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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että kulttuuri on aluekehityksen liikkeellepaneva voima ja tuo sinne investointeja, 
ja taiteilijat ja kulttuurilaitokset ovat keskeisessä asemassa rakennettaessa alueiden 
identiteettiä ja lisättäessä niiden vetovoimaa,

B. toteaa, että kulttuuri on erityisen tärkeää pienten ja keskikokoisten kaupunkien 
kehitykselle niin työpaikkoja ja talouskasvua lisäävänä alana kuin sosiaalisessa elämässä 
alueiden ja paikallisyhteisöjen yhdentymistä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävänä 
tekijänä,

C. toteaa, että yhteenkuuluvuutta ja maaseudun kehittämistä koskevilla politiikoilla voidaan 
tukea kulttuuriperinnön kunnostamista ja tehdä tunnetuksi taideammatteja alueiden 
vetovoiman lisäämiseksi,

D. toteaa, että pk-yritykset ja yksityinen pääoma ovat kulttuurialalla merkittävässä asemassa, 
ja ne olisikin otettava mukaan hankkeiden ja toimenpiteiden toteutukseen varsinkin 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla,

1. myöntää kulttuuria koskevien eurooppalaisten suunnitelmien merkityksen mutta 
huomauttaa, että toimintasuunnitelmaa koskevassa komission tiedonannossa ei ole tietoja 
sen rahoituksesta; kehottaa komissiota toimittamaan kyseiset tiedot mahdollisimman 
pikaisesti;

2. kiinnittää huomion tarpeeseen antaa kulttuurille merkittävä asema siinä vuoropuhelussa, 
jota käydään yksittäisten maiden kesken mutta myös maailman eri alueiden kesken ja 
jonka tarkoituksena on lisätä kulttuurivaihtoa ja ottaa kulttuuri mukaan 
kehitysyhteistyöohjelmiin;

3. korostaa, että kulttuurimatkailulla on merkittävä asema alueiden talouskasvussa ja 
Euroopan kulttuuriperinnön arvon lisäämisessä; 

4. on pahoillaan siitä, että komissio ei ole lainkaan kiinnostunut kaupunkien, kuntien ja 
alueiden ystävyystoiminnasta, joka on jo monien vuosien ajan tarjonnut erinomaisen 
foorumin kulttuuriyhteistyölle ja tiedonvaihdolle;

5. kehottaa komissiota edistämään hyviä eurooppalaisia kulttuuritoimintatapoja ja 
huomauttaa, että useimmat kyseisistä toimintatavoista syntyvät aluetasolla; ehdottaa, että 
asiasta järjestetään konferensseja ja että yleisön käyttöön perustetaan parhaiden 
toimintatapojen tietokantoja, joissa tiedot ovat saatavilla kaikilla Euroopan unionin 
virallisilla kielillä;

6. kehottaa komissiota tukemaan alueellisissa yhteistyöhankkeissa tehtäviä 
kulttuurialoitteita, myös pienten ja keskikokoisten kaupunkien tasolla, ja varsinkin 
aloitteita, joita tehdään Interreg IV C -ohjelmassa; kehottaa ottamaan 
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kulttuuriulottuvuuden mukaan Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteeseen;

7. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan alueellista kulttuuria tekemällä investointeja kulttuuri-
infrastruktuuriin, hyödyntämällä rakennepoliittista rahoitusta ja laatimalla alueellisen 
kulttuurin kehittämisohjelmia, joissa otetaan huomioon kulttuuri- ja koulutusalojen sekä 
kansalaisyhteiskunnan mielipiteet;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säätämään yksinkertaiset, avoimet ja selkeät säännöt 
julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien toteuttamisesta, jotta 
kumppanuuksista voisi tulla alueiden kulttuurihankkeiden konkreettinen rahoituskeino ja 
jotta pk-yritykset saataisiin osallistumaan aktiivisemmin toimintaan;

9. on tyytyväinen komission ehdotukseen perustaa EU–AKT-kulttuurirahasto, jonka avulla 
EU voi osallistua AKT-maiden kulttuurituotteiden levittämiseen; on sitä mieltä, että 
vastaavanlaisia järjestelyjä olisi otettava käyttöön erityisesti naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvissa maissa; pitää tässä yhteydessä valitettavana sitä, että kolmannet maat eivät voi 
osallistua Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaan.
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