чрез механизма на публично-частните партньорства (ПЧП),

1. признава значението на целите на Европейската програма за култура, същевременно 
отбелязва, че в съобщението на Комисията относно програмата липсва информация 
за финансирането й; призовава Комисията да представи такива данни във възможно 
най-кратък срок;

2. отбелязва, че е необходимо културата да получи специален статут не само в диалога 
на държавно равнище, но също и на равнище региони от целия свят, като се 
насърчава междукултурният обмен и културата се включва в програмите за 
развитие;

3. подчертава, че културният туризъм е основен фактор за икономически растеж на 
регионите и за изграждане на стойност на културното наследство на Европа;

4. изразява съжаление, че Комисията не отделя внимание на партньорствата между 
градовете, общините и регионите, които от много години насам представляват 
отлично средство за сътрудничество и културен и информационен обмен;

5. призовава Комисията да популяризира най-добрите практики от областта на 
културата на европейско равнище, като изтъква, че повечето от въпросните 
практики произхождат от регионите; предлага организирането на тематични 
конференции и създаването на общодостъпна база данни за най-добрите практики 
на всички официални езици на Европейския съюз;

6. призовава Европейската комисия да подкрепя инициативи от културно естество 
чрез проектите за регионално сътрудничество - включително на равнище малки и 
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средноголеми градове - и по-специално в рамките на програмата INTERREG IV C, 
както и да добави културно измерение към инициативата "Регионите за 
икономическа промяна";

7. призовава държавите-членки да подкрепят културата в регионите чрез инвестиции в 
културната инфраструктура, като за целта използват Структурните фондове и 
изготвят регионални стратегии за културно развитие, съгласувани с културно-
просветните дружества и местните общности;

8. призовава Комисията и държавите-членки да определят прости, прозрачни и ясни 
правила за прилагане по отношение на ПЧП, които по този начин да се превърнат в 
ефективен инструмент за финансиране на културни дружества на регионално 
равнище и да създадат условия за по-активно участие на МСП;

9. приветства предложението на Комисията за създаване на Културен фонд ЕС-АКТБ 
като принос на ЕС за процеса на разпространението на културни продукти от АКТБ; 
отбелязва, че подобни действия следва да бъдат насочени специално към 
държавите, включени в политиката на добросъседство; в тази връзка изразява 
съжаление за изключването на трети страни от участие в проекта "Европейски 
столици на културата".
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