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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat macroregio's, als gebieden met een gemeenschappelijke geschiedenis en collectief 
geheugen,  een gemeenschappelijke geografie, klimaat en cultuur, een geschikt 
referentiekader zijn om de prioriteiten van de Europese programma's en financiering vast te 
stellen en erkent, in dit verband, dat de zuidelijke kust van de Middellandse Zee een nooit 
eerder geziene ontwikkeling doormaakt, die door de Europese Unie met nieuwe initiatieven 
moet worden gesteund;

2. is van mening dat een macroregionale strategie in het Middellandse-Zeegebied bestaande 
financiële middelen van de EU, met name financiële middelen voor het nabuurschapsbeleid, 
het cohesiebeleid en de territoriale samenwerking, moet coördineren om projecten uit te 
voeren die gericht zijn op de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen zoals de 
bescherming en verbetering van het euromediterrane culturele erfgoed; herinnert aan het 
belang van een gecoördineerd en evenwichtig nabuurschapsbeleid voor het zuiden en het feit 
dat door het EFRO gefinancierde culturele projecten in aanmerking komen om deze 
uitdagingen aan te pakken;

3. onderstreept dat macroregio's een ideaal kader zijn om lokale politieke actoren en niet-
gouvernementele spelers te betrekken, want op dat niveau ontstaan efficiënte 
coördinatiesystemen die bottom up-benaderingen in de hand werken en zo het 
maatschappelijk middenveld werkelijk inspraak geven in de politieke besluitvorming, en om 
bestaande initiatieven te bundelen om de middelen te optimaliseren en de betrokken spelers 
samen te brengen;

4. moedigt het plan aan voor een Adriatisch-Ionische macroregio, een gebied dat lidstaten en 
landen buiten Europa moet samenbrengen in dezelfde economische, historische en culturele 
werkelijkheid;

5. merkt op dat de mediterrane macroregio, in de zin van de menselijke beschaving en 
geschiedenis, veel breder is dan de strikt geografische betekenis aangeeft, en dat deze ook 
landen van de Atlantische kust zoals Portugal en Marokko en in andere regio's zoals het 
Zwarte-Zeegebied kan omvatten;

6. benadrukt het belang van het Middellandse-Zeegebied als decentrale samenwerkingsruimte -
die de strikt geografische grenzen overschrijdt - voor het versterken van regio-
overschrijdende besluitvorming en het uitwisselen van goede praktijken, met name inzake 
democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, milieu, economische ontwikkeling, ecotoerisme 
alsook partnerschappen op het vlak van cultuur, onderzoek, onderwijs, jeugd en sport;
onderstreept het specifieke belang van onderwijs als katalysator voor de overgang naar 
democratie;

7. is van mening dat de mediterrane macroregio zich moet ontwikkelen in overeenstemming 
met de internationale wetgeving betreffende economische, sociale en culturele rechten, met 
name de Universele verklaring van de rechten van de mens en het UNESCO-Verdrag inzake 
de bescherming en bevordering van de verscheidenheid van de culturele expressievormen;
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8. onderstreept het belang van de creatieve en culturele sector en meent dat deze sector van de 
economie een steeds grotere rol zal spelen voor de economische groei en werkgelegenheid in 
deze regio; vraagt om bijzondere aandacht te schenken aan de uitvoering van culturele en 
universitaire uitwisselingsprogramma's en aan de versterking van culturele en stabiele 
toeristische verbanden;

9. is van mening dat cultureel toerisme een bijzonder effect kan hebben op het Middellandse-
Zeegebied, niet alleen vanuit economisch oogpunt maar ook als factor van wederzijdse 
kennis en intercultureel begrip;

10. wijst erop dat een mediterrane macroregio de interculturele dialoog en de verrijking van het 
gedeelde culturele erfgoed van de Europese Unie zou bevorderen, het maatschappelijk 
middenveld tot actie zou aanzetten en zodoende de ngo's en de inwoners van het 
Middellandse-Zeegebied zou aanmoedigen om deel te nemen aan de cultuur- en 
onderwijsprogramma's van de Unie;

11. herinnert aan de fundamentele rol van het onderwijs in democratie en sociale en economische 
ontwikkeling, en aan het belang van beroepsopleiding voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid;

12. onderstreept, in de context van de mediterrane macroregio en rekening houdend met de 
motivatie van jongeren, vooral in de zuidelijke landen, het belang van een sterkere 
samenwerking op het vlak van jongeren door Europese programma's te bevorderen en 
synergieën tot stand te brengen met de werkzaamheden van het Mediterraan bureau voor de 
jeugd;

13. beklemtoont dat extra aandacht moet gaan naar de jongeren, omdat zij de grondslag van een 
nieuwe generatie zullen zijn en omdat zij het zijn die het meest invloed zullen uitoefenen op 
de wijze waarop hun respectieve landen de toekomst tegemoet zien;

14. beklemtoont dat samenwerking op audiovisueel vlak een belangrijke rol kan spelen in de 
overdracht van democratische waarden naar alle landen in de macroregio;

15. beveelt aan om, ter bevordering van uitwisselingsprogramma's, dynamisch onderzoek, 
innovatie en een leven lang leren, in de toekomstige mediterrane macroregio netwerken van 
instellingen van het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen op te zetten en de
onderwijsinfrastructuur in deze regio te ontwikkelen, alsook de belemmeringen weg te 
werken voor het vrije verkeer van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers, 
leerkrachten, opleiders, onderzoekers en administratief personeel; wijst op de noodzaak de 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek in deze netwerken te versterken door een adequate 
financiering van het Tempus- en het Erasmus Mundusprogramma, vooral gezien het lage 
aantal begunstigden van het Erasmus Mundusprogramma in het Middellandse-Zeegebied

16. meent dat de mobiliteit van kunstenaars en de kunsten in het euromediterrane gebied 
gehinderd wordt door tal van obstakels die volgens land en regio verschillen en die niet 
alleen verband houden met problemen om een visum te verkrijgen maar ook met het gebrek 
aan status waarmee kunstenaars te kampen hebben en met de omstandigheden waarmee zij 
als scheppers van artistiek werk geconfronteerd worden, vooral in zuidelijke landen; meent 
dat een mediterrane macroregio zou bijdragen tot de wederzijdse erkenning van de status van 
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kunstenaars, kansen zou bieden om na te denken over mobiliteit en zou leiden tot een 
optimaal gebruik van opleidingsprogramma's, netwerken en het vrije verkeer van culturele 
spelers, kunstenaars en kunsten;

17. roept op tot de uitvoering, tijdens de volgende programmeringsperiode, van een 
"Euromediterraan Erasmus"- programma, dat bedoeld is om de transnationale mobiliteit van 
studenten van beide zijden van de Middellandse Zee aan te moedigen, en van een 
"Euromediterraan Leonardo da Vinci"- programma voor jongeren die in het kader van een 
macroregionale strategie een beroepsopleiding in het buitenland willen volgen;

18. onderstreept de noodzaak om maatregelen aan te nemen die de groeiende trend naar 
"hersenvlucht" uit deze regio tegengaan;

19. roept ertoe op de historische en culturele verscheidenheid en de taalverscheidenheid van het 
Middellandse-Zeegebied te benutten als factor om de culturele en creatieve industrieën 
alsook de toeristische sector te vernieuwen en te ontwikkelen. roept ertoe op de 
samenwerking tussen musea en culturele instellingen aan te moedigen en te steunen.

20. herinnert eraan dat er in de landen rond de Middellandse Zee bijzondere belangstelling is 
voor Europese film en audiovisuele producties, en dat dit aanzienlijke invloed blijft 
uitoefenen op de dialoog tussen de culturen in het gebied als onderdeel van het huidige 
stadium in de democratische ontwikkeling van deze samenlevingen;

21. stelt voor te streven naar meer samenwerking en de handel met derde landen te versterken 
om de positie van de Europese productie in de wereldmarkt en met name in het 
Middellandse-Zeegebied te verbeteren en aldus culturele uitwisseling te bevorderen alsook 
de lancering van nieuwe initiatieven om de euromediterrane dialoog en de democratische 
vooruitgang in de hele regio aan te moedigen, vooral in het licht van de verplichtingen die 
tijdens de Euromediterrane filmconferentie zijn aangegaan;
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