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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по регионално 

развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. признава, че макрорегионите, в качеството на обитавани райони, характеризиращи 

се с обща история и колективна памет, география, климат и култура, съставляват 

уместна референтна рамка за определяне на приоритетите на европейските 

програми и финансови средства, и в този контекст признава, че южният бряг на 

Средиземноморието преживява безпрецедентно развитие, което Европейският съюз 

трябва да подкрепи чрез нови инициативи; 

2. счита, че една макрорегионална стратегия в Средиземноморието ще трябва да 

координира съществуващото европейско финансиране, по-конкретно това за 

политиката на съседство, политиката на сближаване и на териториално 

сътрудничество, с оглед осъществяването на проекти, отговарящи на общите 

предизвикателства, като например защитата и валоризирането на евро-

средиземноморското културно наследство; припомня значението на провеждането 

на координирана и балансирана политиката на съседство по отношение на южните 

региони и на допустимостта на културните проекти, финансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, с цел да се посрещнат тези предизвикателства; 

3. подчертава, че макрорегионите осигуряват благоприятна рамка за ангажиране на 

териториалните политически и на неправителствени участници, тъй като развиват 

ефикасни системи за координация, които създават благоприятни условия за 

прилагането на подход „отдолу нагоре“ с цел гарантиране на истинска 

ангажираност от страна на гражданското общество при вземането на политически 

решения и за обединяване на съществуващите инициативи, с цел оптимизиране на 

ресурсите и обединяване на усилията на участниците; 

4. насърчава плана за създаване на Адриатическо-йонийски макрорегион, изготвен за 

обединяването на държавите членки и други европейски държави в една и съща 

икономическа, историческа и културна реалност; 

5. отбелязва, че средиземноморският макрорегион от гледна точка на човешката 

цивилизация и история е много по-обширен отколкото се предполага от тясно 

географския смисъл, и може да включва държавите от Адриатическото крайбрежие 

като Португалия и Мароко или в други региони като зоната на Черно море; 

6. акцентира върху значението, което Средиземноморието придобива като 

децентрализирано пространство за сътрудничество, надхвърлящо строго 

географските граници, за укрепване на трансрегионалните решения и обмен на 

добри практики, не на последно място във връзка с демокрацията, правата на 

човека, принципите на правовата държава, екологията, икономическото развитие, 

еко-туризма, както и културните, научноизследователските, образователните, 

младежките и спортните партньорства; изтъква конкретното значение на 

образованието като катализатор на прехода към демокрация; 
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7. счита, че средиземноморският макрорегион трябва да се развива в съответствие с 

международните законодателни текстове, свързани със зачитането и насърчаването 

на икономическите, социалните и културните права, и по-конкретно с Всеобщата 

декларация за правата на човека и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и 

насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване; 

8. подчертава значимостта на творческите и културните индустрии и счита, че този 

сектор на икономиката ще играе все по-важна роля за икономическия растеж и 

заетостта в региона; призовава за отделянето на специално внимание на 

изпълнението на културните и академичните програми за обмен, както и на 

укрепването на културните и стабилните туристически връзки; 

9. счита, че културният туризъм може да има особено влияние върху 

средиземноморския регион както от икономическа гледна точка, така също и като 

фактор за взаимно опознаване и междукултурно разбирателство; 

10. подчертава, че средиземноморският макрорегион би създал благоприятни условия 

за провеждането на междукултурен диалог и за обогатяването на общото културно 

наследство на Европейския съюз, би мобилизирал гражданското общество и по този 

начин би насърчил участието на НПО и на гражданите от Средиземноморието в 

културните и образователните програми на Съюза; 

11. припомня съществената роля, която образованието играе в полза на демокрацията и 

социалното и икономическото развитие, както и значението на професионалното 

обучение в борбата срещу младежката безработица; 

12. подчертава, че е важно да се засили сътрудничеството в областта на младежта в 

рамките на средиземноморския макрорегион, вземайки под внимание динамиката на 

младите хора, по-специално на тези от южните страни, като се насърчават 

европейските програми, а също така и чрез установяване на взаимодействие с 

дейностите, развивани от Средиземноморската служба за младежта; 

13. подчертава колко е важно да се постави акцент най-вече върху младите хора, 

понеже те ще бъдат основата на едно ново поколение и ще имат най-голямо влияние 

върху начина, по който съответните им държави ще се изправят пред бъдещето; 

14. подчертава, че сътрудничеството в аудио-визуалната сфера може да играе важна 

роля за пренасянето на демократични ценности във всички държави в 

макрорегиона; 

15. с оглед насърчаване на програмите за обмен, динамизиране на научните 

изследвания, иновациите и на ученето през целия живот, препоръчва създаването на 

мрежи за връзка с висшите учебни заведения и изследователските учреждения в 

рамките на бъдещия средиземноморски макрорегион и развиването на 

образователната инфраструктура в региона, както и премахването на пречките пред 

свободното движение на студентите, лицата, които се обучават, младите 

доброволци, преподавателите, обучаващите, научните изследователи и 

административния персонал; подчертава необходимостта от подобряването на 

качеството на преподаването и изследователската дейност в тези мрежи чрез 
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адекватно финансиране и подпомагане на програмите „Темпус“ и „Еразмус 

Мундус“, по-специално с оглед малкия брой бенефициенти на програмата „Еразмус 

Мундус“ в средиземноморския регион; 

16. отбелязва, че мобилността на хората на изкуството и художествените творби в евро-

средиземноморското пространство се сблъсква с множество различни според 

държавите и регионите препятствия, които са свързани не само с трудностите за 

получаване на визи, но така също и с липсата на статут, пред която са изправени 

хората на изкуството, и с условията, с които се сблъскват в качеството на творци, 

особено в южните страни; счита, че средиземноморският макрорегион би могъл да 

послужи за насърчаване на взаимното признаване на статута на хората на 

изкуството, би могъл да предложи възможности, които да дадат отражение върху 

мобилността да позволят оптимално използване на програмите за обучение, за 

създаване на контакти и свободно движение на културните дейци, хората на 

изкуството и художествените творби; 

17. призовава през следващия програмен период да бъде осъществена програма от типа 

„Евро-средиземноморски Еразъм“, която да насърчава транснационалната 

мобилност на студентите от двете страни на Средиземно море, а също така и 

програма от типа „Евро-средиземноморски Леонардо да Винчи“ за младите хора, 

които желаят да придобият професионална квалификация в чужбина в рамките на 

една макрорегионална стратегия; 

18. подчертава необходимостта от предприемане на мерки за противодействие на 

нарастващата тенденция за „изтичане на мозъци“ от този регион; 

19. приканва към извличане на ползи от историческото, културното и езиковото 

многообразие в средиземноморското пространство, което е фактор за иновация и за 

развитие на културните и творческите индустрии, както и на туристическия сектор; 

призовава за насърчаване и подкрепа на сътрудничеството между музеите и 

културните институции; 

20. припомня, че в държавите в околността на Средиземноморския басейн е налице 

особен интерес към европейските аудио-визуални продукции и кино, и че това 

продължава да оказва значително влияние върху диалога между културите в 

региона като част от настоящия етап на демократично развитие на тези общества; 

21. предлага по-засилено сътрудничество и търговия с трети страни с оглед 

подобряване на статута на европейските продукции в рамките на глобалния пазар, и 

по-специално в средиземноморския регион, за да се подпомогне по този начин 

културният обмен и да се лансират нови инициативи за насърчаване на евро-

средиземноморския диалог и демократичния напредък в целия регион, по-

специално в контекста на ангажиментите, поети по време на евро-

средиземноморската конференция по въпросите на киното. 
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