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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι οι μακροπεριφέρειες, ως δεξαμενές ζωής που χαρακτηρίζονται από κοινή 
ιστορία και συλλογική μνήμη, γεωγραφία, κλίμα και παράδοση, συνιστούν το κατάλληλο 
πλαίσιο αναφοράς για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων και σ’ αυτό το πλαίσιο διαπιστώνει ότι η νότια 
ακτή της Μεσογείου γνωρίζει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη, την οποία η Ευρωπαϊκή 
Ένωση οφείλει να στηρίξει μέσα από νέες πρωτοβουλίες·

2. θεωρεί ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο πρέπει να συντονίζει τις 
τρέχουσες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική γειτονίας, την 
πολιτική συνοχής και την εδαφική συνεργασία, με σκοπό την υλοποίηση έργων για την 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως η προστασία και η αξιοποίηση της 
ευρωμεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς· ως προς την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων, υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα μιας σταθμισμένης κατανομής της πολιτικής 
για τη γειτονία σε σχέση με το νότιο σκέλος, και την επιλεξιμότητα των πολιτιστικών 
έργων για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ·

3. υπογραμμίζει ότι οι μακροπεριφέρειες παρέχουν ευνοϊκό κλίμα για την ενεργό συμμετοχή 
των τοπικών πολιτικών φορέων καθώς και μη κυβερνητικών φορέων, διότι αναπτύσσουν 
αποτελεσματικά συστήματα συντονισμού τα οποία ευνοούν τις προσεγγίσεις προς τα άνω 
προκειμένου να εξασφαλίσουν στην κοινωνία των πολιτών γνήσια διαβούλευση κατά τη 
λήψη πολιτικών αποφάσεων και τη συνδυασμένη αξιοποίηση των υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των πόρων και τη συγκέντρωση των εμπλεκόμενων 
φορέων·

4. ενθαρρύνει το σχέδιο δημιουργίας μιας μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, μιας 
περιοχής που θα συνδέει χώρες μέλη με χώρες εξωευρωπαϊκές στην ίδια οικονομική, 
ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα·

5. σημειώνει ότι η έννοια της μακροπεριφέρειας της Μεσογείου, από άποψη ανθρώπινου 
πολιτισμού και ιστορίας, είναι σημαντικά ευρύτερη από τη στενή γεωγραφική έννοια και 
μπορεί να περιλαμβάνει τις χώρες που βρίσκονται στα παράλια του Ατλαντικού όπως η 
Πορτογαλία και το Μαρόκο ή σε άλλες περιφέρειες όπως στον Εύξεινο Πόντο·

6. τονίζει το ενδιαφέρον που έχει η Μεσόγειος ως αποκεντρωμένος χώρος συνεργασίας - ο 
οποίος υπερβαίνει τα αυστηρά γεωγραφικά σύνορα -  για την ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής λήψης αποφάσεων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, κυρίως όσον 
αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την οικολογία, την 
οικονομική ανάπτυξη, τον οικολογικό τουρισμό καθώς και τις πολιτιστικές, ερευνητικές, 
εκπαιδευτικές, νεανικές και αθλητικές συμπράξεις· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης ως καταλύτη για τη μετάβαση προς τη δημοκρατία·

7. εκτιμά ότι η μεσογειακή μακροπεριφέρεια πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα διεθνή 
κείμενα που στηρίζονται στο σεβασμό και την προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών 
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και πολιτιστικών δικαιωμάτων, ιδίως σύμφωνα με την παγκόσμια διακήρυξη για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τη σύμβαση της Unesco για την προστασία και την 
προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης·

8. τονίζει τη σημασία των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και θεωρεί ότι ο 
συγκεκριμένος τομέας οικονομίας θα αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη και απασχόληση της περιοχής· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
εφαρμογή των πολιτιστικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής καθώς και 
στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών και των αειφόρων τουριστικών σχέσεων·

9. θεωρεί ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην περιοχή 
της Μεσογείου τόσο από οικονομική άποψη όσο και ως παράγοντας αμοιβαίας 
ανταλλαγής γνώσεων και διαπολιτισμικής κατανόησης·

10. υπογραμμίζει ότι η μεσογειακή μακροπεριφέρεια θα ευνοήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο 
και επομένως τον εμπλουτισμό της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και με τον τρόπο αυτό θα 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΚΟ και των πολιτών της Μεσογείου στα πολιτιστικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Ένωσης·

11. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

12. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της μεσογειακής μακροπεριφέρειας και λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυναμική των νέων που προέρχονται από τις νότιες χώρες, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της νεότητας μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και της ανάπτυξης συμπράξεων με το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας·

13. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας ως επί το πλείστον στους 
νέους, καθώς αυτοί θα αποτελέσουν τα θεμέλια μιας νέας γενιάς και θα ασκήσουν τη 
μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της μελλοντικής εικόνας των χωρών τους·

14. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα μπορεί να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη μεταλαμπάδευση των δημοκρατικών αξιών σε όλες τις χώρες της 
μακροπεριφέρειας·

15. συνιστά, προκειμένου να προαχθούν προγράμματα ανταλλαγής, δυναμική έρευνα, 
καινοτομία και δια βίου μάθηση, να δημιουργηθούν δίκτυα με ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα εντός της μελλοντικής μακροπεριφέρειας της 
Μεσογείου και να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές υποδομές στην περιφέρεια αυτή, αλλά και 
να αρθούν τα εμπόδια στην κυκλοφορία σπουδαστών, εκπαιδευόμενων, νέων εθελοντών, 
καθηγητών, εκπαιδευτών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού τονίζει πως χρειάζεται 
να ενισχυθεί η ποιότητα την διδασκαλίας και της έρευνας στα δίκτυα εκείνα με την 
κατάλληλη χρηματοδότηση και στήριξη των προγραμμάτων Tempus και Erasmus 
Mundus,  ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που 
επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus Mundus στο χώρο της Μεσογείου·

16. φρονεί πως η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των τεχνών στον ευρωμεσογειακό χώρο 
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προσκρούει σε μια σειρά από εμπόδια που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την 
περιφέρεια και που σχετίζονται όχι μόνο με τις δυσκολίες απόκτησης θεώρησης αλλά και 
με την έλλειψη καθεστώτος για τους καλλιτέχνες και με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν 
ως δημιουργοί καλλιτεχνικών έργων, ιδίως στις νότιες χώρες· εκτιμά ότι η δημιουργία 
μιας μεσογειακής μακροπεριφέρειας θα εξυπηρετούσε στο να προαχθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση του καθεστώτος των καλλιτεχνών, θα δημιουργούσε ευκαιρίες κινητικότητας
και θα βελτίωνε τη χρήση των προγραμμάτων κατάρτισης, την ανάπτυξη δικτύων και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και έργων·

17. ζητεί, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, την υλοποίηση ενός 
«ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus» που θα ευνοεί τη διασυνοριακή 
κινητικότητα των σπουδαστών και από τις δύο ακτές της Μεσογείου, καθώς και ενός 
«ευρωμεσογειακού προγράμματος Leonardo da Vinci» για τους νέους που επιθυμούν, στο 
πλαίσιο μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής, να αποκτήσουν επαγγελματική 
κατάρτιση στο εξωτερικό·

18. τονίζει την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης τάσης 
«διαρροής εγκεφάλων» από τη συγκεκριμένη περιφέρεια·

19. ζητεί να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ιστορικής, πολιτισμικής και 
γλωσσικής ποικιλομορφίας του μεσογειακού χώρου, καθώς αυτός αποτελεί πηγή 
καινοτομίας που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών, καθώς και στον τουριστικό κλάδο· ζητεί να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των μουσείων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων·

20. υπενθυμίζει ότι στις χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου παρατηρείται ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό 
τομέα και ότι αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τον διάλογο μεταξύ των 
πολιτισμών της περιοχής στην παρούσα φάση της δημοκρατικής εξέλιξης των κοινωνιών 
αυτών·

21. συνιστά να επιδιωχθούν μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγές με τις τρίτες χώρες, 
προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο των ευρωπαϊκών παραγωγών στην παγκόσμια 
αγορά και, ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσογείου, και να προωθηθούν κατ' επέκταση οι 
πολιτιστικές ανταλλαγές και ανάληψη νέων πρωτοβουλιών προς ενθάρρυνση του 
ευρωμεσογειακού διαλόγου και της δημοκρατικής προόδου ολόκληρης της περιοχής, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της 
Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης για τον Κινηματογράφο.
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