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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât cultura reprezintă un motor al dezvoltării regionale şi al noilor investiţii, şi 
întrucât artiştii şi instituţiile culturale au un rol decisiv în definirea identităţii regiunilor şi 
în creşterea atractivităţii lor;

B. întrucât cultura este importantă în mod deosebit pentru dezvoltarea oraşelor de dimensiuni 
mici şi mijlocii, atât ca sector care creează locuri de muncă şi favorizează creşterea 
economică, cât şi, în sfera socială, ca factor de integrare şi de coeziune socială sporită în 
comunităţile locale şi regionale;

C. întrucât politicile de coeziune şi dezvoltare rurală fac posibilă acordarea de sprijin în 
favoarea restaurării patrimoniului cultural şi a promovării profesiilor artistice în scopul 
îmbunătăţirii atractivităţii regiunilor;

D. întrucât IMM-urile şi capitalul privat au un rol important în sectorul cultural şi ar trebui să 
contribuie la punerea în practică a proiectelor şi măsurilor, îndeosebi prin intermediul 
parteneriatelor public-privat (PPP),

1. recunoaşte importanţa obiectivelor agendei europene a culturii, însă constată că în 
comunicarea Comisiei privind această agendă nu se specifică detaliile legate de finanţare; 
invită Comisia să prezinte aceste detalii într-un timp cât mai scurt;

2. atrage atenţia asupra necesităţii de a acorda culturii un rol semnificativ în cadrul 
dialogului purtat nu numai între diferitele state, ci şi între regiunile din întreaga lume, 
promovând schimburile interculturale şi integrând cultura în programele de dezvoltare;

3. subliniază rolul important pe care îl are turismul cultural în creşterea economică regională 
şi în promovarea valorii patrimoniului cultural european; 

4. regretă faptul că Comisia nu acordă nicio atenţie acordurilor de înfrăţire dintre oraşe, 
municipalităţi şi regiuni, în condiţiile în care acestea constituie, de mulţi ani, un excelent 
forum de cooperare culturală şi schimburi de informaţii;

5. invită Comisia să promoveze, la nivel european, cele mai bune practici în domeniul 
culturii, atrăgând atenţia asupra faptului că cele mai multe dintre aceste practici sunt 
lansate la nivel regional; sugerează organizarea de conferinţe tematice şi instituirea de 
baze de date cu acces public, conţinând cele mai bune practici, disponibile în toate limbile 
oficiale ale UE;

6. invită Comisia să sprijine iniţiativele culturale din cadrul proiectelor de cooperare 
regională, inclusiv la nivelul oraşelor de dimensiuni mici şi mijlocii, îndeosebi în cadrul 
programului Interreg IV C, şi să integreze dimensiunea culturală în iniţiativa „Regiuni 
pentru schimbare economică”;
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7. invită statele membre să sprijine cultura la nivel regional prin investiţii în infrastructura 
culturală care ar putea fi realizate graţie fondurilor structurale şi să elaboreze programe 
regionale în materie de dezvoltare culturală prin consultări cu sectoarele cultural şi 
educaţional, precum şi cu societatea civilă;

8. invită Comisia şi statele membre să instituie principii simple, transparente şi precise cu 
privire la punerea în practică a PPP, astfel încât acestea să devină un adevărat instrument 
de finanţare a proiectelor culturale la nivel regional şi să favorizeze o implicare mai activă 
a IMM-urilor;

9. salută propunerea Comisiei de a crea un Fond cultural UE-ACP, ca o contribuţie a UE la 
procesul de difuzare a bunurilor culturale ale ţărilor ACP; consideră că ar trebui realizate 
iniţiative similare mai ales cu ţările incluse în politica de vecinătate; regretă, în acest 
context, excluderea implicării ţărilor terţe în programul Capitale europene ale culturii.
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