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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že kultura je hnací silou rozvoje regionů a přitahování investic a že 
umělci a kulturní instituce hrají rozhodující roli při vytváření identity regionů a jejich 
vnější přitažlivosti,

B. vzhledem k tomu, že kultura má mimořádný význam pro rozvoj malých a středních měst 
ať jako odvětví, které zajišťuje pracovní místa a podporuje hospodářský růst, nebo 
v sociálním rozměru jako faktor, který napomáhá integraci a posilování sociální 
soudržnosti v regionech a místních komunitách,

C. vzhledem k tomu, že v rámci politik soudržnosti a rozvoje venkova je možné prosazovat 
obnovu kulturního dědictví a podporovat umělecký průmysl s cílem zvýšit přitažlivost 
regionů,

D. vzhledem k tomu, že důležitou roli v oblasti kultury hrají MSP a soukromý kapitál, který 
by měl být začleněn do realizace projektů a opatření, zejména prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru,

1. uznává význam plánů evropského programu pro kulturu, avšak domnívá se, že ve sdělení 
Komise týkajícím se tohoto programu chybí informace o jeho financování a vyzývá 
Komisi, aby ji předložila co nejdříve;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby kultura zaujímala významné místo v dialogu nejen mezi 
státy, ale i mezi regiony na celém světě prostřednictvím podporování mezikulturní 
výměny a zapojování kultury do rozvojových programů;

3. zdůrazňuje, že kulturní turistika je velmi důležitá pro regionální hospodářský růst a pro 
zvyšování významu kulturního dědictví Evropy;

4. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevěnuje žádnou pozornost partnerstvím mezi 
městy, obcemi a regiony, která již po mnoho let fungují jako vynikající fórum pro 
spolupráci a kulturní a informační výměnu;

5. vyzývá Komisi, aby prosazovala osvědčené postupy v oblasti kultury na evropském fóru a 
upozorňuje, že většina těchto postupů vzniká v regionech; navrhuje uspořádat tematické 
konference a vytvořit veřejně přístupné databáze osvědčených postupů ve všech 
oficiálních jazycích Evropské unie;

6. vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala kulturní iniciativy v projektech regionální 
spolupráce, a to i na úrovni malých a středních měst, zejména v rámci programu 
INTERREG IV C, a aby zapojila kulturní rozměr do iniciativy „Regiony pro 
hospodářskou změnu“;

7. vyzývá členské státy, aby podporovaly kulturu v regionech prostřednictvím investic do 
kulturní infrastruktury a aby přitom využívaly strukturální fondy; vyzývá je také, aby 
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vypracovaly strategie kulturního rozvoje na základě konzultací s kulturně-vzdělávacími 
centry a občanskou společností;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily jednoduchá, transparentní a jasná pravidla 
pro provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru, která by se stala opravdovým
nástrojem financování kulturních projektů v regionech a umožnila aktivnější zapojení 
MSP;

9. vítá návrh Komise, aby byl vytvořen kulturní fond EU-AKT, který by byl příspěvkem EU 
do procesu šíření kulturního bohatství zemí AKT; zdůrazňuje, že obdobné činnosti by 
měly být vedeny zejména se zeměmi, na které se vztahuje politika sousedství; v této 
souvislosti vyjádřil politování nad tím, že třetí země byly vyloučeny z účasti na programu 
Evropské hlavní město kultury.
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