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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže kultúra je hybnou silou regionálneho rozvoja a priťahovania investícií a keďže 
umelci a kultúrne inštitúcie zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní identity regiónov 
a zvyšovaní ich príťažlivosti;

B. keďže kultúra má mimoriadny význam pre rozvoj malých a stredne veľkých miest, či už 
ako sektor, ktorý poskytuje pracovné miesta a podporuje hospodársky rast, alebo 
v sociálnej oblasti ako faktor integrácie a väčšej sociálnej súdržnosti v regiónoch 
a miestnych spoločenstvách;

C. keďže v rámci kohéznej politiky a politiky rozvoja vidieka možno podporovať obnovu 
kultúrneho dedičstva a propagovať umelecké aktivity s cieľom zvýšiť príťažlivosť 
regiónov;

D. keďže MSP a súkromný kapitál zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti kultúry a mali by byť 
zapojené do uskutočňovania projektov a opatrení, najmä prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev,

1. uvedomuje si význam plánov európskej stratégie pre kultúru, poznamenáva však, že 
v oznámení Komisie týkajúcom sa tejto stratégie chýbajú podrobné informácie o jej 
financovaní; vyzýva Komisiu, aby ich v čo najkratšom čase poskytla;

2. upozorňuje na potrebu vytvorenia priestoru, ktorý by kultúre umožnil zaujať významné 
miesto v rámci dialógu nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj medzi regiónmi 
na celom svete, podporovaním medzikultúrnej výmeny a zapojením kultúry do programov 
rozvoja;

3. zdôrazňuje, že kultúrny cestovný ruch má značný význam pre hospodársky rast regiónov 
a zvyšovanie hodnoty európskeho kultúrneho dedičstva;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevenuje žiadnu pozornosť partnerstvám 
medzi mestami, samosprávami a regiónmi, ktoré mnoho rokov predstavovali výborné 
fórum pre kultúrnu spoluprácu a výmenu informácií;

5. vyzýva Komisiu, aby presadzovala osvedčené postupy v oblasti kultúrnych aktivít 
na európskej úrovni, a upriamuje pozornosť na skutočnosť, že väčšina týchto postupov 
vzniká na úrovni regiónov; navrhuje, aby sa organizovali tematické konferencie a aby sa 
vytvorili verejne prístupné databázy osvedčených postupov vo všetkých úradných 
jazykoch Európskej únie;

6. vyzýva Komisiu, aby podporovala iniciatívy kultúrneho charakteru v projektoch 
regionálnej spolupráce, a to aj na úrovni malých a stredne veľkých miest, najmä v rámci 
programu Interrreg IV C, a aby začlenila kultúrny rozmer do iniciatívy „Regióny 
pre hospodársku zmenu“;
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7. vyzýva členské štáty, aby podporovali kultúru v regiónoch investovaním do kultúrnej 
infraštruktúry prostredníctvom využívania štrukturálnych fondov a aby vypracovali 
programy regionálneho kultúrneho rozvoja po porade so subjektmi pôsobiacimi v oblasti 
kultúry a vzdelávania a občianskou spoločnosťou;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty na stanovenie jednoznačných, transparentných a jasných 
pravidiel týkajúcich sa uskutočňovania verejno-súkromných partnerstiev, aby sa tieto stali 
skutočným nástrojom financovania kultúrnych projektov v regiónoch a umožnili 
aktívnejšie zapojenie MSP;

9. víta návrh Komisie, aby sa zriadil kultúrny fond EÚ – AKT, ktorý by bol príspevkom EÚ 
k šíreniu kultúrneho bohatstva krajín AKT; domnieva sa, že podobné opatrenia by sa mali 
zaviesť najmä v prípade krajín, na ktoré sa vzťahuje susedská politika; vyjadruje v tomto 
ohľade poľutovanie nad tým, že tretie krajiny boli vylúčené z účasti na programe 
„Európske hlavné mestá kultúry“.
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