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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala 
l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-kultura hija l-forza ta’ motivazzjoni wara l-iżvilupp reġjonali u investiment ġdid u 
billi artisti u istituzzjonijiet kulturali għandhom rwol deċiżiv fil-bini ta’ l-identità tar-
reġjuni u jagħmluhom aktar attraenti.

B. billi l-kultura hija partikolarment importanti għall-iżvilupp ta’ bliet  żgħar u ta’ daqs 
medju, kemm bħala settur li jipprovdi x-xogħol u jrawwem it-tkabbir ekonomiku u kif 
ukoll, fl-isfera soċjali, bħala fattur li jiffavorixxi l-integrazzjoni u koeżjoni soċjali akbar 
fir-reġjuni u fil-komunitajiet lokali,   

C. billi jista’ jingħata appoġġ fi ħdan il-politiki għall-koeżjoni u l-iżvilupp rurali sabiex il-
patrimonju kulturali terġa’ tingħata l-ħajja u sabiex jiġu promossi snajja’ artistiċi bil-għan 
li r-reġjuni jsiru aktar attraenti,

D. billi l-SMEs u l-kapital privat għandhom rwol importanti fis-settur kulturali u għandhom 
ikunu involuti fl-implimentazzjoni ta’ proġetti u miżuri, partikolarment permezz ta’ 
sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs),

1. Jirrikonoxxi s-sinifikat tal-pjanijiet għal aġenda kulturali Ewropea iżda jinnota li l-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aġenda tonqos milli tipprovdi dettalji dwar l-
iffinanzjar tagħha;  jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi dawn id-dettalji mill-aktar 
fis possibbli;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-kultura tingħata rwol sinifikanti fid-djalogi mhux biss 
bejn pajjiżi individwali iżda wkoll bejn reġjuni madwar id-dinja, filwaqt li jiġu promossi 
l-iskambji kulturali u inkluża l-kultura fi programmi ta’ żvilupp;  

3. Jisħaq li t-turiżmu kulturali għandu rwol importanti fit-tkabbir ekonomiku reġjonali u fit-
tisħiħ tal-valur tal-patrimonju kulturali ta’ l-Ewropa; 

4. Jesprimi dispjaċir dwar il-fatt li l-Kummissjoni ma tagħti ebda każ ta’ l-arranġamenti ta’ 
ġemellaġġ bejn bliet, muniċipalitajiet u reġjuni, li għal ħafna snin ipprovdew forum 
eċċellenti għall-kooperazzjoni kulturali u skambju ta’ informazzjoni;

5. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki fl-attivitajiet kulturali fil-
livell Ewropew, u jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna mill-aħjar prattiki f'dan il-qasam 
huma ġenerati fuq livell reġjonali; jissuġġerixxi li tiġi organizzata konferenza tematika u li 
jinħolqu bażijiet ta’ data ta’ l-aħjar prattiki li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku fil-lingwi 
uffiċjali kollha ta’ l-Unjoni Ewropea; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tappoġġja l-inizjattivi kulturali fil-proġetti ta’ 
kooperazzjoni reġjonali, inklużi fil-livell ta’ bliet żgħar u ta’ daqs medju, partikolarment fi 
ħdan il-programm Interreg IV C, u sabiex tinkorpora dimensjoni kulturali fl-inizjattiva 
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‘Reġjuni għall-bidla ekonomika’;

7. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw il-kultura fir-reġjuni billi jinvestu fl-
infrastruttura kulturali, billi jagħmlu użu mill-fondi strutturali, u sabiex ifasslu programmi 
reġjonali ta’ żvilupp kulturali f’konsultazzjoni mas-settur kulturali u dak edukattiv u mas-
soċjetà ċivili;  

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistipulaw regoli diretti, trasparenti u 
ċari għall-implimentazzjoni tal-PPPs, sabiex dawn ikunu jistgħu isiru mezz ġenwin ta’ 
ffinanzajr ta’ impriżi kulturali fir-repjuni u jkunu jistgħu jiffaċilitaw aktar involviment 
mill-SMEs;

9. Jilqa’ b’sodifazzjon il-proposta tal-Kummissjoni sabiex toħloq Fond Kulturali EU-ACP 
bħala kontribuzzjoni għad-distribuzzjoni ta’ l-oġġetti kulturali ta’ l-ACP; huwa ta’ l-
opinjoni li għandhom jiġu implimentati arranġamenti simili b’mod partikolari għall-pajjiżi 
li jaqgħu taħt il-politika għall-viċinanzi;  jesprimi dispjaċir, b’rabta ma’ dan , dwar il-fatt 
li pajjiżi terzi tħallew barra mill-involviment fil-programm ta’ Bliet Kapitali Kulturali 
Ewropej.
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