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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat cultuur een drijvende kracht vormt achter regionale ontwikkeling en 
inkomende investeringen en overwegende dat kunstenaars en culturele instellingen een 
bepalende rol spelen bij het ontwikkelen van de identiteit van regio’s en het vergroten van 
hun aantrekkelijkheid,

B. overwegende dat cultuur van bijzonder belang is voor de ontwikkeling van kleine en 
middelgrote steden, enerzijds als een sector die zorgt voor banen en economische groei en 
anderzijds, in de maatschappelijke sfeer, als een factor bij de totstandkoming van
integratie en grotere sociale samenhang in regio’s en plaatselijke gemeenschappen,

C. overwegende dat uit hoofde van cohesie- en plattelandsontwikkelingsbeleid steun kan 
worden gegeven aan het herstellen van het culturele erfgoed en de bevordering van 
kunstzinnige ambachten met het oog op vergroting van de aantrekkelijkheid van regio’s,

D. overwegende dat het midden- en kleinbedrijf en privé-vermogen een belangrijke rol 
spelen binnen de culturele sector en betrokken zouden moeten worden bij de uitvoering 
van projecten en maatregelen, met name via publiek-private partnerschappen (PPP’s),

1. bevestigt het belang van de plannen voor een Europese culturele agenda, maar merkt op 
dat in de mededeling van de Commissie over deze agenda wordt nagelaten de financiering 
hiervan te specificeren; roept de Commissie dan ook op zo snel mogelijk alsnog deze 
details te leveren;

2. wijst op het belang dat niet alleen in de dialoog tussen de afzonderlijke landen, maar ook 
tussen de regio’s wereldwijd, cultuur een belangrijke rol krijgt toegewezen, opdat 
interculturele uitwisseling wordt bevorderd en cultuur in ontwikkelingsprogramma’s 
wordt opgenomen;

3. benadrukt dat cultureel toerisme een voorname rol speelt bij regionale economische groei 
en het vergroten van de waarde van het Europese culturele erfgoed; 

4. betreurt het feit dat de Commissie in het geheel geen aandacht besteedt aan jumelages 
tussen steden, gemeenten en regio’s, welke sinds jaar en dag een uitstekend forum bieden 
voor culturele samenwerking en de uitwisseling van informatie;

5. roept de Commissie op goede praktijksvormen ten aanzien van culturele activiteiten op 
Europees niveau te bevorderen, en wijst er in dit verband op dat goede praktijksvormen op 
dit vlak veelal worden ontwikkeld op regionaal niveau; stelt voor om thematische 
conferenties te organiseren en een publiekelijk toegankelijke database voor goede 
praktijkvormen op te zetten in alle officiële talen van de Europese Unie;

6. vraagt de Commissie om, onder andere op het niveau van kleine en middelgrote
gemeenten, culturele initiatieven in regionale samenwerkingsprojecten te ondersteunen, 
met name uit hoofde van het programma Interreg IV-C, en om een culturele dimensie op 
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te nemen in het initiatief “Regio’s voor economische verandering”;

7. vraagt de lidstaten de cultuur in de regio’s te ondersteunen door te investeren in culturele 
infrastructuur, door gebruik te maken van structuurfondsen, en door regionale culturele 
ontwikkelingsprogramma’s op te zetten in overleg met de onderwijs- en de culturele 
sector en met het maatschappelijk middenvlak;

8. roept de Commissie en de lidstaten op simpele, transparante en heldere regels op te stellen 
voor de uitvoering van PPP’s, zodat deze kunnen uitgroeien tot een geschikt middel om in 
de regio culturele initiatieven te financieren en daarnaast meer actieve betrokkenheid van 
het MKB mogelijk kunnen maken;

9. verwelkomt het voorstel van de Commissie om een Cultureel Fonds EU-ACS in te stellen 
als bijdrage van de EU aan de distributie van de cultuurgoederen uit ACS-landen; is van 
oordeel dat vergelijkbare regelingen moeten worden getroffen voor met name landen die 
onder het nabuurschapsbeleid vallen; betreurt in dit verband het feit dat de betrokkenheid 
van derde landen in het programma voor Europese culturele hoofdsteden is uitgesloten.
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