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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște faptul că macroregiunile, în calitate de „zone de concentrare a populației” 
caracterizate de caracterul comun al istoriei, al memoriei colective, al reliefului, al climei 
și al culturii, constituie un cadru de referință oportun pentru definirea priorităților 
programelor și a finanțărilor europene și, în acest context, recunoaște că regiunile sud-
mediteraneene trec printr-un proces de dezvoltare fără precedent, pe care Uniunea 
Europeană trebuie să îl susțină prin noi inițiative;

2. consideră că o strategie macroregională în bazinul Mediteranei trebuie să coordoneze 
finanțările europene existente, în special cele acordate în cadrul politicii de vecinătate, al 
politicii de coeziune și de cooperare teritorială, pentru a pune în aplicare proiecte care 
răspund provocărilor comune, cum ar fi protecția și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural euro-mediteraneean; reiterează importanța unei aplicări echilibrate a politicii de 
vecinătate în sud și caracterul eligibil al proiectelor culturale finanțate de FEDER pentru a 
răspunde acestor provocări;

3. subliniază faptul că macroregiunile sunt un cadru favorabil atât implicării actorilor politici 
locali, cât și a celor neguvernamentali, întrucât contribuie la dezvoltarea unor sisteme de 
coordonare eficiente, care favorizează abordările ascendente, pentru a asigura societății 
civile o implicare reală în luarea deciziilor politice și a crea sinergii între inițiativele 
existente pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a reuni actorii implicați;

4. încurajează planul pentru o macroregiune adriatico-ionică, o zonă menită să reunească 
statele membre și statele din afara Europei în cadrul aceleiași realități economice, istorice 
și culturale;

5. constată că macroregiunea mediteraneeană este mult mai extinsă, din punctul de vedere al 
civilizației umane și al istoriei, decât din punct de vedere strict geografic și poate include 
statele de pe țărmul atlantic, precum Portugalia și Maroc sau din alte regiuni, precum 
bazinul Mării Negre;

6. insistă asupra influenței pe care o exercită Mediterana, în calitate de spațiu de cooperare 
descentralizată care depășește limitele geografice stricte, în consolidarea procesului de 
luare a deciziilor transregionale și a schimbului de bune practici, în materie de democrație, 
drepturi ale omului, stat de drept, ecologie, dezvoltare economică, ecoturism, precum și în 
materie de parteneriate în domeniile culturii, cercetării, educației, tineretului și sportului; 
subliniază importanța specifică a educației ca motor al tranziției democratice;

7. consideră că macroregiunea mediteraneeană trebuie să se dezvolte în conformitate cu 
documentele internaționale referitoare la respectarea și promovarea drepturilor economice, 
sociale și culturale, în special Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția 
UNESCO pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale;
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8. subliniază importanța industriilor culturale și creative și consideră că acest sector al 
economiei va avea un rol din ce în ce mai important pentru creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă în cadrul acestei regiuni; solicită acordarea unei atenții deosebite 
punerii în aplicare a unor programe culturale și de schimburi academice, precum și 
consolidării legăturilor culturale și turistice stabile;

9. consideră că turismul cultural poate avea un impact deosebit asupra spațiului 
mediteraneean, atât din punct de vedere economic, dar și ca factor de cunoaștere reciprocă 
și înțelegere interculturală;

10. subliniază faptul că macroregiunea mediteraneeană ar stimula dialogul intercultural și 
îmbogățirea patrimoniului cultural comun al Uniunii Europene, ar mobiliza societatea 
civilă și, prin urmare, ar încuraja participarea ONG-urilor și cetățenilor din această 
regiune la programele culturale și educaționale ale Uniunii Europene;

11. reamintește rolul fundamental pe care îl joacă educația în cadrul democrației și al 
dezvoltării sociale și economice, precum și importanța formării profesionale în vederea 
combaterii șomajului în rândul tinerilor;

12. subliniază că, în macroregiunea mediteraneeană, ținând seama de dinamica tinerilor, 
îndeosebi în țările din sud, trebuie să se consolideze cooperarea în domeniul tineretului 
prin valorificarea programelor europene, precum și prin crearea de sinergii între acestea și 
activitatea Biroului mediteraneean pentru tineret;

13. subliniază importanța axării în special pe tineri, deoarece aceștia reprezintă baza noii 
generații și ei vor avea cea mai mare influență asupra modului în care țările lor vor aborda 
viitorul;

14. evidențiază rolul important pe care îl poate avea cooperarea în domeniul audio-vizualului 
în transmiterea valorilor democratice în toate țările din macroregiune;

15. recomandă, pentru a promova programele de schimburi, cercetarea dinamică, inovarea și 
învățarea pe tot parcursul vieții, crearea de rețele cu instituțiile de învățământ superior și 
de cercetare în cadrul viitoarei macroregiuni mediteraneene și dezvoltarea infrastructurii 
educaționale în această regiune, precum și înlăturarea obstacolelor din calea circulației 
studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a tinerilor voluntari, a 
profesorilor, a formatorilor, a cercetătorilor și a personalului administrativ; insistă asupra 
importanței consolidării calității predării și a cercetării în respectivele rețele prin 
finanțarea și susținerea adecvată a programelor Tempus și Erasmus Mundus, îndeosebi 
având în vedere numărul scăzut de beneficiari ai programului Erasmus Mundus din zona 
mediteraneeană;

16. ia act de faptul că mobilitatea artiștilor și a operelor artistice în spațiul euro-mediteraneean 
este stânjenită de numeroase obstacole care variază în funcție de țară și regiune și care 
sunt legate nu numai de dificultăți în ceea ce privește obținerea vizelor, dar și de absența 
unui statut al artiștilor, precum și de condițiile cu care se confruntă aceștia în calitatea de 
creatori de opere de artă, în special în țările din sud; consideră că o macroregiune 
mediteraneeană ar permite promovarea recunoașterii reciproce a statutului artiștilor, ar 
oferi șansa de reflecta asupra aspectului mobilității și ar facilita o utilizare optimă a 
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programelor de formare, de creare de rețele și de liberă circulație a actorilor culturali, a 
artiștilor și a operelor;

17. solicită, pentru viitoarea perioadă de programare, punerea în aplicare a unui program 
specific „Erasmus euro-mediteraneean”, care să vizeze încurajarea mobilității 
transnaționale a studenților de pe ambele țărmuri ale Mediteranei, precum și un program 
specific „Leonardo da Vinci euro-mediteraneean” pentru tinerii care, în cadrul unei 
strategii macroregionale, doresc să urmeze un program de formare profesională în 
străinătate;

18. subliniază nevoia adoptării unor măsuri de combatere a tendinței tot mai ample de „exod 
al creierelor” din această regiune;

19. sprijină utilizarea diversității istorice, culturale și lingvistice din spațiul mediteraneean, 
factor de inovație care stimulează dezvoltarea industriilor culturale și creative și a 
sectorului turistic; solicită încurajarea și susținerea cooperării între muzee și instituții 
culturale;

20. reamintește faptul că în țările din bazinul Mediteranei există un interes deosebit pentru 
producțiile cinematografice și audiovizuale europene și acest fapt continuă să exercite o 
influență semnificativă asupra dialogului dintre culturile din regiune, ca parte a actualei 
etape a dezvoltării democratice a acestor societăți;

21. sugerează sporirea cooperării și a schimburilor comerciale cu țările terțe, pentru 
îmbunătățirea poziției producției europene în cadrul pieței mondiale și, îndeosebi, în 
regiunea mediteraneeană, vizând, prin urmare, promovarea schimburilor culturale și 
lansarea de noi inițiative menite să încurajeze dialogul euro-mediteraneean și progresul 
democratic la nivelul întregii regiuni, în special având în vedere angajamentele asumate cu 
ocazia Conferinței euro-mediteraneene privind cinematografia.
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