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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że makroregiony, jako ośrodki życia charakteryzujące się wspólną historią, 
pamięcią zbiorową, geografią, klimatem i kulturą, stanowią odpowiednie ramy 
odniesienia dla definicji priorytetów europejskich programów i instrumentów 
finansowania, a także uznaje w tym kontekście, że południowe wybrzeże Morza
Śródziemnego jest obecnie w fazie bezprecedensowego rozwoju, który Unia Europejska 
musi wspierać przy pomocy nowych inicjatyw;

2. uważa, że w ramach strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego należy 
skoordynować obecne fundusze unijne, zwłaszcza fundusze europejskiej polityki 
sąsiedztwa, polityki spójności i współpracy terytorialnej, aby realizować projekty mające 
na celu stawianie czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak ochrona i umocnienie 
eurośródziemnomorskiego dziedzictwa kulturowego; przypomina o znaczeniu 
skoordynowanej i zrównoważonej polityki sąsiedztwa na rzecz krajów południowych oraz 
o kryteriach selekcji projektów w dziedzinie kultury finansowanych z EFRR w celu 
sprostania tym wyzwaniom;

3. podkreśla, że makroregiony to obszary sprzyjające zaangażowaniu terytorialnych 
podmiotów politycznych oraz podmiotów pozarządowych, ponieważ rozwijają one 
skuteczne systemy koordynacji sprzyjające podejściu oddolnemu celem zapewnienia 
społeczeństwu obywatelskiemu prawdziwej współpracy przy określaniu strategii 
politycznych oraz skupienia istniejących inicjatyw w celu optymalnego wykorzystania 
zasobów i współdziałania zaangażowanych podmiotów;

4. popiera plan na rzecz makroregionu adriatycko-jońskiego, obszaru utworzonego z myślą 
o skupieniu państw członkowskich i państw pozaeuropejskich o takiej samej 
rzeczywistości gospodarczej, historycznej i kulturowej;

5. stwierdza, że makroregion śródziemnomorski, w rozumieniu cywilizacji ludzkiej i historii 
ludzkości, wykracza daleko poza ścisłe granice geograficzne i może obejmować również 
państwa wybrzeża atlantyckiego, takie jak Portugalia i Maroko, lub państwa w innych 
regionach, takich jak region Morza Czarnego;

6. podkreśla znaczenie regionu Morza Śródziemnego jako przestrzeni zdecentralizowanej 
współpracy – wykraczającej poza ścisłe granice geograficzne – na rzecz umocnienia 
ponadregionalnych strategii politycznych i wymiany dobrych praktyk, zwłaszcza w 
zakresie demokracji, praw człowieka, rządów prawa, ekologii, rozwoju gospodarczego, 
ekoturystyki oraz partnerstw kulturalnych, badawczych, edukacyjnych, młodzieżowych 
i sportowych; podkreśla szczególne znaczenie edukacji jako katalizatora transformacji 
demokratycznych;

7. uważa, że makroregion śródziemnomorski musi rozwijać się zgodnie z prawodawstwem 
międzynarodowym w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 
w szczególności zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka oraz Konwencją 
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UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego;

8. podkreśla znaczenie sektora twórczości i kultury oraz uważa, że ten sektor gospodarki 
będzie miał coraz większe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w tym 
regionie; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na wdrażanie programów wymiany 
kulturowej i akademickiej, a także na umocnienie powiązań kultury i stabilnej turystyki;

9. uważa, że turystyka kulturalna może mieć szczególny wpływ na region Morza 
Śródziemnego, zarówno z gospodarczego punktu widzenia, jak również jako czynnik 
wzajemnego poznania i zrozumienia międzykulturowego;

10. podkreśla, że makroregion śródziemnomorski umożliwiłby wspieranie dialogu 
międzykulturowego i wzbogacenie wspólnego dziedzictwa kulturowego Unii 
Europejskiej, mobilizację społeczeństwa obywatelskiego i tym samym zachęcanie 
organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu Morza Śródziemnego do udziału 
w unijnych programach kulturalnych i edukacyjnych;

11. przypomina, że edukacja ma podstawowe znaczenie dla demokracji oraz rozwoju 
społecznego i ekonomicznego, jak również zwraca uwagę na rolę szkoleń zawodowych 
w walce z bezrobociem wśród młodych ludzi;

12. podkreśla, że w kontekście makroregionu śródziemnomorskiego i biorąc pod uwagę 
motywację młodych ludzi, szczególnie w państwach południowych, ważne jest 
zacieśnienie współpracy dotyczącej młodzieży poprzez promowanie europejskich 
programów i tworzenie synergii z pracami śródziemnomorskiego urzędu ds. młodzieży;

13. podkreśla znaczenie, jakie ma skoncentrowanie się przede wszystkim na młodych 
ludziach, ponieważ będą oni stanowić podstawę nowego pokolenia, a także wywrą 
największy wpływ na to, w jaki sposób ich kraje stawią czoła przyszłości;

14. podkreśla, że współpraca w dziedzinie audiowizualnej może odegrać ważną rolę 
w przekazywaniu wartości demokratycznych we wszystkich państwach makroregionu;

15. zachęca – z myślą o wspieraniu programów wymiany, dynamicznych badań naukowych, 
innowacji i uczenia się przez całe życie – do tworzenia sieci współpracy między szkołami 
wyższymi i instytucjami badawczymi w ramach przyszłego makroregionu 
śródziemnomorskiego, rozwoju infrastruktury edukacyjnej w tym regionie oraz do 
usuwania przeszkód w przepływie studentów, osób szkolących się, młodych 
wolontariuszy, nauczycieli, instruktorów, pracowników naukowych i pracowników 
administracji; podkreśla konieczność wspierania jakości nauczania i badań naukowych 
w ramach tych sieci poprzez odpowiednie finansowanie i wspieranie programów 
„Tempus” i „Erasmus Mundus”, w szczególności z uwagi na niewielką liczbę 
beneficjentów programu „Erasmus Mundus” w regionie Morza Śródziemnego;

16. stwierdza, że mobilność artystów i sztuki w rejonie Morza Śródziemnego jest utrudniana 
z uwagi na szereg przeszkód, które różnią się w zależności od kraju i regionu oraz są 
powiązane nie tylko z trudnościami z otrzymaniem wizy, ale również z brakiem statusu 
artystów i warunkami stawianymi w związku z tym twórcom dzieł artystycznych, 
w szczególności w państwach południowych; uważa, że makroregion śródziemnomorski 
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będzie służył wspieraniu wzajemnego uznawania statusu artystów, stworzy okazję do 
rozważenia kwestii mobilności oraz do optymalnego wykorzystania programów 
szkoleniowych, współdziałania w ramach sieci i swobodnego przepływu podmiotów 
działających w dziedzinie kultury, artystów i dzieł artystycznych;

17. wzywa do wdrożenia w następnym okresie programowania eurośródziemnomorskiego 
programu „Erasmus”, którego celem jest wspieranie transnarodowej mobilności 
studentów po obu stronach Morza Śródziemnego, oraz eurośródziemnomorskiego 
programu „Leonardo da Vinci” dla młodych ludzi, którzy w ramach strategii 
makroregionalnej chcą odbyć szkolenia zawodowe za granicą;

18. podkreśla konieczność podjęcia środków mających zapobiec nasilającej się tendencji 
„drenażu mózgów” w tym regionie;

19. apeluje o wykorzystywanie różnorodności historycznej, kulturowej i językowej regionu 
Morza Śródziemnego będącej bodźcem innowacji i rozwoju przemysłu kultury 
i przemysłu kreatywnego oraz sektora turystyki; wzywa, aby zachęcać do nawiązywania 
współpracy przez muzea i ośrodki kultury oraz do sprzyjania takiej współpracy.

20. przypomina, że w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym występuje szczególne 
zainteresowanie kinem europejskim i produkcją audiowizualną oraz że w dalszym ciągu 
ma to istotny wpływ na dialog międzykulturowy w regionie jako element obecnego etapu 
rozwoju demokratycznego tych społeczeństw;

21. sugeruje, że należy prowadzić szerszą współpracę i handel z państwami trzecimi w celu 
wzmocnienia roli produkcji europejskiej na rynku światowym, a w szczególności 
w regionie Morza Śródziemnego, a tym samym w celu promowania wymiany kulturalnej 
oraz podejmowania nowych inicjatyw na rzecz wspierania dialogu 
eurośródziemnomorskiego i postępów procesu demokratycznego w całym regionie, 
zwłaszcza w świetle zobowiązań przyjętych podczas konferencji eurośródziemnomorskiej 
na temat kina.
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