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PASIŪLYMAI

Regionų plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi kultūra – tai varomoji regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo jėga ir kadangi 
menininkai ir kultūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant regionų identitetą ir 
didinant jų patrauklumą,

B. kadangi kultūra itin svarbi siekiant vystyti mažus ir vidutinio dydžio miestus, nes tai 
sektorius, kuriame kuriama naujų darbo vietų ir skatinamas ekonomikos augimas, be to, 
kultūra svarbi socialinėje srityje, nes skatina regionų ir vietinių bendruomenių integraciją 
ir didesnę socialinę sanglaudą,

C. kadangi pagal sanglaudos ir kaimo plėtros politiką galima teikti paramą kultūriniam 
paveldui atkurti ir skatinti su menu susijusias profesijas siekiant padaryti regionus 
patrauklesnius,

D. kadangi MVĮ ir privatus kapitalas atlieka svarbų vaidmenį kultūros sektoriuje , juos 
reikėtų įtraukti įgyvendinant projektus ir priemones, ypač naudojantis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste (angl. PPP),

1. pripažįsta Europos kultūros darbotvarkės planų svarbą, tačiau pažymi, kad Komisijos 
komunikate dėl šios darbotvarkės nepateikiama jokių jos finansavimo detalių, ragina 
Komisiją kuo greičiau pateikti šias detales;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūrai reikia numatyti svarbų vaidmenį ne tik pasaulio šalių, 
bet ir regionų dialoge, skatinant kultūrinių vertybių mainus ir įtraukiant kultūrą į 
vystomąsias programas;

3. pabrėžia, kad kultūrinis turizmas labai svarbus veiksnys, skatinantis regionų ekonomikos 
augimą ir didinantis Europos kultūrinio paveldo vertę; 

4. apgailestauja dėl to, kad Komisija iki šiol neskiria dėmesio miestų, savivaldybių ir regionų 
partnerystei, kuri daugelį metų buvo puikus kultūrinio bendradarbiavimo ir informacijos 
mainų forumas,

5. ragina Komisiją skatinti dalytis geriausia kultūrinės veiklos Europos lygmeniu patirtimi ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad daugiausia šios srities pažangiosios patirties sukaupta regionų 
lygmeniu, siūlo rengti temines konferencijas ir sukurti viešai visomis oficialiosiomis 
Europos Sąjungos kalbomis prieinamas pažangiosios patirties duomenų bazes;

6. ragina Komisiją remti į regionų, taip pat į mažų ir vidutinio dydžio miestų 
bendradarbiavimo projektus, ypač vykdomus pagal programą Interreg IV C, įtrauktas 
iniciatyvas, kurias įgyvendinant skatinama kultūra, ir įtraukti kultūros aspektą į iniciatyvą 
„Regionų ekonominiai pokyčiai“;

7. ragina valstybes nares regionuose skatinti kultūrą investuojant į kultūros infrastruktūrą, 
panaudojant struktūrinių fondų finansavimą, taip pat ragina konsultuojantis su kultūros ir 
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švietimo sektoriais bei pilietine visuomene parengti regionų kultūros vystymo programas;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti paprastas, skaidrias ir aiškias viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės įgyvendinimo (angl. PPP) taisykles, kad jų laikantis 
regionuose būtų galima veiksmingai finansuoti su kultūra susijusius sumanymus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas aktyviau įtraukti MVĮ;

9. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu įsteigti ES ir AKR kultūros fondą, kurio lėšomis būtų 
prisidedama prie AKR kultūros vertybių sklaidos; mano, kad ypač kaimynystės politikoje 
dalyvaujančioms šalims reikėtų numatyti panašių priemonių; taigi apgailestauja dėl to, kad 
trečiosioms šalims nesuteikta galimybė dalyvauti programoje „Europos kultūros sostinės“.
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