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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός συνιστά κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των 
περιφερειών και την προσέλκυση επενδύσεων και ότι οι καλλιτέχνες όπως και οι 
πολιτιστικοί φορείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
ιδιοσυγκρασίας των περιφερειών και στην ελκυστικότητά τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού κυρίως για την ανάπτυξη μικρών και 
μεσαίων πόλεων τόσο ως τομέα δημιουργίας απασχόλησης και προώθησης της 
οικονομικής ανάπτυξης όσο και, σε κοινωνικό επίπεδο, ως παράγοντα ένταξης και 
ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και την ανάπτυξη της 
υπαίθρου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση για την αποκατάσταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την προώθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με στόχο να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα των περιφερειών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν για τον πολιτισμό οι ΜΜΕ και το ιδιωτικό 
κεφάλαιο που θα πρέπει να συμμετέχουν  στην υλοποίηση σχεδίων και δράσεων, κυρίως 
μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)·

1. αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδίου της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, αλλά  
επισημαίνει ότι η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησής της· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν συντομότερα·

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί στον πολιτισμό ουσιαστική θέση στο πλαίσιο 
του διαλόγου όχι μόνο μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ περιφερειών ανά 
τον κόσμο, προωθώντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και συμπεριλαμβάνοντας τον 
πολιτισμό στα αναπτυξιακά προγράμματα·

3. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην οικονομική 
ανάπτυξη των περιφερειών και στην προώθηση της αξίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αφιερώνει καμία προσοχή στις 
δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι οποίες 
αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών·

5. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον πολιτιστικό τομέα  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
πρακτικών αυτών δημιουργείται στο επίπεδο των περιφερειών· προτείνει τη διοργάνωση 
θεματικών διασκέψεων και τη δημιουργία προσιτών στο κοινό βάσεων δεδομένων 
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σχετικών με τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει πολιτιστικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των 
σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, επίσης στο επίπεδο μικρών και μεσαίων πόλεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IV C και να ενσωματώσει τη 
πολιτιστική διάσταση στην πρωτοβουλία "Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή"·

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον πολιτισμό στις περιφέρειες μέσω επενδύσεων 
στις πολιτιστικές υποδομές, χρησιμοποιώντας πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία και να 
αναπτύξουν περιφερειακές στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης κατόπιν διαβουλεύσεως 
με τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν απλές, διαφανείς και σαφείς αρχές  
για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ, ούτως ώστε να καταστούν πραγματικό μέσο 
χρηματοδότησης πολιτιστικών επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την ενεργητικότερη 
συμμετοχή των ΜΜΕ·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει Πολιτιστικό Ταμείο ΕΕ-ΑΚΕ ως 
συνεισφορά της ΕΕ στη διανομή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες ΑΚΕ· εκφράζει την 
άποψη ότι παρόμοιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν ιδίως στις χώρες που καλύπτονται 
από την πολιτική γειτονίας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για τον αποκλεισμό 
τρίτων χωρών από το πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες".


	692020el.doc

