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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. erkender, at makroregionerne er områder, som er kendetegnet af en fælles historie, 

geografi og kultur, og som har en passende størrelse for fastlæggelsen af prioriteringen af 

EU-programmer og –finansiering, og anerkender i den forbindelse, at det sydlige 

Middelhavsområde for øjeblikket gennemgår en udvikling uden fortilfælde, som EU bør 

støtte gennem nye initiativer; 

2. mener, at en makroregional strategi i Middelhavsområdet skal koordinere den eksisterende 

EU-finansiering, særlig finansiering via naboskabspolitikken, samhørighedspolitikken og 

det territoriale samarbejde, med henblik på at iværksætte projekter, som kan imødegå de 

fælles udfordringer, såsom bevarelse og fremme af kulturarven i Europa og 

Middelhavsområdet; minder om, at en afbalanceret naboskabspolitik i Syden og kulturelle 

projekter, som er berettiget til EFRU-støtte, er vigtige for at imødegå disse udfordringer; 

3. understreger, at makroregioner skaber en gunstig ramme for inddragelsen af både 

lokalpolitikere og ikke-statslige aktører, da de udvikler effektive samordningssystemer, 

som fremmer bottom-up strategier og sikrer civilsamfundet en reel medvirken i den 

politiske beslutningstagning og skaber synergi mellem de eksisterende politikker, hvilket 

optimerer ressourcerne og bringer de involverede aktører sammen; 

4. støtter planen for en makroregion omkring Adriaterhavet og Det Ioniske Hav, som er et 

område, hvor medlemsstater og ikke-europæiske lande i den samme økonomiske, 

historiske og kulturelle situation kan samles; 

5. bemærker, at makroregionen i Middelhavsområdet med hensyn til menneskelig 

civilisation og i historisk forstand er meget bredere end det afgrænsede geografiske 

område og også kunne omfatte Atlanterhavslande som Portugal og Marokko eller lande i 

f.eks. Sortehavsregionen; 

6. understreger den betydning, som Middelhavsområdet som et decentraliseret 

samarbejdsområde, der rækker ud over de geografiske grænser, har for styrkelsen af den 

transregionale beslutningstagning og fremme af udveksling af god praksis, navnlig hvad 

angår demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, økologi, økonomisk udvikling, 

økologisk turisme samt kulturelle, forskningsmæssige, uddannelsesmæssige, 

ungdomsrelaterede og sportslige partnerskaber; understreger den særlige betydning, som 

uddannelse har som katalysator for overgangen til demokratiske forhold; 

7. mener, at en makroregion i Middelhavsområdet skal udvikle sig i overensstemmelse med 

de internationale aftaler om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, navnlig 

verdenserklæringen om menneskerettighederne og UNESCO'S konvention om beskyttelse 

og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed; 

8. understreger betydningen af de kreative og kulturelle industrier og mener, at denne sektor 

af økonomien vil spille en stadig større rolle for den økonomiske vækst og beskæftigelsen 
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i regionen; opfordrer til, at der sættes særligt fokus på gennemførelse af kulturelle og 

universitære udvekslingsprogrammer og på at styrke de kulturelle forbindelser og en stabil 

turisme; 

9. mener, at kulturturisme kan have særlig indvirkning på Middelhavsregionen, både set fra 

et økonomisk perspektiv og med hensyn til videnudveksling og interkulturel forståelse; 

10. understreger, at en makroregion i Middelhavsområdet vil fremme den interkulturelle 

dialog og berige EU's fælles kulturarv, mobilisere civilsamfundet og dermed fremme 

ngo'ernes og Middelhavsborgernes deltagelse i EU's kultur- og uddannelsesprogrammer; 

11. minder om den grundlæggende rolle, som uddannelse spiller i demokratiet og i forbindelse 

med den sociale og økonomiske udvikling samt om betydningen af erhvervsuddannelse i 

forbindelse med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed; 

12. understreger, at det inden for rammerne af makroregionen i Middelhavsområdet og under 

hensyntagen til de unges motivation, særlig i de sydlige lande, er vigtigt at styrke 

samarbejdet på ungdomsområdet ved at fremme de europæiske programmer og skabe 

synergier med arbejdet i Middelhavskontoret for Unge; 

13. understreger, at det er vigtigt navnlig at fokusere på de unge, da det er dem, der er 

grundlaget for den næste generation, og dem, der vil få størst indflydelse på, hvordan 

deres lande udvikler sig i fremtiden; 

14. fremhæver, at samarbejde inden for det audiovisuelle område kan spille en vigtig rolle i 

forbindelse med udbredelse af demokratiske værdier i alle landene i makroregionen; 

15. anbefaler, at der med henblik på skabelse af bedre udvekslingsprogrammer og fremme af 

dynamisk forskning, innovation og livslang læring oprettes netværk mellem de højere 

uddannelses- og forskningsinstitutioner i den fremtidige makroregion i 

Middelhavsområdet og at uddannelsesinfrastrukturen udvikles i regionen samtidig med, at 

hindringer for den frie bevægelighed for studerende, personer under erhvervsuddannelse, 

unge volontører, lærere, erhvervslærere, forskere og administrativt personale fjernes; 

understreger nødvendigheden af at styrke kvaliteten af undervisningen og forskningen i 

disse netværk ved at yde tilstrækkelig finansiering og støtte til Tempus- og Erasmus 

Mundus- programmerne, navnlig i betragtning af det lave antal af unge, der deltager i 

Erasmus Mundus-programmet i Middelhavsområdet; 

16. konstaterer, at kunstneres og kunstværkers mobilitet i Europa og Middelhavsområdet 

møder en række hindringer, som varierer fra land til land og fra region til region, og som 

ikke blot består i problemer med at opnå visum, men også skyldes kunstneres manglende 

status og deres vilkår som skabende kunstnere, særlig i de sydlige lande; mener, at en 

makroregion i Middelhavsområdet kunne bidrage til at fremme gensidig anerkendelse af 

kunstneres status, skabe et forum for overvejelser om mulighederne for bedre mobilitet og 

om optimal udnyttelse af uddannelsesprogrammer, netværksopbygning og fri 

bevægelighed for kulturelle aktører, kunstnere og kunstværker; 

17. opfordrer til, at der i den kommende programmeringsperiode iværksættes et 

"Erasmusprogram for Euro-Middelhavsområdet" med henblik på at fremme den 
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tværnationale mobilitet blandt studerende på begge sider af Middelhavet og et "Leonardo 

da Vinci-program for Euro-Middelhavsområdet" for unge, som inden for rammerne af en 

makroregional strategi ønsker at tage en erhvervsuddannelse i udlandet; 

18. understreger behovet for, at der træffes foranstaltninger for at modvirke den stigende 

tendens til "hjerneflugt" fra regionen; 

19. opfordrer til udnyttelse af den historiske, kulturelle og sproglige mangfoldighed i 

Middelhavsområdet, som er en innovationsfaktor for kulturelle og kreative industrier og 

turistsektoren; opfordrer til, at samarbejde mellem museer og kulturelle institutioner 

fremmes og støttes; 

20. minder om, at landene omkring Middelhavet er specielt interesseret i produktionen af 

europæiske spillefilm og audiovisuelle værker, og at dette fortsat har en væsentlig 

indvirkning på dialogen mellem kulturer inden for området som en del af den 

demokratiske udvikling af disse samfund på nuværende tidspunkt; 

21. mener, at der bør tilstræbes et bedre samarbejde og en større handel med tredjelande for at 

forbedre de europæiske produktioners stilling på verdensmarkedet, og navnlig i 

Middelhavsområdet, og for at fremme kulturel udveksling og iværksætte nye initiativer til 

støtte for Euro-Middelhavsdialogen og den demokratiske proces i hele regionen, særlig i 

betragtning af de forpligtelser, der blev indgået under Euro-Middelhavskonferencen om 

film. 
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