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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab, et makropiirkonnad, mis kujutavad endast ühise ajaloo, kollektiivse mälu, 

geograafia, kliima ja kultuuriga asustuspiirkondi, moodustavad sobiva võrdlusraamistiku 

programmi prioriteetide ja Euroopa Liidu poolse rahastamise kindlaksmääramiseks, ning 

sellega seoses tunnistab, et Vahemere lõunakaldal toimuvad enneolematud arengud, mida 

Euroopa Liit peab toetama uute algatustega; 

2. on seisukohal, et makropiirkondlik strateegia peab Vahemere piirkonnas kooskõlastama 

olemasolevaid Euroopa finantseeringuid, eelkõige naabruspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika 

ja territoriaalse koostöö raames, et rakendada projekte, mis vastavad ühistele ülesannetele, 

nagu Euroopa ja Vahemere piirkonna kultuuripärandi kaitse ja väärtustamine; tuletab 

meelde, kui oluline on kooskõlastatud ja tasakaalustatud naabruspoliitika lõunasuunal ja 

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate kultuuriprojektide abikõlblikkus nende 

ülesannete täitmisel; 

3. rõhutab, et makropiirkonnad on soodus raamistik piirkondlike poliitiliste osalejate ja 

valitsusväliste osalejate kaasamiseks, sest need piirkonnad soodustavad tõhusate 

kooskõlastussüsteemide väljatöötamist, mis edendavad alt üles lähenemisviise eesmärgiga 

tagada kodanikuühiskonna sihipärane kaasamine poliitiliste otsuste vastuvõtmisse ja 

olemasolevate algatuste ühendamine ressursside optimeerimiseks ja osalejate liitmiseks; 

4. ergutab Aadria mere ja Joonia mere makropiirkonna projekti kavandamist, mis ühendaks 

liikmesriike ja Euroopa-väliseid riike samas majanduslikus, ajaloolises ja kultuurilises 

reaalsuses; 

5. märgib, et Vahemere makropiirkond on oma tsivilisatsioonilises ja ajaloolises tähenduses 

laiem kui kitsalt geograafilises tähenduses ning võib hõlmata Atlandi-äärseid riike, nagu 

Portugal ja Maroko, või teiste piirkondade, nagu Musta mere piirkonna riike; 

6. rõhutab rangetest geograafilistest piiridest ulatuslikuma Vahemere piirkonna kui 

detsentraliseeritud koostöö ala olulisust piirkonnaüleste otsuste vastuvõtmisel ja heade 

tavade vahetamisel muu hulgas demokraatia, inimõiguste, õigusriigi põhimõtete, 

keskkonna, majandusarengu ja ökoturismi ning kultuuri, teadustegevuse, hariduse, 

noorsootöö ja spordi alase partnerluse valdkonnas; rõhutab hariduse erilist tähtsust, kuna 

see kiirendab demokraatiale üleminekut; 

7. usub, et Vahemere makropiirkonda tuleb arendada kooskõlas majandus-, sotsiaal- ja 

kultuuriliste õiguste austamist edendavate rahvusvaheliste õigusaktidega, eelkõige 

inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Unesco kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse 

ja edendamise konventsiooniga; 

8. rõhutab loome- ja kultuuritööstuse tähtsust ja on seisukohal, et see majandussektor 

muutub piirkonna majanduskasvu ja tööhõive jaoks veel olulisemaks; kutsub üles 

pöörama erilist tähelepanu kultuuri- ja akadeemiliste vahetusprogrammide täitmisele ning 
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tugevdama kultuuri ja püsiturismi alaseid sidemeid; 

9. on seisukohal, et kultuuriturism võib avaldada Vahemere piirkonnale olulist mõju nii 

majanduse kui ka vastastikuste teadmiste ja kultuuridevahelise mõistmise seisukohast; 

10. toonitab, et Vahemere makropiirkond soodustaks kultuuridevahelist dialoogi ja rikastaks 

Euroopa Liidu ühist kultuuripärandit, mobiliseeriks kodanikuühiskonda ning ergutaks 

seeläbi vabaühendusi ja Vahemere piirkonna elanikke osalema ELi kultuuri- ja 

haridusprogrammides; 

11. tuletab meelde hariduse põhitähtsat rolli demokraatia ning majandusliku ja sotsiaalse 

arengu jaoks, samuti kutseõppe tähtsust noorte tööpuuduse vastu võitlemisel; 

12. rõhutab, et Vahemere makropiirkonna raames ja võttes arvesse eelkõige lõunapoolsete 

maade noorte motiveeritust, on oluline tugevdada noorsooalast koostööd, edendades 

Euroopa programme ning luues sünergiat Vahemere piirkonna noorsooameti tehtava 

tööga; 

13. rõhutab eeskätt noortele keskendumise tähtsust, sest noored on uue põlvkonna alus ning 

nad mõjutavad kõige rohkem oma riigi tulevikku; 

14. rõhutab, et audiovisuaalmeediaalasel koostööl võib olla tähtis roll demokraatlike väärtuste 

levitamisel makropiirkonna kõikides riikides; 

15. soovitab vahetusprogrammide, dünaamilise teadus- ja uuendustegevuse ning elukestva 

õppe edendamiseks luua võrgustikke tulevase Vahemere makropiirkonna alal asuvate 

kõrgharidus- ja teadusasutustega, arendada piirkonna hariduse infrastruktuuri ning 

kõrvaldada üliõpilaste, koolitusel osalejate, noorte vabatahtlike, õpetajate, koolitajate, 

teadlaste ja haldustöötajate vaba liikumist takistavad tõkked; rõhutab, et õppe- ja 

teadustegevuse kvaliteedi parandamiseks neis võrgustikes on oluline asjakohaselt 

rahastada ja toetada programme Tempus ja Erasmus Mundus, eriti arvestades asjaolu, et 

programmis Erasmus Mundus on seni olnud vähe Vahemere piirkonnast pärit osalejaid; 

16. märgib, et kunstnike ja kunstiteoste liikuvus Euroopa ja Vahemere piirkonnas takerdub 

arvukatesse takistustesse, mis on riigiti ja piirkonniti erinevad ning tingitud osalt 

raskustest saada viisat, aga ka kunstnikustaatuse puudumisest ja kunsti loomise 

tingimustest, eriti lõunapoolsetes riikides; usub, et Vahemere makropiirkond võimaldaks 

edendada kunstnikustaatuse vastastikust tunnustamist, kaaluda liikuvust hõlbustavate 

tingimuste lubamist ja optimeerida koolitusprogrammide ja suhtlusvõrgustike kasutamist 

ning kultuuritegelaste, kunstnike ja teoste vaba liikumist; 

17. kutsub üles rakendama järgmisel programmitööperioodil Euroopa ja Vahemere piirkonna 

Erasmuse tüüpi programmi Vahemere mõlema kalda üliõpilaste riikidevahelise liikuvuse 

soodustamiseks ning Euroopa ja Vahemere piirkonna Leonardo da Vinci tüüpi programmi 

noorte jaoks, kes soovivad omandada makropiirkondliku strateegia raames kutseharidust 

välismaal; 

18. rõhutab vajadust võtta meetmeid sellest piirkonnast ajude äravoolu kasvava tendentsi 

ümberpööramiseks; 
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19. kutsub üles Vahemere piirkonna ajaloolist, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 

võimalikult palju ära kasutama, sest see on uuenduste allikas, mis hoogustab nii kultuuri- 

ja loomemajandust kui ka turismisektorit; nõuab muuseumide ja kultuuriasutuste koostöö 

ergutamist ja toetamist; 

20. tuletab meelde, et Vahemere piirkond on eriti huvitatud Euroopa filmikunstist ja 

audiovisuaalteostest ning et see avaldab jätkuvalt olulist mõju piirkonna 

kultuuridevahelisele dialoogile nende ühiskondade praeguses demokraatia arengu faasis; 

21. soovib näha ulatuslikumaid koostöö- ja kaubandussuhteid kolmandate riikidega, et 

väärtustada Euroopa toodangut maailmaturul ja eriti Vahemere piirkonnas ning edendada 

seeläbi kultuurivahetust ja uute algatuste käivitamist Euroopa ja Vahemere piirkonna 

dialoogi ja kogu piirkonna demokraatliku arengu toetuseks, eriti arvestades Euroopa ja 

Vahemere piirkonna kinoteemalisel konverentsil võetud kohustusi. 
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