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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze fakt, iż kultura jest motorem napędowym rozwoju regionów i 
przyciągania inwestycji oraz że artyści i instytucje kulturalne odgrywają decydującą rolę 
w kształtowaniu tożsamości regionów i ich atrakcyjności na zewnątrz;

B. mając na uwadze znaczenie kultury szczególnie dla rozwoju małych i średnich miast 
zarówno jako sektora dostarczającego miejsc pracy, pobudzającego rozwój gospodarki, 
jak i w wymiarze społecznym, jako czynnika integrującego i wzmacniającego spójność 
społeczną w regionach i społecznościach lokalnych,

C. mając na uwadze, że w ramach polityk: spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich -
można wspierać odtwarzanie dziedzictwa kulturowego i propagować branże artystyczne w 
celu podniesienia atrakcyjności regionów;

D. mając na uwadze znaczenie dla kultury MŚP oraz kapitału prywatnego, który powinien 
zostać włączony w realizację projektów i działań, szczególnie za pośrednictwem 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP);

1. docenia znaczenie zamierzeń europejskiej agendy kultury, zauważa jednak, że w
komunikacie Komisji dotyczącym tej agendy brakuje informacji na temat jej finansowania 
i wzywa Komisję do przedstawienia jej w najbliższym czasie;

2. zwraca uwagę na potrzebę nadania kulturze istotnego miejsca nie tylko w dialogu między 
państwami, ale także między regionami na całym świecie, promując wymianę 
międzykulturową i włączając kulturę do programów rozwoju;

3. podkreśla, że turystyka kulturalna jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego 
regionów oraz budowy znaczenia dziedzictwa kulturowego Europy;

4. ubolewa, iż Komisja nie poświęca w ogóle uwagi partnerstwom między miastami, 
gminami i regionami, które od wielu lat są doskonałym forum współpracy oraz wymiany 
kulturalnej i informacyjnej;

5. wzywa Komisję do propagowania najlepszych praktyk z dziedziny kultury na forum 
europejskim, zwracając uwagę na fakt, iż większość tych praktyk powstaje w regionach; 
sugeruje organizację konferencji tematycznych oraz utworzenie ogólnodostępnej bazy 
danych najlepszych praktyk we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej;

6. wzywa Komisję Europejską do wspierania inicjatyw o charakterze kulturalnym w 
projektach współpracy regionalnej, także na poziomie małych i średnich miast, 
szczególnie w ramach programu INTERREG IV C oraz do włączenia wymiaru 
kulturalnego do inicjatywy "Regiony na rzecz przemian gospodarczych";

7. wzywa państwa członkowskie do wspierania kultury w regionach poprzez inwestycje w 
infrastrukturę kulturalną przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych oraz opracowanie 
regionalnych strategii rozwoju kulturalnego w konsultacji ze środowiskami kulturalno-



PE396.712v01-00 4/4 PA\692020PL.doc

PL

oświatowymi i społeczeństwem obywatelskim;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia prostych, przejrzystych i 
jasnych zasad wdrażania PPP tak, aby stały się one rzeczywistym instrumentem 
finansowania przedsięwzięć kulturalnych w regionach i umożliwiły aktywniejsze 
włączenie MŚP;

9. przyjmując z zadowoleniem propozycję Komisji utworzenia Funduszu Kulturalnego EU-
AKP, jako wkładu UE w proces rozpowszechniania dóbr kultury krajów AKP, zwraca 
uwagę, że podobne działania powinny być prowadzone w szczególności z krajami 
objętymi polityką sąsiedztwa; w tym kontekście ubolewa nad faktem wykluczenia państw 
trzecich z udziału w programie "Europejska Stolica Kultury".


