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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a kultúra a regionális fejlődés és a beruházások hajtóereje, és mivel a művészek és a 
kulturális intézmények döntő szerepet játszanak a régiók identitásának kiépítésében és 
vonzerejük növelésében,

B. mivel a kultúra különösen fontos a kis- és középméretű városok számára egyrészt mint 
munkahelyeket teremtő és a gazdasági fejlődést elősegítő ágazat, másrészt pedig – a 
társadalmi szférában – mint olyan tényező, amely a régiókban és a helyi közösségekben 
integrációt és nagyobb társadalmi kohéziót tesz lehetővé, 

C. mivel a kohéziós és vidékfejlesztési politikák keretében támogatás nyújtható a kulturális 
örökség helyreállítására és a kreatív iparágak népszerűsítésére a régiók vonzerejének 
növelése céljából,

D.   mivel a kis- és középvállalkozások és a magántőke fontos szerepet töltenek be a kulturális 
ágazatban, és – mindenekelőtt az állami és a magánszektor együttműködése révén – hozzá 
kell járulniuk a projektek és intézkedések kidolgozásához,

1. elismeri az európai kulturális programra irányuló tervek jelentőségét, megjegyzi azonban, 
hogy a Bizottságnak a programról szóló közleménye nem tartalmaz semmilyen 
információt a szóban forgó program finanszírozásáról;  felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a fentnevezett információt a lehető legrövidebb határidőn belül;

2. felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy – interkulturális csereprogramok 
támogatása és a kultúrának fejlesztési programokban való figyelembevétele révén – a 
kultúra ne csak az egyes országok közötti, de a világ régiói közötti párbeszédben is 
lényeges szerepet töltsön be;

3. kiemeli, hogy a kulturális idegenforgalom lényeges szerepet játszik a regionális gazdasági 
növekedésben, és növeli az európai kulturális örökség értékét; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság egyáltalán nem fordít figyelmet azokra a 
városok, helyhatóságok és régiók közötti ikerprogramokra, amelyek hosszú évekig a 
kulturális együttműködés és információcsere kiemelkedő fórumai voltak; 

5. felhívja a Bizottságot a kulturális tevékenységek legjobb gyakorlatának európai szintű 
népszerűsítésére, és felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ezen a területen a legjobb 
gyakorlatok többsége a régiók szintjéről származik; javasolja tematikus konferenciák 
szervezését, valamint a nyilvánosság számára is hozzáférhető, a legjobb gyakorlatokat 
tartalmazó adatbázisok létrehozását az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén;

6. felhívja a Bizottságot többek között kis- és középméretű városok szintjén kivitelezett 
regionális együttműködési projektek, nevezetesen az „Interreg IV C” program keretében 
megvalósuló kulturális kezdeményezések támogatására, valamint a „Régiók a gazdasági 
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változásért” elnevezésű kezdeményezés kulturális dimenziójának létrehozására;

7. felhívja a tagállamokat a kultúra támogatására az egyes régiókban a kulturális 
infrastruktúrába – a strukturális alapok felhasználásával – történő beruházások révén, 
valamint regionális kulturális fejlesztési programok kidolgozására a kulturális és az
oktatási szektorral, valamint a civil társadalommal együttműködésben;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat az állami és a magánszektor együttműködésére 
vonatkozó egyértelmű, átlátható és világos szabályok meghatározására, hogy ezek az 
együttműködések a régiókban megvalósuló kulturális vállalkozások pénzügyi 
támogatásának valódi forrásaivá válhassanak, és elősegíthessék a kis- és 
középvállalkozások aktívabb részvételét;  

9. üdvözli azt a bizottsági javaslatot, amely olyan EU–AKCS kulturális alap létrehozásáról 
szól, amelynek célja, hogy EU elősegítse AKCS-országok kulturális javainak terjesztését; 
úgy véli, hogy hasonló megállapodásokra van szükség különösen a 
szomszédságpolitikában részt vevő országok vonatkozásában; sajnálatát fejezi ki e 
tekintetben amiatt, hogy a „Kultúra Európai Fővárosai” című programban való 
részvételből harmadik országok kizárásra kerültek.
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