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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kultuur on regionaalarengu juhtiv jõud ja tulutoov investeering ning et 
kunstnikel ja kultuuriasutustel on otsustav roll piirkondade identiteedi loomisel ja nende 
atraktiivsuse suurendamisel;

B. arvestades, et kultuur on eriti oluline väikeste ja keskmise suurusega linnade arenguks nii 
töökohti andva ja majanduskasvu soodustava sektorina kui ka sotsiaalvaldkonnas 
piirkondade ning kohalike kogukondade integratsiooni ja suuremat sotsiaalset
ühtekuuluvust soodustava tegurina;

C. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arendamise poliitika raames võib toetada 
kultuuripärandi taastamist ja kunstiga seotud elukutsete edendamist, et suurendada 
piirkondade atraktiivsust;

D. arvestades, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ning erakapitalil on 
kultuurisektoris oluline roll ning et need tuleks kaasata projektide ja meetmete 
rakendamisse, eelkõige avaliku ja erasektori partnerluse kaudu,

1. tunnistab Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava plaanide olulisust, kuid märgib, et 
kõnealust tegevuskava käsitlev komisjoni teatis ei sisalda ühtegi üksikasja seoses selle 
rahastamisega; kutsub komisjoni üles esitama kõnealused üksikasjad esimesel võimalusel;

2. juhib tähelepanu vajadusele anda kultuurile oluline roll mitte üksnes dialoogis üksikute 
riikide vahel, vaid ka piirkondade vahel kogu maailmas, edendades kultuuridevahelisi 
vahetusprogramme ja kaasates kultuuri arenguprogrammidesse;

3. rõhutab, et kultuuriturismil on märkimisväärne roll piirkondlikus majanduskasvus ja 
Euroopa kultuuripärandi väärtuse suurendamisel;

4. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et komisjon ei pööra mingit tähelepanu linnade, 
omavalitsuste ja piirkondade vahelisele partnerlustegevusele, mis on aastaid olnud
kõrgetasemelise kultuurialase koostöö ja teabevahetuse foorumiks;

5. kutsub komisjoni üles edendama kultuuritegevuse parimaid tavasid Euroopa tasandil, 
pöörates tähelepanu asjaolule, et suurem osa parimatest tavadest kõnealuses valdkonnas 
on loodud piirkondlikul tasandil; soovitab korraldada temaatilisi konverentse ja koostada 
avalikkusele kättesaadav parimate tavade andmebaas kõigis Euroopa Liidu ametlikes 
keeltes;

6. kutsub komisjoni üles toetama kultuurialgatusi piirkondlikes koostööprojektides, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega linnade tasandil, eriti programmi „Interreg IV 
C” raames, ning lisama kultuurilise mõõtme algatusse „Piirkonnad majandusmuutustes”;

7. kutsub liikmesriike üles toetama piirkondade kultuuri, investeerides kultuuri 
infrastruktuuri ja kasutades struktuurifonde, ning looma piirkondlikke kultuurilise arengu 
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programme, konsulteerides kultuuri- ja haridussektori ning kodanikuühiskonnaga;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamiseks lihtsad, läbipaistvad ja selged eeskirjad, et need võiksid muutuda 
piirkondade kultuuriliste ettevõtete rahastamise tõelisteks vahenditeks ning lihtsustada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsemat kaasamist;

9. tervitab komisjoni ettepanekut luua ELi ja AKV riikide kultuurifond ELi panusena AKV 
riikide kultuuritoodete rahastamisse; on arvamusel, et sarnaseid korralduslikke samme 
tuleks astuda eelkõige naabruspoliitikas osalevate riikide jaoks; avaldab sellega seoses 
kahetsust asjaolu pärast, et kolmandate riikide kaasamine Euroopa kultuuripealinnade 
programmi on välistatud.
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