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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že makroregióny ako oblasti života vyznačujúce sa spoločnou históriou a 
spomienkami, geografiou, klimatickými podmienkami a kultúrou predstavujú vhodný 
referenčný rámec na vymedzenie priorít programov a európskeho financovania, a v tejto 
súvislosti uznáva, že na južnom brehu Stredozemného mora dochádza k nebývalému 
rozvoju, ktorý musí Európska únia podporiť prostredníctvom nových iniciatív;

2. domnieva sa, že makroregionálna stratégia v Stredozemí musí koordinovať existujúce 
finančné prostriedky EÚ, najmä prostriedky v oblasti susedskej politiky, politiky 
súdržnosti a prostriedky na územnú spoluprácu, s cieľom uskutočňovať projekty zamerané 
na riešenie spoločných výziev, ako sú ochrana a využívanie euro-stredozemského 
kultúrneho dedičstva; pripomína význam koordinovanej a vyváženej susedskej politiky 
pre juh a vhodnosť kultúrnych projektov, ktoré sú financované z EFRR, na riešenie týchto 
výziev;

3. zdôrazňuje, že makroregióny predstavujú priaznivé prostredie pre zapojenie miestnych 
politických aktérov i mimovládnych aktérov, keďže tieto regióny rozvíjajú účinné 
koordinačné systémy, ktoré podporujú prístupy zdola nahor s cieľom zaistiť skutočnú 
účasť občianskej spoločnosti na politických rozhodovacích procesoch a spoločne využiť 
súčasné iniciatívy v záujme optimalizácie využívania zdrojov a spájania zúčastnených 
aktérov;

4. podporuje plán jadransko-iónskeho makroregiónu, ktorý je vnímaný ako oblasť spájajúca 
členské štáty a mimoeurópske krajiny s rovnakou hospodárskou, historickou a kultúrnou 
realitou;

5. konštatuje, že stredozemský makroregión v zmysle ľudskej civilizácie a histórie je 
omnoho širší, než naznačujú prísne geografické hranice, a môže zahŕňať krajiny na 
pobreží Atlantického oceánu, ako Portugalsko a Maroko, alebo z iných regiónov, 
napríklad z oblasti Čierneho mora;

6. zdôrazňuje význam Stredozemia ako priestoru decentralizovanej spolupráce, ktorá 
presahuje prísne geografické hranice, pre posilnenie medziregionálnych rozhodovacích 
procesov a výmenu osvedčených postupov nielen v oblasti demokracie, ľudských práv, 
zásad právneho štátu, ekológie, hospodárskeho rozvoja a ekoturizmu, ale aj partnerstiev 
v oblasti kultúry, výskumu, vzdelávania, mládeže a športu; podčiarkuje osobitný význam 
vzdelávania ako „spúšťača“ prechodu k demokracii;

7. domnieva sa, že stredozemský makroregión sa musí rozvíjať v súlade s medzinárodnými 
právnymi predpismi v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, najmä so 
Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a s Dohovorom organizácie UNESCO o ochrane 
a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov;

8. zdôrazňuje význam kreatívneho a kultúrneho priemyslu a domnieva sa, že toto 
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hospodárske odvetvie bude hrať stále dôležitejšiu úlohu pri hospodárskom raste 
a zamestnanosti v tomto regióne; žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť 
uskutočňovaniu kultúrnych a akademických výmenných programov, ako aj posilňovaniu 
kultúrnych a stabilných turistických väzieb;

9. domnieva sa, že kultúrny cestovný ruch môže mať na stredozemský región osobitný 
vplyv, a to z hospodárskeho hľadiska a aj ako faktor recipročných znalostí 
a medzikultúrneho porozumenia;

10. zdôrazňuje, že stredozemský makroregión by podporoval medzikultúrny dialóg 
a obohatenie spoločného kultúrneho dedičstva Európskej únie, mobilizoval občiansku 
spoločnosť, a tým podnecoval účasť mimovládnych organizácií a občanov Stredozemia na 
kultúrnych a vzdelávacích programoch EÚ;

11. pripomína zásadnú úlohu vzdelávania v rámci demokracie a sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja, ako aj význam odbornej prípravy pre boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

12. zdôrazňuje, že v kontexte stredozemského makroregiónu a so zreteľom na motiváciu 
mladých ľudí, najmä v južných krajinách, je dôležité posilniť spoluprácu v oblasti 
mládeže propagáciou európskych programov a vytváraním synergie s činnosťou 
Stredozemského úradu pre mládež (Mediterranean Office for Youth);

13. zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa najmä na mladých ľudí, pretože budú základom 
novej generácie a budú mať najväčší vplyv na spôsob, akým ich krajiny budú čeliť 
budúcim výzvam;

14. zdôrazňuje, že spolupráca v audiovizuálnej oblasti môže zohrávať významnú úlohu pri 
šírení demokratických hodnôt do všetkých krajín makroregiónu;

15. s cieľom podporovať výmenné programy, dynamický výskum, inovácie a celoživotné 
vzdelávanie odporúča, aby sa v budúcom stredozemskom makroregióne vytvárali 
prepojenia s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a s výskumnými organizáciami, 
aby sa rozvíjala vzdelávacia infraštruktúra v tomto regióne a tiež aby sa odstránili 
prekážky voľného pohybu študentov, osôb školených v rámci odbornej prípravy, mladých 
dobrovoľníkov, vyučujúcich, školiteľov, výskumníkov a administratívnych pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť kvalitu vyučovacieho a výskumného procesu v týchto 
prepojeniach prostredníctvom primeraného financovania a podpory programov Tempus 
a Erasmus Mundus, a to najmä so zreteľom na nízky počet osôb, ktoré využívajú program 
Erasmus Mundus v stredozemskej oblasti;

16. konštatuje, že mobilitu umelcov a umeleckých diel v euro-stredozemskej oblasti 
obmedzujú mnohé prekážky, ktoré sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líšia a ktoré sú 
spojené nielen s ťažkosťami pri získavaní víz, ale aj s absenciou štatútu umelcov 
a s podmienkami, v ktorých sa umelci ako tvorcovia umeleckých diel nachádzajú, najmä 
v južných krajinách; domnieva sa, že stredozemský makroregión by slúžil na podporu 
vzájomného uznávania štatútu umelcov, ponúkal príležitosti na zváženie mobility, 
optimalizoval využívanie programov odbornej prípravy, vytvárania sietí a voľného 
pohybu kultúrnych subjektov, umelcov a diel;
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17. žiada, aby sa počas nasledujúceho programového obdobia zaviedol program typu „euro-
stredozemský Erasmus“, ktorý by bol určený na podporu nadnárodnej mobility študentov 
na oboch brehoch Stredozemného mora, ako aj program typu „euro-stredozemský 
Leonardo da Vinci“ pre mladých ľudí, ktorí chcú v rámci makroregionálnej stratégie 
získať odbornú prípravu v zahraničí;

18. zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia na boj proti rastúcemu trendu, ktorý smeruje k tzv. 
úniku mozgov z tohto regiónu;

19. vyzýva, aby sa využívala historická, kultúrna a jazyková rozmanitosť stredozemskej 
oblasti ako zdroj inovácií, ktoré sú hybnou silou rozvoja kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu, ako aj odvetvia cestovného ruchu; žiada, aby sa podnecovala a podporovala 
spolupráca medzi múzeami a kultúrnymi inštitúciami;

20. pripomína, že v stredozemských krajinách je osobitný záujem o európsku 
kinematografickú a audiovizuálnu produkciu a že tento záujem má naďalej výrazný vplyv 
na dialóg medzi kultúrami v tejto oblasti v rámci súčasnej etapy demokratického rozvoja 
týchto spoločností;

21. navrhuje, aby sa vyvíjalo úsilie o rozsiahlejšiu spoluprácu a obchod s tretími krajinami s 
cieľom zlepšiť aktuálnu európsku produkciu v rámci celosvetového trhu a najmä 
v stredozemskej oblasti, a tým sa podporovala kultúrna výmena a spustenie nových 
iniciatív s cieľom podnietiť euro-stredozemský dialóg a demokratický pokrok v celom 
regióne, predovšetkým v súvislosti so záväzkami prijatými počas euro-stredozemskej 
konferencie o kinematografii;
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