
A kultúra szerepe Európa régióinak fejlődésében 

P6_TA(2009)0214 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i állásfoglalása a kultúra szerepéről Európa régióinak 
fejlődésében 

(2010/C 137 E/06) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 2005. évi 
UNESCO-egyezményre, 

— tekintettel a Tanács 2007. május 24-i következtetéseire a kulturális és kreatív ágazatoknak a lisszaboni 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról ( 1 ), 

— tekintettel a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 2 ), 

— tekintettel 2008. április 10-i állásfoglalására a kulturális iparágakról Európában ( 3 ), 

— tekintettel az „Európai kulturális program a globalizálódó világban” című, 2008. április 10-i állásfogla
lására ( 4 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel az európai kulturális tudat egyre jelentősebb eszközévé válik annak, hogy közelebb hozza 
egymáshoz az európai polgárokat, tiszteletben tartva ugyanakkor eltérő kulturális és nyelvi identitásukat, 

B. mivel az európai kultúrák stratégiai tényezők Európa fejlődésében helyi, regionális és nemzeti szinten, 
valamint a központi európai intézmények szintjén, 

C. mivel a nagyvárosok és a régiók a közös európai eszme és az Európai Unió fejlődéséhez való hozzá
járulásuk révén európai szereplőkké válnak, 

D. mivel a civil társadalom kezdeményezésein alapuló kulturális projektek láthatóan eredményesek a régiók 
megerősítésében és fejlesztésében, 

E. mivel a regionális konferenciák kiváló alkalmat jelentenek arra, hogy a civil társadalom bemutassa 
projektjeit és javaslatait, megossza egymással a bevált gyakorlatokat, és az illetékes felek párbeszédet 
folytassanak, 

1. hangsúlyozza, hogy a kultúrát, a kreativitást és a művészeteket magukban foglaló regionális és helyi 
fejlesztési stratégiák jelentősen hozzájárulnak az életminőség javításához az európai régiókban és városokban 
a kulturális sokféleség, a demokrácia, a részvétel és a kultúrák közti párbeszéd támogatásával; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy terjessze elő a kulturális fejlesztés európai régiókban való megerősítését 
célzó, kortárs kulturális tevékenységekre irányuló lehetséges intézkedéseket tartalmazó zöld könyvet;
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3. felhívja a Bizottságot, hogy a regionális hatóságokkal és a helyi civil társadalommal közösen támogassa 
a regionális konferenciákat; 

4. intézkedéseket és figyelemfelhívó kampányokat szorgalmaz a kulturális projektek regionális fejlesz
tésben betöltött szerepéről; 

5. felhívja az érintett feleket, hogy törekedjenek az ilyen projektek gyors és hatékony végrehajtására; 

6. azt várja a Bizottságtól, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be a Parlamentnek a kultúra regionális és 
helyi szinten gyakorolt hatásairól szóló tanulmányt, a tanulmányból levont következtetésekkel és az ezek 
alapján a Bizottság által tervezett fellépéssel együtt; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 

EU–Oroszország megállapodás 

P6_TA(2009)0215 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i ajánlása a Tanácshoz az EU és Oroszország közötti új 
megállapodásról (2008/2104(INI)) 

(2010/C 137 E/07) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel Janusz Onyszkiewicznek az ALDE képviselőcsoport nevében a Tanácshoz intézett ajánlásra 
irányuló javaslatára az EU és Oroszország között fennálló kapcsolatokról (B6-0373/2007), 

— tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között 
létrejött partnerségi és együttműködési megállapodásra ( 1 ), amely 1997. december 1-én lépett hatályba és 
2007-ben szűnt volna meg, ha nem meghosszabbodott volna meg automatikusan, 

— tekintettel a Tanács 2008. május 26-i, az Orosz Föderációval kötendő új megállapodás tárgyalásainak 
megnyitására vonatkozó határozatára, és a tárgyalások 2008. decemberi újrakezdésére, 

— tekintettel az EU és Oroszország azon céljára, amelyet a 2003. május 31-i szentpétervári csúcstalálkozó 
után kiadott közös nyilatkozat rögzít, és amely közös gazdasági övezet, a szabadság, biztonság és a jog 
érvényesülése közös övezetének, a külső biztonsági együttműködés övezetének, valamint a kutatás és 
oktatás övezetének létrehozására irányul, beleértve a kulturális szempontokat és az időközben elfogadott 
útiterveket is, 

— tekintettel az Orosz Föderáció és az Európai Közösség az Orosz Föderáció és az Európai Unió állam
polgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 
2006. május 25-i megállapodásra ( 2 ),
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