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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že makroregiony jako oblasti života vyznačující se určitou historií a kolektivní 
pamětí, geografií, klimatem a společnou kulturou představují příhodný referenční rámec 
pro stanovení priorit evropských programů a financování, a v souvislosti s tím uznává, že 
jižní pobřeží Středomoří prochází nebývalým rozvojem, jejž Evropská unie musí podpořit 
prostřednictvím nových iniciativ;

2. domnívá se, že makroregionální strategie ve Středomoří bude muset zajistit koordinaci 
stávajících evropských finančních prostředků, zejména těch, které pocházejí z politiky 
sousedství, politiky soudržnosti a politiky územní spolupráce, a s jejich pomocí provádět 
projekty, které se zabývají společnými problémy, jako je ochrana a rozvoj evropsko-
středomořského kulturního dědictví; připomíná, že k řešení těchto problémů je důležitá 
koordinovaná a vyvážená politika sousedství pro jižní oblast a způsobilost kulturních 
projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj;

3. zdůrazňuje, že makroregiony představují příhodný rámec pro zapojení územních 
politických aktérů i nevládních aktérů, protože rozvíjejí účinné koordinační systémy, které 
upřednostňují přístupy zdola nahoru s cílem zajistit skutečnou účast občanské společnosti 
na přijímání politických rozhodnutí, propojit stávající iniciativy a tím umožnit 
optimalizaci zdrojů a sdružení zúčastněných stran;

4. podporuje plán na vytvoření jadransko-jónského makroregionu jako oblasti, v níž se 
členské státy spojí s mimoevropskými zeměmi ve stejné hospodářské, historické a kulturní 
realitě;

5. konstatuje, že ve smyslu lidské civilizace a historie sahá středomořský makroregion 
mnohem dále než by předznamenávala jeho zeměpisné hranice a může zahrnovat země na 
pobřeží Atlantského oceánu, jako jsou Portugalsko a Maroko, nebo země z dalších oblastí, 
např. kolem Černého moře;

6. zdůrazňuje význam Středomoří jako prostoru decentralizované spolupráce, jež přesahuje 
striktní zeměpisné hranice, pro posílení transregionálního rozhodování a sdílení 
osvědčených postupů zejména v oblasti demokracie, lidských práv, právního státu, 
ekologie, hospodářského rozvoje, ekologické turistiky i partnerství v oblasti kultury, 
výzkumu, vzdělávání, mládeže a sportu; zdůrazňuje zvláštní význam vzdělávání jako 
katalyzátoru přechodu k demokracii;

7. domnívá se, že středomořský makroregion se musí rozvíjet v souladu s mezinárodními 
dokumenty v oblasti dodržování a prosazování hospodářských, sociálních a kulturních 
práv, zejména Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvou UNESCO o ochraně a 
podpoře rozmanitosti kulturních projevů;

8. zdůrazňuje význam odvětví kultury a tvorby a domnívá se, že tento hospodářský sektor 
bude stále důležitější pro hospodářský růst a zaměstnanost v tomto regionu; žádá, aby byla 
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věnována zvláštní pozornost provádění kulturních a akademických výměnných programů 
a posílení stabilních vazeb v oblasti kultury a cestovního ruchu;

9. domnívá se, že kulturní cestovní ruch může mít na středomořský region zvláštní vliv, 
jednak z hospodářského hlediska a rovněž jako faktor vzájemného poznávání a 
mezikulturního porozumění;

10. zdůrazňuje, že středomořský makroregion by usnadnil mezikulturní dialog a obohatil by 
společné kulturní dědictví Evropské unie, mobilizoval občanskou společnost, čímž by 
nevládní organizace a středomořské občany vybídl k účasti na kulturních a vzdělávacích 
programech EU;

11. připomíná, že vzdělávání je zásadní pro demokracii a pro sociální a hospodářský rozvoj a 
také že odborné vzdělávání má svůj význam v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí;

12. zdůrazňuje, že je důležité v rámci středomořského makroregionu a s ohledem na motivaci
mladých lidí zejména v jižních zemích posílit spolupráci v oblasti mládeže, a to 
propagováním evropských programů a rozvíjením součinnosti s aktivitami 
středomořského úřadu pro mládež;

13. zdůrazňuje, že je důležité zaměřit se především na mladé lidi, jelikož právě oni budou 
základem nové generace a budou mít největší vliv na budoucí směřování svých zemí;

14. zdůrazňuje, že spolupráce v audiovizuální oblasti může hrát důležitou úlohu při předávání 
demokratických hodnot ve všech zemích tohoto makroregionu;

15. doporučuje v zájmu podpory výměnných programů a povzbuzení dynamického rozvoje 
výzkumu, inovací a celoživotního učení vytvoření sítí s vysokoškolskými a výzkumnými 
institucemi v budoucím středomořském makroregionu, rozvíjení vzdělávací infrastruktury 
v tomto regionu a aby byly odstraněny překážky pohybu studentů, osob věnujících se 
odborné přípravě, mladých dobrovolníků, vyučujících, školitelů, výzkumných 
a administrativních pracovníků; zdůrazňuje význam zvyšování kvality výuky a výzkumu v 
těchto sítích prostřednictvím odpovídajícího financování a podpory programů Tempus a 
Erasmus Mundus, zejména s ohledem na nízký počet příjemců programu Erasmus 
Mundus ve středomořské oblasti;

16. konstatuje, že pohyb umělců a uměleckých děl v evropsko-středomořském prostoru naráží 
na řadu překážek, které se v jednotlivých zemích a regionech liší a jež souvisí nejen  s 
problémy se získáváním víz, ale rovněž s tím, že umělci, především v jižní části regionu, 
nemají dostatečné postavení a podmínky pro uměleckou tvorbu; domnívá se, že 
středomořský makroregion by umožnil prosadit vzájemné uznávání postavení umělců 
a zvážit zajištění příležitostí k mobilitě a optimálního využití vzdělávacích programů, sítí 
a volného pohybu kulturních subjektů, umělců a děl;

17. vyzývá, aby byl v dalším programovém období proveden „evropsko-středomořský 
program Erasmus“, jehož cílem bude podpořit mezistátní mobilitu studentů z obou stran 
Středozemního moře, a „evropsko-středomořský program Leonardo da Vinci“ pro mladé 
lidi, kteří v rámci makroregionální strategie chtějí získat odborné vzdělání v zahraničí;
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18. zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření, která zabrání rostoucímu trendu „odlivu 
mozků“ z této oblasti;

19. vyzývá k zužitkování historické, kulturní a jazykové rozmanitostí středomořského 
prostoru jako faktoru inovace a rozvoje odvětví kultury a tvorby i odvětví cestovního 
ruchu; žádá, aby byla povzbuzována a podporována spolupráce mezi muzei a kulturními 
zařízeními;

20. připomíná, že země kolem Středozemního moře jeví zvláštní zájem o evropskou 
kinematografii a audiovizuální tvorbu, což v této oblasti i nadále významně ovlivňuje 
dialog mezi kulturami, který je součástí nynějšího období demokratického rozvoje v 
těchto společnostech;

21. navrhuje rozšířit spolupráci a obchod se třetími zeměmi s cílem zlepšit postavení evropské 
produkce na celosvětovém trhu a především ve středomořské oblasti, a tak napomoci 
kulturní výměně a zahájení nových iniciativ, které podpoří evropsko-středomořský dialog 
a demokratický pokrok v celém regionu, zejména s ohledem na závazky přijaté v průběhu 
Evropsko-středomořské konference o kinematografii.
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