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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da so makroregije kot vplivna območja, ki jih povezujejo skupna zgodovina in 
kolektivni spomin, geografija, podnebje in kultura, ustrezen referenčni okvir za določanje 
prednostnih nalog pri programih in evropskem financiranju, in v tem okviru priznava, da 
so območja ob južni obali Sredozemlja priča edinstvenemu razvoju dogodkov, ki jih mora 
Evropska unija podpreti z novimi pobudami;

2. meni, da je treba znotraj makroregionalne strategije za Sredozemlje usklajevati obstoječe 
sklade EU, zlasti sklade za sosedsko politiko, kohezijsko politiko in teritorialno 
sodelovanje, da bi se lahko izvajali projekti, namenjeni soočanju s skupnimi izzivi, kot sta 
varstvo in krepitev evro-sredozemske kulturne dediščine; opozarja na pomembnost 
usklajene in uravnotežene sosedske politike na jugu ter na to, da so kulturni projekti, ki jih 
financira Evropski sklad za regionalni razvoj, primerni za soočanje s tovrstnimi izzivi;

3. poudarja, da so makroregije ugodno okolje za vključevanje lokalnih političnih akterjev ter 
nevladnih akterjev, saj te regije razvijajo učinkovite sisteme usklajevanja, ki spodbujajo 
pristope od spodaj navzgor, da se civilni družbi zagotovi plodna udeležba pri političnem 
odločanju ter združevanje obstoječih pobud, da bi tako optimizirali vire in združili 
sodelujoče akterje;

4. spodbuja načrt za vzpostavitev jadransko-jonske makroregije kot območja, ki bo države 
članice EU in druge države združilo znotraj ene gospodarske, zgodovinske in kulturne 
stvarnosti;

5. ugotavlja, da sredozemska makroregija z vidika človeške civilizacije in zgodovine zajema 
veliko širše območje kot v svojem strogo geografskem smislu in lahko vključuje tudi 
države ob Atlantiku, kot sta Portugalska in Maroko, ali druge regije, kot je območje 
Črnega morja;

6. poudarja pomen Sredozemlja kot decentraliziranega prostora sodelovanja, ki presega 
stroge geografske meje, za krepitev nadregionalnega odločanja in izmenjave dobre prakse, 
nenazadnje na področju demokracije, človekovih pravic, pravne države, ekologije, 
gospodarskega razvoja in ekoturizma ter partnerstev na področju kulture, raziskav, 
izobraževanja, mladine in športa; poudarja poseben pomen izobraževanja pri spodbujanju 
demokratičnega prehoda;

7. meni, da se mora sredozemska makroregija razvijati v skladu z mednarodnim pravom, ki 
ureja ekonomske, socialne in kulturne pravice, zlasti pa s Splošno deklaracijo o 
človekovih pravicah in s Konvencijo Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti 
kulturnega izražanja;

8. poudarja pomen ustvarjalne in kulturne industrije in meni, da bo imela ta gospodarska 
panoga vse večjo vlogo pri gospodarski rasti in zaposlovanju v tej regiji; poziva, naj se
posebna pozornost posveti izvajanju programov kulturne in akademske izmenjave, pa tudi 
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krepitvi stabilnih povezav na področju kulturnega turizma;

9. meni, da lahko kulturni turizem pomembno vpliva na sredozemsko regijo, tako z 
gospodarskega vidika kot tudi kot dejavnik vzajemne izmenjave znanja in medkulturnega 
razumevanja;

10. poudarja, da bi sredozemska makroregija spodbudila medkulturni dialog in s tem 
obogatitev skupne kulturne dediščine v Evropski uniji, vključila civilno družbo ter tako 
spodbudila nevladne organizacije in ljudi v Sredozemlju k sodelovanju v kulturnih in 
izobraževalnih programih EU;

11. opozarja na temeljno vlogo, ki jo ima izobraževanje za demokracijo ter družbeni in 
gospodarski napredek, pa tudi na pomen poklicnega usposabljanja za boj proti 
brezposelnosti med mladimi;

12. poudarja, da je v okviru sredozemske makroregije in ob upoštevanju motivacije mladih, 
predvsem v južnih državah, pomembno okrepiti sodelovanje na področju mladine s 
promoviranjem evropskih programov in ustvarjanjem sinergij prek delovanja 
sredozemskega urada za mladino;

13. poudarja, kako pomembno se je osredotočiti predvsem na mlade, saj bodo ti temelj nove 
generacije in bodo najbolj vplivali na to, kako se bodo njihove države soočale s 
prihodnostjo;

14. poudarja, da ima lahko sodelovanje na avdiovizualnem področju pomembno vlogo pri 
prenosu demokratičnih vrednot v vse države te makroregije;

15. zaradi promoviranja programov izmenjave, dinamičnih raziskav, inovacij in 
vseživljenjskega učenja priporoča oblikovanje mrež z visokošolskimi in raziskovalnimi 
ustanovami v bodoči sredozemski makroregiji ter razvoj izobraževalne infrastrukture v tej 
regiji, pa tudi odpravo ovir za pretok študentov, ljudi med usposabljanjem, mladih 
prostovoljcev, predavateljev, raziskovalcev in upravnega osebja; poudarja, da je treba 
ustrezno financirati in podpreti programa Tempus in Erasmus Mundus in s tem povečati 
kakovost poučevanja in raziskav v teh mrežah, zlasti glede na majhno število sodelujočih 
v programu Erasmus Mundus v Sredozemlju;

16. ugotavlja, da mobilnost umetnikov in umetnosti na evro-sredozemskem območju 
omejujejo številne ovire, ki se med državami in regijami razlikujejo ter so povezane s 
težavami pri pridobivanju vizumov, pa tudi z neurejenim statusom umetnikov in s pogoji 
umetniškega ustvarjanja, predvsem v južnih državah; meni, da bo sredozemska 
makroregija omogočila spodbujanje vzajemnega priznavanja statusa umetnikov, ponudila 
priložnosti za razmislek o mobilnosti ter izboljšala izvajanje programov usposabljanja, 
povezovanja v mreže in prostega pretoka kulturnikov, umetnikov in umetniških del;

17. poziva, naj se v naslednjem programskem obdobju izvede evro-sredozemski program 
Erasmus, ki bo namenjen spodbujanju nadnacionalne mobilnosti študentov z obeh strani 
Sredozemlja, pa tudi evro-sredozemski program Leonardo da Vinci za mlade, ki se želijo 
v okviru makroregionalne strategije poklicno usposabljati v tujini;
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18. poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za zaustavitev vedno večjega bega možganov iz te 
regije;

19. poziva, naj se čim bolj izkoristi zgodovinska, kulturna in jezikovna raznolikost 
sredozemskega prostora, ki je vir inovacij, ki spodbuja kulturne in ustvarjalne industrije 
ter turizem; poziva k spodbujanju in podpiranju sodelovanja med muzeji in kulturnimi 
ustanovami;

20. opozarja, da se države v Sredozemlju še posebej zanimajo za evropsko kinematografsko in 
avdiovizualno produkcijo ter da to še naprej pomembno vpliva na dialog med kulturami 
na tem območju kot trenutna stopnja v demokratičnem razvoju teh družb;

21. predlaga tesnejše sodelovanje in okrepitev trgovine s tretjimi državami, da bi izboljšali 
položaj evropske produkcije na svetovnem trgu in še posebej na območju Sredozemlja, s 
čimer bi spodbujali kulturno izmenjavo in uvedli tudi nove pobude za krepitev evro-
sredozemskega dialoga in demokratičnega napredka v celotni regiji, predvsem z vidika 
zavez, sprejetih na evro-sredozemski konferenci o kinematografiji.
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