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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kultur er en drivkraft for regionaludvikling og udefrakommende 
investeringer, og at kunstnere og kulturinstitutioner på afgørende vis medvirker til at 
opbygge regionernes identitet og øge deres tiltrækningskraft,

B. der henviser til, at kulturen er særlig vigtig for udviklingen af små og mellemstore byer, 
både som en sektor, der skaber beskæftigelse og fremmer den økonomiske vækst, og på 
det sociale område som en faktor, der fremmer integration og større social samhørighed i 
regioner og lokalsamfund,

C. der henviser til, at der kan ydes støtte inden for rammerne af politikkerne vedrørende 
samhørighed og udvikling af landdistrikter til restaurering af kulturarven og til fremme af 
de kunstneriske hverv med henblik på at øge regionernes tiltrækningskraft,

D. der henviser til, at SMV'er og privat kapital spiller en vigtig rolle inden for kultursektoren, 
der således bør inddrages i gennemførelsen af projekter og foranstaltninger, navnlig 
gennem offentlig-private partnerskaber (OPP'er),

1. anerkender betydningen af planerne om en europæisk kulturdagsorden, men bemærker, at 
Kommissionens meddelelse om dagsordenen ikke indeholder nogen nærmere oplysninger 
om finansieringen heraf; opfordrer Kommissionen til at fremkomme med disse nærmere 
oplysninger så hurtigt som muligt;

2. gør opmærksom på behovet for at sætte fokus på kultur i dialogen, ikke blot mellem 
enkelte lande, men også mellem regioner verden over gennem fremme af interkulturelle 
udvekslinger og inddragelse af kultur i udviklingsprogrammer;

3. understreger, at kulturturismen spiller en vigtig rolle for regionernes økonomiske vækst og 
for forøgelsen af værdien af Europas kulturarv; 

4. beklager, at Kommissionen overhovedet ikke interesserer sig for venskabsordningerne 
mellem byer, kommuner og regioner, der i mange år har været et fremragende forum for 
kulturelt samarbejde og informationsudveksling;

5. opfordrer Kommissionen til at fremme bedste praksis inden for kulturelle aktiviteter på 
europæisk plan under hensyntagen til, at bedste praksis på dette område primært udvikles 
på regionalt plan; foreslår, at der afholdes tematiske konferencer, og at der etableres 
databaser vedrørende bedste praksis på alle EU's officielle sprog;

6. opfordrer Kommissionen til at støtte kulturelle initiativer i regionale samarbejdsprojekter, 
herunder i små og mellemstore byer, navnlig under Interreg IV C-programmet, og til at 
inddrage en kulturel dimension i initiativet "Regioner for økonomisk forandring";

7. opfordrer medlemsstaterne til at støtte kulturområdet i regionerne gennem investeringer i 
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kulturel infrastruktur finansieret af strukturfondsmidler og til at udarbejde regionale 
kulturelle udviklingsprogrammer i samarbejde med kultur- og uddannelsessektoren og 
civilsamfundet;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge enkle, gennemsigtige og 
klare regler for gennemførelse af offentlig-private partnerskaber, således at de reelt kan 
finansiere kulturelle projekter i regionerne og fremme en mere aktiv inddragelse af 
SMV'er; 

9. glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette en EU-AVS-kulturfond som et EU-
bidrag til distribution af AVS-kulturgoder; mener, at der bør indføres lignende ordninger, 
navnlig for landene inden for den europæiske naboskabspolitik; beklager især i denne 
forbindelse, at muligheden for at inddrage tredjelande i programmet om europæiske 
kulturhovedstæder er blevet udelukket.
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