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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. recunoaște dificultățile cu care se confruntă regiunile frontaliere și subliniază faptul că 

disparitățile socioeconomice, inclusiv diferențele culturale și lingvistice dintre diferite 

regiuni frontaliere pot să împiedice integrarea, să restricționeze interacțiunea și să 

reducă oportunitățile pentru populație și întreprinderi de ambele părți ale frontierei; 

2. subliniază faptul că UE a contribuit pozitiv la dezvoltarea regiunilor de frontieră și că 

viitoarele programe de finanțare ar trebui să continue în cel mai eficace și eficient mod, 

axându-se pe domenii cu o valoare adăugată europeană deosebit de înaltă și garantând 

că soluționarea dificultăților la frontieră se află în centrul programelor de cooperare 

transfrontalieră; 

3. stipulează faptul că politica de coeziune ar trebui să sprijine în continuare persoanele 

vulnerabile și marginalizate, abordând inegalitățile în creștere și consolidând 

solidaritatea prin investiții în educație, formare și cultură, acordând o atenție deosebită 

programelor de cooperare transfrontalieră axate pe obstacolele culturale, teritoriale și 

administrative existente și pe viitoarele provocări din regiunile respective; 

4. subliniază că frontierele UE cuprind atât frontiere terestre, cât și maritime, care trebuie 

luate în considerare; încurajează Comisia, prin urmare, să analizeze provocările cu care 

se confruntă regiunile frontaliere maritime pentru a permite o analiză globală a 

obstacolelor întâmpinate de toate regiunile frontaliere, precum și potențiala cooperare și 

creștere a tuturor acestor regiuni; 

5. subliniază importanța programelor de cooperare transfrontalieră, inclusiv a programelor 

macroregionale și interregionale, pentru finanțarea activităților educaționale, culturale, 

creative, sportive, artistice și a altor activități a căror valoare adăugată europeană îi 

apropie pe cetățeni, creează sinergii transfrontaliere, promovează încrederea reciprocă și 

înțelegerea și contribuie la abordarea diferitelor prejudecăți și stereotipuri în regiunile 

frontaliere; subliniază, în această privință, potențialul industriilor culturale și creative 

(ICC), în conformitate cu strategiile de specializare inteligentă și numărul mare de 

proiecte INTERREG dedicate culturii și patrimoniului, ceea ce dovedește că există, în 

regiunile frontaliere, o dorință puternică de a investi în active culturale tradiționale 

comune, precum și în dezvoltarea unor proiecte creative moderne, a industriilor creative 

și a unor proiecte de patrimoniu; își reiterează opinia potrivit căreia ajutorul financiar al 

UE este esențial pentru aceste inițiative și, în consecință, ar trebui să fie consolidat și 

mai mult în următorul CFM, în special cu sprijinul fondurilor ESI; solicită Comisiei să 

identifice și să stimuleze sinergiile între prioritățile locale și strategiile și obiectivele UE 

existente, precum și să dezvolte întregul potențial al regiunilor frontaliere; 

6. subliniază complexitățile cadrului actual al programelor de cooperare transfrontalieră, 

precum și dificultățile structurale și sarcinile administrative cu care beneficiarii 

potențiali se confruntă în cursul pregătirii acestor proiecte; salută, în această privință, 

măsurile de simplificare prezentate pentru perioada de după 2020 și le consideră o etapă 

importantă în ceea ce privește simplificarea și îmbunătățirea implementării și a 
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accesibilității programelor de cooperare transfrontalieră; 

7. reamintește importanța culturii și a patrimoniului cultural pentru prosperitatea 

economică a orașelor și regiunilor și, prin urmare, solicită statelor membre să adopte 

toate măsurile necesare pentru protejarea și promovarea eficace a patrimoniului lor 

cultural material și imaterial, precum și să utilizeze în această privință toate 

instrumentele disponibile ale politicii de coeziune; 

8. solicită o nouă strategie de informare referitoare la cooperarea transfrontalieră și 

regională, pentru a se apropia de locuitorii regiunilor de frontieră, a-i sensibiliza mai 

mult pe aceștia cu privire la oportunitățile pe care le oferă programele transfrontaliere 

ale UE și a contribui astfel la modificarea atitudinilor în direcția unei mentalități mai 

deschise în ceea ce privește aspectele regionale și transfrontaliere; 

9. subliniază importanța sportului pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor 

transfrontaliere, astfel cum demonstrează numeroasele proiecte de cooperare teritorială 

care folosesc sportul ca instrument de integrare socială și culturală; 

10. încurajează tinerii să acționeze, să participe și să se implice în toate aspectele dezvoltării 

societății la nivel regional și transfrontalier; sprijină ideile și activitățile transfrontaliere 

în domeniul tineretului, cum ar fi crearea de platforme pentru schimbul de idei și bune 

practici, sensibilizarea și schimbul de informații privind cooperarea transfrontalieră și 

diseminarea de informații prin mass-media socială și de alte tipuri, în vederea 

îmbunătățirii participării și a posibilităților tinerilor în cadrul proiectului transfrontalier; 

11. subliniază lipsa de informații privind oportunitățile finanțate de UE în legătură cu 

programele de cooperare transfrontalieră în regiunile frontaliere ale UE; solicită statelor 

membre să îmbunătățească diseminarea informațiilor privind chestiunile 

transfrontaliere, de exemplu prin crearea de ghișee unice; 

12. subliniază necesitatea unui angajament financiar mai substanțial pentru promovarea 

activităților sportive transfrontaliere și, în special, pentru construirea unor infrastructuri 

la scară mică destinate activității sportive pentru toți; 

13. solicită Comisiei să considere cultura și educația o prioritate orizontală pentru 

următoarea generație de programe din cadrul politicii de coeziune; 

14. sprijină ferm rolul proiectelor și programelor transfrontaliere de îmbunătățire a educației 

tinerilor, a angajabilității, incluziunii și participării acestora în societate, prin abordarea 

problemelor sociale cu care se confruntă tinerii în regiunile frontaliere, de exemplu 

șomajul și radicalizarea; solicită o cooperare mai sistematică la nivelul regiunilor 

frontaliere, cu scopul de a îmbunătăți șansele tinerilor în domeniul ocupării forței de 

muncă, al educației, formării, culturii, sportului și al altor politici sociale; 

15. subliniază faptul că barierele lingvistice încă reprezintă un obstacol important pentru 

cooperarea transfrontalieră, în special în zonele de frontieră fără o tradiție îndelungată 

de cooperare; constată că limba reprezintă un factor important de consolidare a 

încrederii și contribuie la atenuarea dificultăților socioculturale; consideră că o utilizare 

mai bine orientată a fondurilor ESI, precum și majorarea finanțării pentru tehnologiile 

lingvistice pot îmbunătăți comunicarea și sprijini astfel promovarea sistematică a 

multilingvismului și a diversității lingvistice europene în educație și în formare în 
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regiunile frontaliere, încă din primii ani de școală, și, de asemenea, prin organizarea de 

evenimente sportive și culturale; 

16. consideră că o cooperare transfrontalieră între instituțiile de învățământ și formare ar 

trebui consolidată prin facilitarea vizitelor școlare transfrontaliere și a activităților 

extracuriculare pentru copii de la o vârstă foarte fragedă, pentru a le oferi acestora o 

oportunitate specială, care depășește sala de clasă, de a avea un contact direct și o 

experiență imediată a diversității culturilor, limbilor și istoriei vecinilor lor; 

17. constată că unele zone frontaliere împărtășesc o limbă comună care nu este limbă 

oficială a UE; consideră că nivelurile sporite de finanțare pentru predarea și promovarea 

limbilor transfrontaliere mai puțin utilizate ar consolida cooperarea, ar spori mobilitatea 

la nivelul frontierelor și ar îmbogăți diversitatea culturală și patrimoniul în zonele 

respective; 

18. reiterează faptul că reunirea actorilor principali din comunitatea de cercetare, mediul de 

afaceri, învățământul superior, autoritățile publice și societatea civilă este esențială; 

invită statele membre să faciliteze parteneriatele transfrontaliere dintre instituțiile de 

învățământ și formare și între acestea și întreprinderi din regiunile de frontieră pentru a 

promova mobilitatea studenților, a profesorilor, a formatorilor și a personalului 

administrativ, precum și a doctoranzilor și a cercetătorilor, inclusiv educația și formarea 

profesională (EFP); subliniază că utilizarea multilingvismului în aceste parteneriate 

transfrontaliere poate ajuta absolvenții să se pregătească pentru a pătrunde pe piața 

muncii de ambele părți ale frontierei; consideră că trebuie acordată importanță și 

limbilor minoritare regionale care riscă întotdeauna să dispară dacă nu se pun în aplicare 

politici lingvistice solide; consideră că finanțarea la nivel european ar trebui să continue, 

pentru menținerea și sprijinirea limbilor minoritare regionale; 

19. solicită Comisiei să faciliteze inițiativele transfrontaliere și diferitele tipuri de schimburi 

și de activități interculturale și educative destinate unei mai mari sensibilizări a 

cetățenilor cu privire la cerințele legislative și administrative în regiunile frontaliere, 

precum și îmbunătățirea cooperării între administrațiile, instituțiile culturale și 

instituțiile de învățământ locale; 

20. îndeamnă statele membre să faciliteze și să încurajeze recunoașterea reciprocă și 

înțelegerea mai bună a certificatelor, a diplomelor și a calificărilor profesionale între 

regiuni învecinate; încurajează, prin urmare, includerea unor competențe specifice în 

programa școlară, cu scopul de a crește șansele de angajare transfrontaliere, inclusiv 

validarea și recunoașterea competențelor; 

21. încurajează reunirea serviciilor publice și a eforturilor comune din regiunile frontaliere 

învecinate, cu scopul de a dezvolta o serie de intervenții specifice pentru susținerea 

adulților cu competențe sau calificări reduse din regiunile frontaliere și a-i ajuta să își 

îmbunătățească competențele de scris și citit, competențele numerice și digitale prin 

dobândirea unui set mai amplu de competențe și calificări superioare; 

22. încurajează cooperarea transfrontalieră și programele de formare profesională duală la 

nivelul diferitelor regiuni frontaliere; consideră că o cooperare transfrontalieră mai bună 

și investițiile în competențe în regiuni frontaliere vor contribui la eliminarea lacunelor 

în materie de competențe, a sărăciei, șomajului și excluziunii sociale, și vor soluționa 
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deficitele de competențe și exodul creierelor în zonele periferice respective; 

23. consideră că multiculturalismul este deosebit de relevant pentru regiunile frontaliere; 

încurajează cu tărie cooperarea culturală transfrontalieră în cadrul regiunilor frontaliere 

și între acestea prin consolidarea colaborării între persoanele care activează în domeniul 

creativ și cultural, precum artiștii și reprezentanții organizațiilor, administrațiilor și 

rețelelor culturale, în cadrul unor proiecte transfrontaliere și transeuropene specifice; 

24. reiterează că mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii a devenit 

foarte valoroasă pentru promovarea progreselor culturale și sociale europene și pentru 

dezvoltarea patrimoniului cultural regional, național și european; consideră că o 

cooperare transfrontalieră solidă în domeniul industriilor culturale și creative (ICC), în 

special cu accentul pe microîntreprinderi și IMM-uri (inclusiv prin crearea de clustere 

de întreprinderi), pe ONG-uri și asociațiile mici, poate contribui la crearea de valoare 

socioeconomică, de locuri de muncă și creștere sustenabilă, în special pentru tineri, și, 

de asemenea, poate stimula diversitatea culturală și lingvistică și inovarea; consideră, de 

asemenea, că această cooperare va contribui la construirea unor punți între cetățeni, va 

combate provocările comune, va consolida diplomația culturală și va forma o identitate 

europeană, prin inițiative comune cu privire la proiecte legate de patrimoniul cultural 

material și imaterial, precum și de patrimoniu, de exemplu cu ajutorul unor facilități 

comune de îngrijire a copiilor, al educației multilingve accesibile, sau al parteneriatelor 

între instituții de învățământ; subliniază importanța ICC pentru promovarea și 

conservarea diversității culturale, pentru consolidarea coeziunii sociale, pentru 

îndeplinirea unui rol esențial în reindustrializarea Europei și generarea de inovații care 

se propagă în multe alte sectoare; 

25. consideră că dezvoltarea cooperării culturale transfrontaliere aduce o contribuție 

esențială la dezvoltarea durabilă a teritoriilor transfrontaliere, cu impact asupra 

economiei, coeziunii sociale și mediului; solicită Comisiei, alături de statele membre, să 

elaboreze o abordare strategică comună pentru dezvoltarea și susținerea industriilor 

culturale și creative, creând legături între ICC și societate și economie în vederea 

promovării creșterii durabile inteligente în regiunile frontaliere ale UE; 

26. subliniază barierele excesive cu care se confruntă industriile culturale și creative în ceea 

ce privește accesarea finanțării, dată fiind natura și dimensiunile lor (ICC sunt 

predominant microîntreprinderi și IMM-uri), precum și dificultățile care apar adesea ca 

urmare a performanței economice a unora dintre regiunile frontaliere, care este adesea 

mai redusă; reiterează opinia sa potrivit căreia dezvoltarea de competențe culturale, 

creative și antreprenoriale este de o importanță vitală pentru depășirea acestor deficiențe 

structurale; 

27. subliniază faptul că regiunile au o capacitate dovedită de a dezvolta cooperarea 

transfrontalieră în sectorul ICC, și constată efectele pozitive ale specializării inteligente; 

invită Comisia și statele membre să mențină și să consolideze politicile existente în 

acest domeniu și să utilizeze în mod eficace fondurile disponibile în baza programelor 

UE și a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI); 

28. consideră că politica de coeziune poate contribui pozitiv la crearea de noi idei și 

posibilități de cooperare între muzee, orchestre, precum și proiecte radio și TV 

transfrontaliere în regiunile frontaliere, prin abordarea dificultăților de natură juridică și 
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financiară cu care se confruntă artiștii în cadrul proiectelor lor transfrontaliere comune; 

29. sprijină ferm proiectele culturale transfrontaliere și cooperarea între Capitalele 

Europene ale Culturii și regiunile frontaliere din întreaga Europă, în vederea stabilirii 

unui lanț de „puncte comune” culturale și a generării unei noi dimensiuni de rețele 

culturale europene în cadrul căreia noi practici de diversitate culturală sunt dezvoltate și 

integrate în procesul de realizare de proiecte europene concrete; 

30. regretă faptul că activitățile culturale și recreative adesea nu reușesc să atragă cetățeni 

din diferite regiuni frontaliere din țările vecine în pofida faptului că populațiile care 

locuiesc în zonele respective au interese similare și se află în apropiere unele de 

celelalte; susține portalurile euroregionale create în mai multe regiuni frontaliere pentru 

a oferi populației acces la informații referitoare la activitățile culturale și recreative și 

încurajează promovarea unor portaluri similare în toate regiunile frontaliere; 

31. are convingerea fermă că regiunile frontaliere, datorită existenței unor contacte istorice 

între instituțiile culturale, ICC și părți interesate care depășesc frontierele, pot crea 

condiții favorabile pentru mobilitatea artistică și culturală și, prin urmare, pot fi 

esențiale pentru turismul tematic, pot contribui la promovarea Europei ca destinație 

competitivă și sustenabilă, sporind atractivitatea Europei pe plan internațional, și pot, de 

asemenea, revitaliza activ procesul integrării europene prin promovarea contactelor între 

cetățenii europeni și stimularea unui sentiment comun al apartenenței; invită Comisia să 

integreze o dimensiune culturală în inițiativele de dezvoltare transfrontalieră, atât pentru 

activele de patrimoniu istoric, cât și pentru creativitatea contemporană; invită, prin 

urmare, statele membre să își intensifice eforturile și investițiile pentru a elabora o 

politică sustenabilă pe termen lung în domeniul turismului cultural; 

32. reamintește că educația și schimburile culturale la nivel transfrontalier promovează 

dialogul intercultural, înțelegerea reciprocă, soluționarea conflictelor și consolidarea 

păcii, în special în regiunile de frontieră post-conflict; subliniază, în acest context, 

riscurile generate de Brexit pentru schimburile interpersonale și mobilitatea studenților, 

cursanților, artiștilor și operatorilor culturali între regiunile frontaliere din Irlanda de 

Nord și Republica Irlanda; 

33. încurajează diverse măsuri destinate combaterii tuturor formelor de discriminare în 

regiunile frontaliere și eliminarea barierelor cu care se confruntă populația vulnerabilă 

în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă și integrarea în societate; susține, în 

această privință, promovarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale în regiunile 

frontaliere ca sursă de noi locuri de muncă, în special pentru grupurile vulnerabile, 

precum tinerii șomeri și persoanele cu dizabilități; 

34. crede cu tărie că mass-media și comunicațiile au potențialul de a consolida regiunile 

frontaliere ale UE prin intermediul sectorului creativ și că platformele digitale au 

capacitatea de a promova incluziunea și de a proteja diversitatea culturală a acestor 

regiuni de frontieră; consideră, de asemenea, că cinematograful și televiziunea, precum 

și documentarele creative și alte forme de conținut digital reprezintă platforme care pot 

fi utilizate pentru susținerea patrimoniului și a caracteristicilor unice ale regiunilor 

frontaliere ale UE; 

35. încurajează cu tărie statele membre și autoritățile regionale să îmbunătățească 
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diseminarea de informații privind activitățile și aspectele educative și culturale 

transfrontaliere, precum și să consolideze schimbul de bune practici în zonele 

respective, prin crearea unui portal și a unui site web dedicate; 

36. subliniază necesitatea de a aborda provocările specifice legate de mobilitatea artistică și 

culturală în domenii ca securitatea socială, impunerea (evitarea dublei impuneri a 

artiștilor și a profesioniștilor din domeniul cultural), furnizarea de informații privind 

oportunitățile de mobilitate (granturi pentru mobilitate, programe de specializare etc.); 

37. subliniază faptul că turismul sportiv reprezintă un sector tot mai important în economia 

europeană; solicită, prin urmare, alocarea unor resurse financiare pentru construirea de 

infrastructuri sportive în vederea promovării turismului prin sport; 

38. constată că cooperarea transfrontalieră, un obiectiv major al politicii UE, a contribuit la 

atenuarea efectelor negative ale frontierelor interne și poate conduce la îmbunătățiri ale 

rezultatelor transfrontaliere la nivelul educației și culturii; 

39. susține măsurile privind stagiile de ucenicie și platformele care implică mai multe părți 

interesate în regiunile frontaliere, destinate îmbunătățirii calității, ofertei și imaginii 

stagiilor de ucenicie și promovării mobilității frontaliere a tinerilor ucenici; este de 

părere că reunirea părților interesate relevante pentru a crea oportunități transfrontaliere 

pentru stagii de ucenicie și de formare va consolida concurența, educația, competențele 

și piețele forței de muncă în regiunile respective și, în special, încurajează crearea de 

oportunități de stagii de formare în instituțiile regionale și locale implicate în cooperarea 

transfrontalieră și internațională; 

40. constată provocările grave create de migrație cu care se confruntă unele regiuni 

frontaliere; în acest sens, încurajează utilizarea eficace a fondurilor disponibile pentru 

programele transfrontaliere ale UE, precum și schimbul de bune practici între 

autoritățile locale și regionale din zonele frontaliere în cadrul integrării refugiaților aflați 

sub protecție internațională; subliniază nevoia ca guvernele naționale să sprijine 

autoritățile locale și regionale în abordarea acestor provocări; 

41. solicită statelor membre și autorităților regionale să colaboreze la identificarea și 

eliminarea oricăror bariere juridice sau administrative care inhibă activitățile educative 

sau culturale transfrontaliere, printre altele prin armonizarea cadrelor de reglementare 

relevante. 
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