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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je kultura gonilo regionalnega razvoja in privablja naložbe ter ker imajo umetniki in 
kulturne ustanove odločilno vlogo pri oblikovanju identitete regij in povečujejo njihovo 
privlačnost,

B. ker je kultura še zlasti pomembna za razvoj majhnih in srednje velikih mest kot sektor, ki 
omogoča zaposlovanje in spodbuja gospodarsko rast, pomembna pa je tudi v družbeni 
sferi, saj je v regijah in lokalnih skupnostih dejavnik povezovanja in večje socialne 
kohezije,

C. ker se lahko v kohezijski politiki in politiki za razvoj podeželja nameni podpora za 
obnovo kulturne dediščine in spodbujanje umetniških poklicev, da bi se povečala 
privlačnost regije,

D. ker imajo mala in srednje velika podjetja in zasebni kapital pomembno vlogo v kulturnem 
sektorju in bi jih bilo treba vključiti v izvajanje projektov in ukrepov, zlasti v obliki javno-
zasebnih partnerstev,

1. priznava pomembnost načrtov za evropsko kulturno agendo, vendar ugotavlja, da v 
sporočilu Komisije ni natančnih podatkov o financiranju; poziva Komisijo, naj te 
informacije čim prej priskrbi;

2. poudarja, da je treba dati kulturi pomembno vlogo ne le v dialogu med državami, pač pa 
tudi med regijami po vsem svetu, in s tem spodbuditi medkulturno izmenjavo in vključiti 
kulturo v razvojne programe;

3. poudarja, da kulturni turizem spodbuja regionalno gospodarsko rast in povečuje vrednost 
evropske kulturne dediščine; 

4. obžaluje, da Komisija ni namenila pozornosti pobratenju mest, občin in regij, kar je bilo 
dolga leta odlična podlaga za kulturno sodelovanje in izmenjavo informacij; 

5. poziva Komisijo, naj spodbuja dobro prakso v kulturnih dejavnostih na evropski ravni, pri 
tem pa poudarja, da največ zgledov dobre prakse na tem področju nastaja na regionalni 
ravni; predlaga organiziranje tematskih konferenc in vzpostavitev javno dostopnih zbirk 
podatkov v vseh uradnih jezikih Evropske unije;

6. poziva Komisijo, naj podpre kulturne pobude v regionalnih projektih za sodelovanje, tudi 
na ravni majhnih in srednje velikih mest, zlasti v programu Interreg IV C, in naj v pobudo 
„Regije za gospodarsko spremembo“ vključi kulturno razsežnost;

7. poziva države članice, naj kulturo v regijah podprejo z naložbami v kulturno 
infrastrukturo in za to uporabijo financiranje iz strukturnih skladov ter naj s 
posvetovanjem s kulturnim in izobraževalnim sektorjem ter civilno družbo oblikujejo 
regionalne razvojne programe za kulturo;
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8. poziva Komisijo in države članice, naj postavijo neposredna, pregledna in jasna pravila za 
izvajanje javno-zasebnih partnerstev, tako da bodo lahko postala dejansko sredstvo za 
financiranje kulturnih podjetij v regijah in da bodo olajšala dejavnejšo udeležbo malih in 
srednje velikih podjetij;

9. pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev kulturnega sklada EU-AKP kot prispevek EU 
k razširjanju kulturnih dobrin AKP; meni, da bi bilo treba podobno ureditev vzpostaviti 
predvsem za države, s katerimi EU izvaja sosedsko politiko; v zvezi s tem obžaluje, da 
tretje države ne morejo sodelovati v programu za evropske kulturne prestolnice.
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