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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. vahvistaa, että makroalueet ovat suotuisa viitekehys eurooppalaisten ohjelmien ja 

rahoituksen painopisteiden määrittelyyn, sillä ne ovat elinalueita, joita yhdistää yhteinen 

historia, kollektiivinen muisti, maantiede, ilmasto ja kulttuuri, ja toteaa tässä yhteydessä, 

että Välimeren etelärannalla on käynnissä ennennäkemätön muutosvaihe, jota Euroopan 

unionin on tuettava uusilla aloitteilla; 

2. katsoo, että Välimeren alueella sovellettavalla makroalueellisella strategialla on 

koordinoitava olemassa olevaa unionin rahoitusta erityisesti naapuruus- ja 

koheesiopolitiikan sekä alueellisen yhteistyön alalla, jotta pannaan täytäntöön yhteisiin 

haasteisiin vastaavia hankkeita, joita ovat esimerkiksi Euro–Välimeri-alueen 

kulttuuriperinnön suojeleminen ja arvon edistäminen; muistuttaa, että näihin haasteisiin 

vastaamiseksi on tärkeää laatia koordinoitua ja tasapainoista naapuruuspolitiikkaa 

eteläisten alueiden kohdalla ja varmistaa kulttuurihankkeiden tukikelpoisuus Euroopan 

aluekehitysrahaston varoista; 

3. korostaa, että makroalueiden avulla voidaan edistää aluepoliittisten ja valtiosta 

riippumattomien toimijoiden osallistamista, sillä makroalueet luovat tehokkaita 

koordinaatiojärjestelmiä, jotka suosivat alhaalta ylöspäin suuntautuvia lähestymistapoja, 

joilla varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta voi todella osallistua poliittiseen 

päätöksentekoon ja olemassa olevien aloitteiden välisen synergian edistämiseen, jotta 

optimoidaan varoja ja yhdistetään toimintaan osallistuvat tahot; 

4. kannattaa jäsenvaltiot ja Euroopan ulkopuoliset maat samaan taloudelliseen, 

historialliseen ja kulttuuriseen todellisuuteen yhdistävää Adrianmeren ja Joonianmeren 

makroaluetta koskevaa hanketta; 

5. panee merkille, että Välimeren alueen muodostama makroalue on kulttuurisen ja 

historiallisen tulkintansa perusteella puhtaasti maantieteellistä rajaustaan laajempi alue ja 

että siihen voi kuulua Atlantin rannalla sijaitsevia maita, kuten esimerkiksi Portugali ja 

Marokko, tai muilla alueilla, kuten Mustanmeren alueella, sijaitsevia maita; 

6. korostaa, että on tärkeää, että Välimeren alueesta tulee hajautetun yhteistyön alue, joka 

ulottuu pelkkiä maantieteellisiä rajojaan laajemmalle, jotta vahvistetaan rajatylittävää 

päätöksentekoa ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien, 

oikeusvaltion, ympäristön, talouskasvun, ekomatkailun sekä kulttuuri-, tutkimus-, 

koulutus-, nuoriso- ja urheilukumppanuuksien aloilla; korostaa koulutuksen suurta 

merkitystä, koska se voi vauhdittaa demokratiaan siirtymistä; 

7. katsoo, että Välimeren makroaluetta on kehitettävä kansainvälisten sopimusten 

mukaisesti, jotka liittyvät taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien 

kunnioittamiseen ja edistämiseen ja erityisesti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
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julistuksen ja Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 

suojelemisesta ja edistämisestä noudattamiseen; 

8. korostaa luovan työn ja kulttuurituotannon merkitystä ja katsoo, että tämä talouden sektori 

käy yhä tärkeämmäksi alueen talouskasvulle ja työllisyydelle; kehottaa kiinnittämään 

erityistä huomiota kulttuurivaihdon ja akateemisen vaihdon ohjelmien toteuttamiseen sekä 

vahvistamaan kulttuurin ja kestävän matkailun välistä kytkentää; 

9. katsoo, että kulttuurimatkailu voi vaikuttaa erityisesti Välimeren alueeseen sekä 

taloudellisesta näkökulmasta että keskinäisen tiedon ja kulttuurienvälisen ymmärryksen 

tekijänä; 

10. korostaa, että Välimeren makroalueen avulla voitaisiin edistää kulttuurien välistä 

vuoropuhelua ja siten rikastuttaa Euroopan unionin yhteistä kulttuuriperintöä, käynnistää 

kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja kannustaa kansalaisjärjestöjä ja Välimeren alueen 

kansalaisia osallistumaan unionin kulttuuri- ja koulutusohjelmiin; 

11. muistuttaa koulutuksen keskeisestä merkityksestä demokratialle ja sosiaaliselle ja 

taloudelliselle kehitykselle sekä ammattikoulutuksen tärkeydestä nuorten työttömyyden 

torjunnassa; 

12. korostaa, että Välimeren makroalueen kehyksessä ja ottaen huomioon erityisesti EU:n 

eteläosan valtioiden nuorten motivoituneisuuden on syytä vahvistaa nuorisoalalla tehtävää 

yhteistyötä hyödyntämällä unionin ohjelmia ja luomalla synergiaa Office Méditerranéen 

de la Jeunesse -yksikön, jonka tehtävänä on tarkastella nuorisoon liittyviä kysymyksiä 

Välimeren alueella, toteuttamien toimien kanssa; 

13. korostaa, että on tärkeää keskittyä erityisesti nuoriin, sillä he ovat uuden sukupolven 

perusta ja heillä on suurin vaikutus siihen, miten heidän maansa suhtautuu tulevaisuuteen; 

14. korostaa, että audiovisuaalisella alalla tehtävällä yhteistyöllä voi olla merkittävä asema 

demokraattisten arvojen välittämisessä kaikissa makroalueen valtioissa; 

15. suosittelee vaihtoihin liittyvien edellytyksien parantamisen sekä tutkimusta, innovointia ja 

luomista koskevan dynamiikan edistämisen näkökulmasta, että luodaan korkeakoulujen ja 

tutkimuslaitoksien välisiä verkostoja tulevalla Välimeren makroalueella ja kehitetään 

koulutuksen infrastruktuuria alueella sekä poistetaan opiskelijoiden, koulutuksessa 

olevien, nuorten vapaaehtoisten, opettajien, kouluttajien, tutkijoiden ja hallinnollisen 

henkilöstön liikkuvuuden esteet; korostaa, että opetuksen ja tutkimuksen laadun 

parantamiseksi näissä verkostoissa on tärkeää myöntää riittävästi rahoitusta ja tukea 

Tempus- ja Erasmus Mundus -ohjelmia etenkin kun otetaan huomioon, että Erasmus 

Mundus -ohjelman Välimeri-osion osallistujien määrä on vähäinen; 

16. toteaa, että taitelijoiden ja taideteoksien liikkuvuutta Euro–Välimeri-alueella haittaavat 

monenlaiset esteet, jotka vaihtelevat valtioittain ja alueittain ja jotka liittyvät 

viisumiongelmiin mutta myös taiteilijoiden asemaan ja taiteentekijöiden 

toimintaedellytyksiin erityisesti EU:n eteläisissä valtioissa; katsoo, että Välimeren 

makroalueen avulla olisi mahdollista toteuttaa toimia, jotta taiteilijoiden asema 

tunnustetaan vastavuoroisesti ja tarjotaan mahdollisuuksia tarkastella liikkuvuutta, 
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koulutusohjelmien optimaalista käyttöä, verkostoitumista sekä kulttuurialan toimijoiden, 

taiteilijoiden ja teosten vapaata liikkuvuutta; 

17. muistuttaa seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen eräänlaisen Euro–Välimeri-Erasmus-

ohjelman täytäntöönpanosta, jonka tarkoituksena on edistää Välimeren molemmin puolin 

asuvien opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, ja eräänlaisen Euro–Välimeri-

Leonardo da Vinci -ohjelman täytäntöönpanosta suuntautuen nuoriin, jotka haluavat 

hankkia ammatillista koulutusta ulkomailla makroalueellisen strategian kehyksessä; 

18. korostaa, että on ryhdyttävä toimenpiteisiin näillä alueilla lisääntymässä olevan 

"aivovuodon" torjumiseksi; 

19. kehottaa hyödyntämään Välimeren alueen historiaa sekä kulttuurien ja kielten 

monimuotoisuutta, sillä ne edistävät kulttuurin ja luovan teollisuuden sekä matkailualan 

innovointia ja kehitystä; kehottaa edistämään ja tukemaan museoiden ja kulttuurilaitosten 

yhteistyötä; 

20. muistuttaa, että kiinnostus eurooppalaisia elokuva- ja audiovisuaalituotantoja kohtaan on 

erityisen voimakasta Välimeren alueella ja vaikuttaa edelleen merkittävästi alueen 

demokraattista murrosvaihetta läpikäyvien yhteiskuntien kulttuurien väliseen 

vuoropuheluun; 

21. ehdottaa, että olisi pyrittävä entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja kauppaan kolmansien 

maiden kanssa, jotta parannetaan eurooppalaisten tuotantojen asemaa 

maailmanmarkkinoilla ja erityisesti Välimeren alueella, edistetään kulttuurivaihtoa ja 

käynnistetään Euro–Välimeri-vuoropuhelua ja koko alueen demokraattista kehitystä 

tukevia uusia aloitteita, kun otetaan huomioon erityisesti elokuva-alan Euro–Välimeri-

kokouksissa tehdyt sitoumukset. 
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