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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

A. Kultur är en drivkraft för regional utveckling och nya investeringar, och artister och 
kulturinstitutioner spelar en avgörande roll när det gäller att skapa en identitet för regioner 
och göra dem mer attraktiva.

B. Det är särskilt viktigt med kultur för utvecklingen av små- och medelstora städer, både i 
egenskap av en sektor som skapar arbetstillfällen och främjar ekonomisk tillväxt samt, på 
det sociala området, som leder till integrering och större social sammanhållning i regioner 
och lokalsamhällen.

C. Stöd kan ges inom ramen för sammanhållningspolitiken och politik för landsbygdens 
utveckling i syfte att återupprätta kulturarv och främja det konstnärliga utbytet för att 
stärka regionernas dragningskraft.

D. Små- och medelstora företag och privat kapital spelar en viktig roll inom den kulturella 
sektorn och bör delta i genomförandet av projekt och åtgärder, särskilt genom 
offentlig-privata partnerskap.

1. Europaparlamentet erkänner betydelsen av planerna på en europeisk kulturagenda, men 
noterar att kommissionen i sitt meddelande om agendan inte lyckas redogöra för 
finansieringen i detalj. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla dessa 
detaljer så snart som möjligt.

2. Europaparlamentet påminner om behovet att ge kulturen en viktig roll i dialog, inte bara 
mellan enskilda länder, utan också mellan regioner i hela världen, som främjar 
interkulturellt utbyte och inlemmar kulturen i utvecklingsprogrammen.

3. Europaparlamentet betonar att kulturell turism spelar en viktig roll i regional ekonomisk 
tillväxt och när det gäller att öka värdet av Europas kulturarv.

4. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte alls uppmärksammar 
vänortsverksamheten mellan städer, kommuner och regioner, som i många års tid har 
utgjort ett utmärkt forum för kulturellt samarbete och informationsutbyte.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja bästa praxis inom den kulturella 
verksamheten på EU-nivå genom att uppmärksamma att flertalet av de bästa exemplen på 
detta område skapas på regional nivå. Parlamentet föreslår att det ska anordnas tematiska 
konferenser och att databaser för bästa praxis som är tillgängliga för allmänheten ska 
upprättas på Europeiska unionens alla officiella språk.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja kulturella initiativ i regionala 
samarbetsprojekt, däribland i små- och medelstora städer, särskilt inom ramen för 
programmet Interreg IV C, och att införliva en kulturell dimension i initiativet ”Regioner 
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för ekonomisk förändring”.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja kultur i regionerna genom att 
investera i kulturell infrastruktur, använda sig av strukturfonderna och skapa regionala 
kulturutvecklingsprogram i samråd med de kulturella sektorerna och 
utbildningssektorerna samt med civilsamhället.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa enkla, 
genomblickbara och tydliga regler för att skapa offentlig-privata partnerskap, så att de kan 
bli ett verkligt hjälpmedel för att finansiera kulturinsatser i regionerna och underlätta för 
de små- och medelstora företagen att engagera sig aktivt.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att upprätta en kulturfond för 
EU/AVS, som ett europeiskt bidrag för att stödja spridningen av AVS-ländernas kulturella 
arv. Parlamentet anser att liknande åtgärder i synnerhet borde genomföras för de länder 
som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang att tredjeländerna har uteslutits från att delta i programmet 
”Europeisk kulturhuvudstad”.
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