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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā kultūra ir reģionālās attīstības un ieguldījumu piesaistīšanas dzinējspēks un tā kā 
radošo profesiju pārstāvjiem un kultūras iestādēm ir izšķiroša nozīme, veidojot reģionu 
identitāti un veicinot to pievilcību;

B. tā kā kultūrai ir īpaši svarīga nozīme mazo un vidēji lielo pilsētu attīstītībā gan kā nozarei, 
kas nodrošina darba vietas un sekmē ekonomikas izaugsmi, gan kā sociālās jomas 
faktoram, kas veicina reģionu un vietējo kopienu integrāciju un lielāku sociālo kohēziju;

C. tā kā saistībā ar kohēzijas un lauku attīstības politiku ir jāsniedz atbalsts, lai atjaunotu 
kultūras mantojumu un popularizētu radošās profesijas, tādējādi palielinot reģionu 
pievilcību;

D. tā kā kultūras jomā liela nozīme ir MVU un privātajam kapitālam, kas ir jāiesaista 
projektu un pasākumu īstenošanā, jo īpaši ar publiskā un privātā sektora partnerību 
starpniecību,

1. atzīst Eiropas kultūras darba kārtībā paredzēto plānu svarīgumu, taču atzīmē, ka Komisijas 
paziņojumā par šo darba kārtību nav sniegta informācija par finansējumu; aicina Komisiju 
pēc iespējas drīz sniegt šo informāciju;

2. vērš uzmanību uz vajadzību nodrošināt kultūrai būtisku nozīmi ne tikai starpvalstu 
dialogā, bet arī starpreģionu dialogā visā pasaulē, veicinot kultūras sakarus un iekļaujot 
kultūras jomu attīstības programmās;

3. uzsver, ka kultūrtūrismam ir liela nozīme reģionu ekonomikas izaugsmē un Eiropas 
kultūras mantojuma vērtības palielināšanā; 

4. pauž nožēlu, ka Komisija nekādu uzmanību nav pievērsusi pilsētu, pašvaldību un reģionu 
mērķsadarbībai, kas daudzus gadus ir kalpojusi kā lielisks forums kultūras sadarbībai un 
informācijas apmaiņai;

5. aicina Komisiju visā Eiropā popularizēt kultūras pasākumu rīkošanas labāko praksi, 
pievēršot uzmanību tam, ka šajā jomā labākā prakse ir iedibināta reģionos; ierosina 
organizēt tematiskas konferences un izveidot labākās prakses datubāzes, kas būtu publiski 
pieejamas Eiropas Savienības visās oficiālajās valodās;

6. aicina Komisiju atbalstīt reģionālās sadarbības projektu kultūras iniciatīvas, tostarp 
mazajās un vidēji lielajās pilsētās, jo īpaši saistībā ar Interreg IV C programmu, un ietvert 
kultūras dimensiju iniciatīvā „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām”;

7. aicina dalībvalstis atbalstīt kultūru reģionos, ieguldot kultūras infrastruktūrā un izmantojot 
struktūrfondu finansējumu, un sadarbībā ar kultūras un izglītības iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību izstrādāt reģionālās kultūras attīstības programmas;
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8. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt vienkāršus, pārredzamus un skaidrus publiskā un 
privātā sektora partnerības īstenošanas noteikumus, lai šāda partnerība kļūtu par īstenu 
kultūras pasākumu finansēšanas līdzekli reģionos un veicinātu MVU iesaistīšanos;

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot ES un ĀKK valstu Kultūras fondu, kas 
būtu ES ieguldījums ĀKK valstu kultūras preču izplatīšanā; uzskata, ka līdzīgi pasākumi 
jo īpaši ir jāparedz valstīs, uz kurām attiecas kaimiņattiecību politika; šajā sakarībā pauž 
nožēlu, ka trešās valstis nav ietvertas Eiropas kultūras galvaspilsētu programmā.
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