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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad makroregionai – bendros istorijos ir kolektyvinės atminties, geografijos, 
klimato ir kultūros siejami telkiniai – yra tinkamas orientacinis pagrindas programų ir 
Europos finansavimo prioritetams nustatyti, ir todėl sutinka, kad pietinės Viduržemio 
jūros regiono dalies vystymasis neturi precedento, ir ES turi jį remti įgyvendindama 
naujas iniciatyvas;

2. mano, kad įgyvendinant Viduržemio jūros makroregioninę strategiją turi būti 
koordinuojamos esamos ES lėšos, pirmiausia skirtos kaimynystės, sanglaudos ir teritorinio 
bendradarbiavimo politikai siekiant įgyvendinti projektus, pagal kuriuos būtų sprendžiami 
bendro pobūdžio uždaviniai, pvz., susiję su Europos ir Viduržemio jūros regiono kultūros 
paveldo apsauga ir puoselėjimu; primena, kad norint spręsti šiuos uždavinius svarbi 
koordinuojama ir darni pietinių šalių kaimynystės politika ir tinkamas Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) finansuojamų kultūros projektų indėlis;

3. pabrėžia, kad makroregionai yra palanki aplinka įtraukti vietos politinėms ir 
nevyriausybinėms suinteresuotosioms šalims, kadangi juose puoselėjamas veiksmingų 
koordinavimo sistemų, kuriomis vadovaujantis lengviau taikyti principą „iš apačios į 
viršų“, vystymas siekiant užtikrinti prasmingą pilietinės visuomenės dalyvavimą politinių 
sprendimų priėmimo procese ir telkti esamas iniciatyvas ištekliams optimizuoti ir 
susijusiems veikėjams suburti;

4. ragina imtis plano, skirto Adrijos ir Jonijos jūrų makroregionui – teritorijai, kurioje, kaip 
laikoma, telkiamos tos pačios ekonominės, istorinės ir kultūrinės tikrovės siejamos 
valstybės narės ir Europai nepriklausančios šalys;

5. pažymi, kad žmonijos civilizacijos ir istorijos prasme Viduržemio jūros makroregionas 
gerokai didesnis negu nustatyta pagal griežtą geografinę apibrėžtį ir kad jam gali būti 
priskiriamos Atlanto vandenyno pakrantės šalys, pvz., Portugalija ir Marokas, ir kitų 
regionų, pvz., Juodosios jūros regiono šalys;

6. pabrėžia Viduržemio jūros regiono, kaip decentralizuotos bendradarbiavimo zonos, kuri 
peržengia griežtas geografines ribas, svarbą stiprinant tarpregioninį sprendimų priėmimą 
ir keičiantis gerąja praktika, ypač demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės, 
ekologijos, ekonominio vystymosi, ekologinio turizmo, taip pat kultūrinių, mokslinių 
tyrimų, švietimo, jaunimo ir sporto partnerysčių srityse; pabrėžia ypatingą švietimo –
perėjimo prie demokratijos katalizatoriaus – svarbą;

7. mano, kad Viduržemio jūros makroregionas turi vystytis vadovaujantis tarptautiniais 
teisės aktais dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių, pirmiausia atsižvelgiant į 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo;

8. pabrėžia kūrybos ir kultūros pramonės svarbą ir mano, kad šis ekonomikos sektorius atliks 
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vis didesnį vaidmenį skatinant regiono ekonominį augimą ir užimtumą; ragina ypatingą 
dėmesį skirti kultūros ir akademinių mainų programų įgyvendinimui, taip pat kultūros ir 
stabilaus turizmo sąsajų stiprinimui;

9. mano, kad kultūrinis turizmas gali daryti ypatingą poveikį Viduržemio jūros regionui – ir 
ekonominiu požiūriu, ir kaip abipusio pažinimo ir kultūrų savitarpio supratimo veiksnys;

10. pabrėžia, kad Viduržemio jūros makroregionas prisidėtų prie kultūrų dialogo ir praturtintų 
bendrą Europos Sąjungos kultūros paveldą, mobilizuotų pilietinę visuomenę ir taip 
paskatintų nevyriausybines organizacijos (NVO) ir Viduržemio jūros regiono tautas 
dalyvauti ES kultūros ir švietimo programose;

11. primena, kad demokratijai, taip pat socialiniam ir ekonominiam vystymuisi labai svarbus 
švietimas ir kad kovojant su jaunimo nedarbu svarbus profesinis lavinimas;

12. pabrėžia, jog atsižvelgiant į padėtį Viduržemio jūros makroregione ir į siekį motyvuoti 
jaunimą, ypač pietinėse šalyse, svarbu, kad būtų stiprinamas bendradarbiavimas jaunimo 
reikalų srityje skatinant įgyvendinti Europos programas ir užtikrinant sąveiką su 
Viduržemio jūros regiono jaunimo biuru;

13. pabrėžia, kad ypač daug dėmesio būtina skirti jauniems žmonėms, kadangi jie bus naujos 
kartos pagrindas ir darys didžiausią įtaką tam, kaip jų atitinkamos šalys pasitiks ateitį;

14. pabrėžia, kad bendradarbiavimas garso ir vaizdo sektoriuje gali atlikti svarbų vaidmenį 
perduodant demokratines vertybes visose makroregiono šalyse;

15. kad būtų galima skatinti mainų programas, dinamiškus mokslinius tyrimus, naujoves ir 
mokymąsi visą gyvenimą, rekomenduoja ateityje Viduržemio jūros makroregione kurti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų tinklus ir vystyti šio regiono švietimo 
infrastruktūrą, taip pat pašalinti studentų, mokymuose dalyvaujančių asmenų, jaunų 
savanorių, mokytojų, instruktorių, mokslininkų ir administracijos darbuotojų judėjimo 
kliūtis; pabrėžia, kad būtina gerinti mokymo ir mokslinių tyrimų kokybę šiems tinklams 
priklausančiose įstaigose adekvačiai finansuojant ir remiant programas „Tempus“ ir 
„Erasmus Mundus“, ypač atsižvelgiant į tai, kad Viduržemio jūros regione nedaug kas 
naudojasi programa „Erasmus Mundus“;

16. mano, kad menininkų ir meno kūrinių judumas Europos ir Viduržemio jūros regiono 
zonoje trikdomas dėl daugybės kliūčių, kurios įvairiuose regionuose ir šalyse skiriasi ir 
kurios susijusios ne tik su sunkumais gaunant vizas, bet ir su nepakankamu menininkų 
statusu ir sąlygomis, su kuriomis jie susiduria kaip meno kūrinių kūrėjai, ypač pietinėse 
šalyse; mano, kad Viduržemio jūros makroregionas pasitarnautų skatinant abišalį 
menininkų statuso pripažinimą, būtų sudarytos galimybės, kurios teigiamai paveiktų 
judumą, ir optimizuotas mokymo programų naudojimas, ryšių mezgimas ir laisvas 
kultūros veikėjų, menininkų ir meno kūrinių judėjimas;

17. ragina per kitą programavimo laikotarpį įgyvendinti Europos ir Viduržemio jūros regiono 
programą „Erasmus“, kuri būtų skirta skatinti tarptautiniam abipus Viduržemio jūros 
esančių šalių studentų judumui, taip pat Europos ir Viduržemio jūros regiono programą 
„Leonardo da Vinci“ jaunimui, pageidaujančiam pagal makroregioninę strategiją įgyti 
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profesinį išsilavinimą užsienyje;

18. pabrėžia, kad būtina tvirtinti priemones, skirtas kovoti su vis labiau įsigalinčia šio regiono 
protų nutekėjimo tendencija;

19. ragina maksimaliai išnaudoti Viduržemio jūros regiono istorinę, kultūrinę ir kalbų 
įvairovę, kuri yra naujovių šaltinis, skatinantis kultūros ir kūrybos pramonę ir turizmo 
sektorių; ragina skatinti ir remti muziejų ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą;

20. primena, kad Viduržemio jūrą supančiose šalyse ypač domimasi Europos kinu bei garso ir 
vaizdo produkcija ir kad tai toliau daro didelę įtaką kultūrų dialogui šiame regione – tai 
dalis dabartinio demokratinių pokyčių šiose visuomenėse etapo;

21. siūlo labiau bendradarbiauti ir stiprinti prekybą su trečiosiomis šalimis siekiant pagerinti 
Europos produkcijos padėtį pasaulinėje rinkoje, ypač Viduržemio jūros regione, ir taip 
skatinti kultūros mainus ir imtis naujų iniciatyvų, kurios būtų skirtos skatinti Europos ir 
Viduržemio jūros regiono šalių dialogui ir demokratijos pažangai visame regione, 
pirmiausia atsižvelgiant į įsipareigojimus, prisiimtus per Europos ir Viduržemio jūros 
regiono šalių kino konferenciją.
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