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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Reconhece que as macrorregiões, enquanto "bacias de vida" ligadas pela sua história 
comum e memória coletiva, pela geografia, clima e cultura, constituem um quadro de 
referência adequado para o estabelecimento das prioridades dos programas e dos 
financiamentos europeus e, neste contexto, reconhece que a margem sul do Mediterrâneo 
está a atravessar uma evolução sem precedentes, que a União Europeia deve sustentar 
através de novas iniciativas;

2. Considera que uma estratégia macrorregional no Mediterrâneo deve coordenar os fundos 
existentes da UE, particularmente os fundos da política de vizinhança, da política de 
coesão e da cooperação territorial, tendo em vista a execução de projetos destinados a 
enfrentar desafios comuns, como a proteção e valorização do património cultural euro-
mediterrânico; relembra a importância de uma política de vizinhança coordenada e 
equilibrada para o Sul e a elegibilidade dos projetos culturais financiados pelo FEDER 
para responder a estes desafios;

3. Salienta que as macrorregiões constituem um quadro propício à ação dos agentes políticos 
locais e dos agentes não-governamentais, pois estas regiões encorajam o desenvolvimento 
de sistemas de coordenação eficazes, que favorecem as abordagens ascendentes tendo em 
vista garantir a participação cabal da sociedade civil na tomada de decisões políticas e 
mutualizar as iniciativas existentes a fim de otimizar os recursos e juntar os agentes em 
questão;

4. Encoraja o plano relativo à constituição de uma macrorregião Adriático-Jónica, um espaço 
concebido para juntar Estados-Membros e países terceiros que fazem parte da mesma 
realidade económica, histórica e cultural;

5. Observa que a macrorregião do Mediterrâneo, na sua aceção civilizacional e histórica, é 
muito mais vasta do que no seu sentido estritamente geográfico, podendo incluir países da 
fachada atlântica, como Portugal e Marrocos, e de outras regiões, como a zona do mar 
Negro;

6. Realça a importância do Mediterrâneo, como um espaço de cooperação descentralizado –
que extravasa as fronteiras estritamente geográficas –, para o reforço da tomada de 
decisões transregionais e a partilha de boas práticas, nomeadamente em termos de 
democracia, direitos humanos, Estado de direito, ecologia, desenvolvimento económico, 
ecoturismo e parcerias culturais, de investigação, educativas, de juventude e desporto; 
destaca a importância específica da educação como um catalisador da transição para a 
democracia;

7. Considera que a macrorregião mediterrânica se deve desenvolver de acordo com a 
legislação internacional relativa aos direitos económicos, sociais e culturais, em particular 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção da UNESCO sobre a 
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Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais;

8. Salienta a importância das atividades criativas e culturais e considera que este setor da 
economia desempenhará um papel de importância crescente no crescimento económico e 
emprego desta região; pede que seja dada uma especial atenção à implementação dos 
programas de intercâmbio cultural e académico, bem como ao reforço dos laços entre a 
cultura e o turismo sustentável;

9. Considera que o turismo cultural pode ter um impacto particular na região do 
Mediterrâneo tanto do ponto de vista económico como enquanto fator de conhecimento 
recíproco e compreensão intercultural;

10. Salienta que uma macrorregião mediterrânica favoreceria o diálogo intercultural e o 
enriquecimento do património cultural partilhado da União Europeia, mobilizaria a 
sociedade civil e encorajaria assim a participação das ONG e dos povos mediterrânicos 
nos programas culturais e educativos da UE;

11. Relembra o papel fundamental que a educação desempenha na democracia e no 
desenvolvimento económico e social, bem como a importância da formação profissional 
no combate ao desemprego jovem;

12. Salienta que, no contexto da macrorregião mediterrânica, e tendo em conta a motivação 
dos jovens, particularmente nos países do Sul, é importante que a cooperação no domínio 
da juventude seja reforçada através da promoção dos programas europeus e da criação de 
sinergias com o trabalho do Gabinete Mediterrânico para a Juventude;

13. Salienta a importância de concentrar especialmente a atenção nos jovens, pois eles serão 
os alicerces de uma nova geração e serão eles a exercer a maior influência sobre a maneira 
como os respetivos países enfrentarão o futuro;

14. Realça que a cooperação no domínio audiovisual pode ter um papel importante na 
transmissão dos valores democráticos em todos os países da macrorregião;

15. Recomenda, a fim de promover os programas de intercâmbio, o dinamismo da 
investigação, a inovação e a aprendizagem ao longo da vida, a criação de redes com 
instituições de ensino superior e de investigação na futura macrorregião mediterrânica e o 
desenvolvimento das infraestruturas educativas nessa região, bem como a supressão dos 
obstáculos à circulação de estudantes, formandos, jovens voluntários, professores, 
formadores, investigadores e pessoal administrativo; salienta a necessidade de que a 
qualidade do ensino e da investigação nessas redes seja reforçada através de um 
financiamento adequado e do apoio dado aos programas Tempus e Erasmus Mundus, 
especialmente atendendo ao número reduzido de beneficiários do programa Erasmus 
Mundus na zona mediterrânica;

16. Constata que a mobilidade dos artistas e das obras artísticas no espaço euro-mediterrânico 
esbarra em numerosos obstáculos, que variam consoante o país e a região, e que estão 
ligados não só às dificuldades na obtenção de vistos mas também à falta de estatuto que 
afeta os artistas e às condições que estes enfrentam enquanto criadores de obras artísticas, 
especialmente nos países do Sul; considera que uma macrorregião euro-mediterrânica 
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permitiria promover o reconhecimento mútuo do estatuto dos artistas, refletir sobre a 
mobilidade e otimizar a utilização dos programas de formação, de organização em rede e 
de livre circulação dos agentes culturais, dos artistas e das obras;

17. Pede a implementação, no próximo período de programação, de um programa "Erasmus 
euro-mediterrânico", destinado a contribuir para a mobilidade transnacional dos 
estudantes de ambos os lados do Mediterrâneo, bem como de um programa "Leonardo da 
Vinci euro-mediterrânico" para os jovens que desejem adquirir uma formação profissional 
no estrangeiro no quadro de uma estratégia macrorregional;

18. Enfatiza a necessidade de se adotarem medidas que contrariem a tendência crescente para 
a "fuga de cérebros" a partir desta região;

19. Pede que se aproveite ao máximo a diversidade histórica, cultural e linguística do espaço 
mediterrânico, que constitui uma fonte de inovação, impulsionadora das atividades 
culturais e criativas, bem como do setor do turismo; pede que a cooperação entre museus e 
instituições culturais seja incentivada e apoiada;

20. Relembra que há um interesse particular pelo cinema europeu e as produções audiovisuais 
europeias nos países da bacia do Mediterrâneo, e que isto continua a exercer uma 
influência significativa em relação ao diálogo entre as culturas desta zona na atual fase de 
evolução democrática destas sociedades;

21. Sugere uma maior cooperação e comércio com os países terceiros a fim de valorizar a 
produção europeia no mercado mundial, e, em particular, na região do Mediterrâneo, e 
promover assim o intercâmbio cultural e o lançamento de novas iniciativas destinadas a 
encorajar o diálogo euro-mediterrânico e o desenvolvimento democrático de toda a região, 
particularmente à luz dos compromissos assumidos no âmbito da Conferência Euro-
Mediterrânica sobre o Cinema.
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