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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka makroreģioni kā aktīvas teritorijas, ko raksturo kopīga vēsture un atmiņas, 
ģeogrāfija, klimatiskie apstākļi un kultūra, veido atbilstošu atsauces bāzi programmu un 
Eiropas finansējuma prioritāšu noteikšanai un šajā kontekstā Vidusjūras dienvidu krastā 
norisinās vēl nepieredzēta attīstība, ko Eiropas Savienībai jāatbalsta, īstenojot jaunas 
iniciatīvas;

2. uzskata, ka makroreģionālai stratēģijai Vidusjūras reģionā ir jākoordinē pašreizējais 
Eiropas finansējums, jo īpaši kaimiņattiecību politikas, kohēzijas politikas un teritoriālās 
sadarbības finansējums, nolūkā īstenot projektus, kuru mērķis ir risināt tādas kopīgas 
problēmas kā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu kultūras mantojuma aizsardzība un 
izcelšana; atgādina, ka ir svarīgi īstenot saskaņotu un līdzsvarotu kaimiņattiecību politiku 
dienvidu reģioniem un ERAF finansēto kultūras projektu atbilstību šo problēmu 
risināšanai;

3. uzsver, ka makroreģioni rada vidi, kas sekmē vietējo politikas dalībnieku un nevalstisko 
dalībnieku iesaisti, jo tie veicina tādu efektīvu koordinēšanas sistēmu attīstību, kuras ļauj 
īstenot augšupēju pieeju ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības patiesu piedalīšanos 
politisko lēmumu pieņemšanā un apvienot esošās iniciatīvas, lai optimizētu resursus un 
apvienotu iesaistītās ieinteresētās personas;

4. mudina izstrādāt plānu Adrijas un Jonijas jūras makroreģionam — teritorijai, kurā ļaut 
sastapties dalībvalstīm un valstīm ārpus Eiropas vienotā ekonomiskā, vēsturiskā un 
kultūras realitātē;

5. atzīmē, ka Vidusjūras makroreģions civilizācijas un vēstures izpratnē ir daudz plašāks 
nekā tīri ģeogrāfiskā nozīmē un var ietvert valstis Atlantijas okeāna krastā, piemēram, 
Portugāli un Maroku, kā arī valstis citos reģionos, piemēram, Melnās jūras reģionā;

6. uzsver, ka Vidusjūras reģionam kā decentralizētas sadarbības telpai, kas pārsniedz tīri 
ģeogrāfiskas robežas, ir svarīga nozīme starpreģionālo lēmumu pieņemšanā un labas 
prakses apmaiņā, jo īpaši demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma, ekoloģijas, ekonomikas 
attīstības, ekotūrisma, kultūras, pētniecības, izglītības, jaunatnes un sporta partnerību 
jomā; uzsver, ka izglītībai kā demokrātiskās pārveides katalizatoram ir īpaša nozīme;

7. uzskata, ka Vidusjūras makroreģionam jāattīstās saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem 
par ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību ievērošanu un veicināšanu, jo īpaši Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju un UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu;

8. uzsver radošo un kultūras nozaru svarīgumu un uzskata, ka šo ekonomikas nozaru nozīme 
attiecībā uz ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību minētajā reģionā aizvien palielināsies; 
aicina pievērst īpašu uzmanību kultūras un akadēmisko apmaiņas programmu īstenošanai, 
kā arī kultūras un stabilu tūrisma saikņu nostiprināšanai;
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9. uzskata, ka kultūras tūrisms var radīt īpašu ietekmi uz Vidusjūras reģionu gan no 
ekonomiskā viedokļa, gan arī kā savstarpēju zināšanu un starpkultūru saprašanās 
veicinātājs;

10. uzsver, ka Vidusjūras makroreģions ļautu veicināt starpkultūru dialogu un bagātināt 
Eiropas Savienības kopējo kultūras mantojumu, mobilizēt pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību un tādējādi sekmēt NVO un Vidusjūras reģiona valstu iedzīvotāju līdzdalību ES 
kultūras un izglītības programmās;

11. atgādina par būtisko nozīmi, kāda izglītībai ir demokrātijā un sociālajā un ekonomiskajā 
attīstībā, kā arī par profesionālās apmācības nozīmi jauniešu bezdarba novēršanā;

12. uzsver, ka Vidusjūras makroreģiona kontekstā un, ņemot vērā jauniešu motivāciju, jo īpaši 
dienvidu valstīs, ir svarīgi nostiprināt jauniešu sadarbību, sekmējot Eiropas programmu 
īstenošanu un radot sinerģiju ar Vidusjūras reģiona valstu jaunatnes lietu biroja darbību;

13. uzsver, ka ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību jauniešiem, jo viņi ir jaunas paaudzes 
veidotāji un vislielākajā mērā ietekmēs savu valstu nākotnes izredzes;

14. atzīmē, ka sadarbībai audiovizuālajā jomā var būt nozīmīga loma demokrātisko vērtību 
nodošanā visās šī makroreģiona valstīs;

15. lai sekmētu apmaiņas programmas, dinamisku pētniecisko darbību, inovācijas un 
mūžizglītību, iesaka izveidot sadarbības tīklus, kas apvienotu augstākās izglītības un 
pētniecības iestādes nākotnes Vidusjūras makroreģionā, un attīstīt minētā reģiona 
izglītības infrastruktūru, kā arī atcelt šķēršļus attiecībā uz studentu, apmācāmo personu, 
brīvprātīgo, skolotāju, pasniedzēju, pētnieku un administratīvā personāla pārvietošanos; 
uzsver, ka ir būtiski nostiprināt minēto tīklu apmācības un pētniecības kvalitāti, nodrošinot 
atbilstošu finansējumu un atbalstot Tempus un Erasmus Mundus programmas, jo īpaši 
ņemot vērā zemo Erasmus Mundus programmas stipendiju ieguvēju skaitu Vidusjūras 
reģionā;

16. konstatē, ka mākslinieku un mākslas darbu mobilitāti Eiropas un Vidusjūras telpā 
ierobežo vairāki faktori, kas dažādās valstīs un reģionos ir atšķirīgi un ir saistīti ne tikai ar 
grūtībām iegūt vīzas, bet arī ar mākslinieka statusa neesamību, kā arī ar mākslas darbu 
radīšanas nosacījumiem, jo īpaši dienvidu valstīs; uzskata, ka Vidusjūras makroreģiona 
attīstība palīdzētu sekmēt mākslinieku statusa savstarpēju atzīšanu, apsvērt mobilitātes 
atvieglojumu piešķiršanu un optimizēt apmācības programmas, sadarbības tīklus un 
kultūras darbinieku, mākslinieku un mākslas darbu brīvu apriti;

17. attiecībā uz nākamo plānošanas periodu aicina ieviest „Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu Erasmus” programmu, kas paredzēta abu Vidusjūras krastu studentu pārrobežu 
mobilitātes veicināšanai, kā arī „Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Leonardo da Vinci” 
programmu jauniešiem, kas vēlas iegūt profesionālo apmācību ārvalstīs saskaņā ar 
makroreģionālo stratēģiju;

18. uzsver, ka ir jāpieņem pasākumi, lai cīnītos pret pieaugošo kvalificēta darbaspēka 
aizplūšanas tendenci šajā reģionā;
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19. aicina maksimāli izmantot Vidusjūras reģiona vēstures, kultūras un valodu daudzveidību, 
kas ir kultūras un radošo nozaru, kā arī tūrisma nozares inovāciju un attīstības veicinātāja; 
aicina veicināt un atbalstīt muzeju un kultūras iestāžu sadarbību;

20. atgādina, ka Vidusjūras reģiona valstīs ir vērojama īpaši interese par Eiropas kino un 
audiovizuālajiem darbiem un ka tas turpina būtiski ietekmēt starpkultūru dialogu šajā 
reģionā pašreizējā minēto valstu demokrātiskās attīstības posmā;

21. iesaka īstenot ciešāku sadarbību un tirdzniecību ar trešām valstīm, lai uzlabotu Eiropas 
ražojumu statusu pasaules tirgū, jo īpaši Vidusjūras reģionā, un līdz ar to veicināt kultūras 
apmaiņu un uzsākt jaunas iniciatīvas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu dialoga un 
minētā reģiona demokrātiskās attīstības sekmēšanai, jo īpaši ņemot vērā Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu konferencē par kino uzņemtās saistības.
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