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POBUDE 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. priznava izzive, s katerimi se srečujejo obmejne regije, in poudarja, da lahko socialno-

ekonomske razlike, vključno s kulturnimi in jezikovnimi razlikami, med različnimi 

obmejnimi regijami ovirajo vključevanje, omejujejo sodelovanje ter zmanjšujejo 

priložnosti za ljudi in podjetja na obeh straneh meje; 

2. poudarja, da EU pozitivno prispeva k razvoju obmejnih regij in da bi se morali prihodnji 

programi financiranja nadaljevati čim bolj uspešno in učinkovito, z osredotočanjem na 

področja, ki imajo še posebej visoko evropsko dodano vrednost, s čimer bi se 

zagotovilo, da bi bilo reševanje težav na mejah v središču programov čezmejnega 

sodelovanja; 

3. določa, da bi morala kohezijska politika še naprej zagotavljati podporo za ranljive in 

marginalizirane ljudi z obravnavanjem neenakosti in krepitvijo solidarnosti z naložbami 

v izobraževanje, usposabljanje in kulturo, pri čemer bi bila posebna pozornost 

namenjena programom čezmejnega sodelovanja, osredotočenim na obstoječe kulturne, 

teritorialne in upravne ovire ter prihodnje izzive v teh regijah; 

4. poudarja, da meje EU zajemajo kopenske in morske meje, ki jih je treba upoštevati; zato 

spodbuja Komisijo, naj preuči izzive, s katerimi se srečujejo morske obmejne regije, da 

bi se omogočila celovita analiza ovir, s katerimi se srečujejo vse obmejne regije, ter 

morebitno sodelovanje in rast vseh obmejnih regij; 

5. poudarja pomen programov čezmejnega sodelovanja, vključno z makroregionalnimi in 

medregionalnimi, za financiranje izobraževalnih, kulturnih, ustvarjalnih, športnih, 

umetniških in drugih dejavnosti z evropsko dodano vrednostjo, ki zbližujejo državljane, 

ustvarjajo čezmejne sinergije, spodbujajo medsebojno zaupanje in razumevanje ter 

pomagajo obravnavati različne oblike predsodkov in stereotipe v obmejnih regijah; v 

zvezi s tem poudarja potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja v skladu s 

strategijami pametne specializacije in veliko število projektov INTERREG na področju 

kulture in dediščine, kar je dokaz, da med obmejnimi regijami obstaja močna želja po 

vlaganju v skupne tradicionalne kulturne dobrine in v razvoj sodobnih ustvarjalnih 

projektov, ustvarjalne sektorje in projekte na področju kulturne dediščine; zato ponovno 

poudarja svoje stališče, da je finančna podpora EU ključna za te pobude in da bi jo bilo 

treba zato v naslednjem večletnem finančnem okviru še okrepiti, zlasti s podporo 

skladov ESI; poziva Komisijo, naj opredeli in spodbuja sinergije med lokalnimi 

prednostnimi nalogami ter obstoječimi strategijami in cilji EU ter izvede ocene učinka 

za spodbujanje večjega zbliževanja in razvije vse možnosti obmejnih regij; 

6. opozarja na zapletenost sedanjega okvira za programe čezmejnega sodelovanja ter na 

strukturne težave in upravna bremena, s katerimi se srečujejo morebitni upravičenci pri 

pripravi teh projektov; v zvezi s tem pozdravlja ukrepe za poenostavitev, predlagane za 

obdobje po letu 2020, za katere meni, da so pomemben korak k poenostavitvi ter 

izboljšanju izvajanja in dostopnosti programov čezmejnega sodelovanja; 

 

7. opozarja na pomembnost kulture in kulturne dediščine v zvezi z gospodarsko blaginjo 
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mest in regij ter zato poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

učinkovito varovanje in promocijo svoje snovne in nesnovne kulturne dediščine, pri tem 

pa uporabijo vse razpoložljive instrumente kohezijske politike; 

8. poziva k novi strategiji obveščanja na področju čezmejnega in regionalnega 

sodelovanja, da bi se približali prebivalcem teh obmejnih regij, povečali njihovo 

ozaveščenost o priložnostih, ki jih prinašajo programi EU na področju čezmejnega 

sodelovanja, in s tem prispevali k spremembi odnosa za večjo odprtost v regionalnih in 

čezmejnih zadevah; 

9. poudarja pomembnost športa za gospodarski in družbeni razvoj čezmejnih regij, kot 

dokazujejo številni projekti teritorialnega sodelovanja, ki uporabljajo šport kot orodje za 

socialno in kulturno vključevanje; 

10. spodbuja mlade, naj delujejo, sodelujejo in se vključujejo v vse vidike razvoja 

regionalne in čezmejne družbe; podpira čezmejne ideje in dejavnosti na področju 

mladih, kot so ustvarjanje platform za izmenjavo idej in dobrih praks, ozaveščanje in 

izmenjava informacij o čezmejnem sodelovanju ter razširjanje informacij prek 

družbenih in drugih medijev za povečanje udeležbe in možnosti mladih v čezmejnih 

projektih; 

11. opozarja na pomanjkanje informacij o možnostih, ki jih financira EU v okviru 

programov čezmejnega sodelovanja, v obmejnih regijah EU; poziva države članice, naj 

izboljšajo razširjanje informacij o čezmejnih vprašanjih, npr. z vzpostavitvijo točk „vse 

na enem mestu“; 

12. poudarja, da je potrebna večja finančna zaveza za spodbujanje čezmejnih športnih 

dejavnosti in zlasti za izgradnjo malih infrastruktur za množične športe; 

13. poziva Komisijo, naj razmisli o kulturi in izobraževanju kot horizontalni prednostni 

nalogi za naslednjo generacijo programov znotraj kohezijske politike; 

14. odločno podpira vlogo čezmejnih projektov in programe na področju izboljševanja 

izobraževanja mladih, zaposljivosti, vključevanja in sodelovanja mladih v družbi z 

obravnavanjem socialnih problemov, s katerimi se srečujejo mladi v obmejnih regijah, 

kot sta brezposelnost in radikalizacija; poziva k bolj sistematičnemu sodelovanju med 

obmejnimi regijami za izboljšanje možnosti za mlade na področju zaposlovanja, 

izobraževanja, usposabljanja, kulture, športa in drugih področjih socialne politike; 

15. poudarja, da so jezikovne prepreke še vedno pomembna ovira za čezmejno sodelovanje, 

zlasti na obmejnih območjih brez dolgoletne tradicije sodelovanja; ugotavlja, da je jezik 

pomemben dejavnik, ki povečuje zaupanje in pomaga odpravljati družbeno-kulturne 

težave; meni, da se z bolj ciljno usmerjeno uporabo skladov ESI in povečanjem sredstev 

za jezikovne tehnologije lahko podpre sistematično spodbujanje večjezičnosti in 

evropske jezikovne raznolikosti pri izobraževanju in usposabljanju v obmejnih regijah, 

ki naj se začne že pri predšolski vzgoji, tudi z organizacijo športnih in kulturnih 

dogodkov; 

16. meni, da bi bilo treba z olajšanjem čezmejnih obiskov šol in obiskovanja zunajšolskih 

dejavnosti za otroke v zgodnji starosti okrepiti čezmejno sodelovanje med ustanovami 
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za izobraževanje in usposabljanje, da bi se otrokom zagotovila edinstvena priložnost, ki 

bi presegala učenje v razredih, da bi imeli neposredni stik in neposredne izkušnje z 

raznolikostjo kultur, jezikov in zgodovine svojih sosedov; 

17. ugotavlja, da si nekatera obmejna območja delijo skupni jezik, ki ni uradni jezik EU; 

meni, da bi se z višjimi ravnmi financiranja za poučevanje in spodbujanje manj 

razširjenih čezmejnih jezikov okrepilo sodelovanje, povečala čezmejna mobilnost ter 

obogatili kulturna raznolikost in dediščina teh območij; 

18. ponavlja, da je združevanje ključnih akterjev iz raziskovalne skupnosti, podjetij, 

visokošolskih ustanov, javnih organov in civilne družbe ključnega pomena; poziva 

države članice, naj olajšajo čezmejna partnerstva med ustanovami za izobraževanje in 

usposabljanje ter med njimi in podjetji v obmejnih regijah, da bi spodbudile mobilnost 

učencev, študentov, učiteljev, izvajalcev usposabljanja in administrativnega osebja, pa 

tudi doktorandov in raziskovalcev, vključno s sistemi poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja; poudarja, da bi večjezičnost v okviru takih čezmejnih partnerstev lahko 

pomagala diplomantom pri pripravi na vstop na zaposlitveni trg na obeh straneh meje; 

meni, da je treba nameniti pozornost tudi regionalnim manjšinskim jezikom, ki so 

vedno ogroženi, če niso vzpostavljene močne jezikovne politike; meni, da bi moralo biti 

financiranje na evropski ravni še naprej usmerjeno v ohranjanje in podpiranje 

regionalnih manjšinskih jezikov; 

19. poziva Komisijo, naj olajša čezmejne pobude in različne vrste izmenjav, medkulturne in 

izobraževalne dejavnosti, namenjene ozaveščanju državljanov o zakonodajnih in 

upravnih zahtevah v obmejnih regijah ter izboljšanju sodelovanja med lokalnimi 

upravami ter kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami; 

20. poziva države članice, naj olajšajo in spodbujajo vzajemno priznavanje in boljše 

razumevanje spričeval, diplom ter poklicnega usposabljanja in poklicnih kvalifikacij 

med sosednjimi regijami; zato spodbuja vključevanje posebnih znanj in spretnosti v 

učne načrte za povečanje možnosti čezmejnega zaposlovanja, tudi s potrjevanjem in 

priznavanjem znanj in spretnosti; 

21. spodbuja združevanje skupnih javnih služb in prizadevanj v sosednjih obmejnih regijah 

za razvoj vrste ciljno usmerjenih ukrepov za zagotavljanje podpore nizkokvalificiranim 

odraslim v obmejnih regijah in za pomoč pri izboljšanju njihove bralne, matematične in 

digitalne pismenosti s pridobitvijo širšega nabora kompetenc in višjih kvalifikacij; 

22. spodbuja čezmejno sodelovanje in čezmejne programe za dualno poklicno usposabljanje 

med različnimi obmejnimi regijami; meni, da bodo boljše čezmejno sodelovanje in 

naložbe v znanja in spretnosti v obmejnih regijah pomagali zmanjšati obstoječe vrzeli v 

znanju in spretnostih, zmanjšali brezposelnost in socialno izključenost ter pomagali 

rešiti težave, povezane s pomanjkanjem znanj in spretnosti ter begom možganov na 

takih obrobnih območjih; 

23. meni, da je večkulturnost še posebej pomembna za obmejne regije; močno spodbuja 

čezmejno kulturno sodelovanje v obmejnih regijah in med njimi s krepitvijo 

sodelovanja med ustvarjalnimi ljudmi in kulturnimi akterji, kot so umetniki ter 

predstavniki kulturnih organizacij, uprav in mrež v okviru določenih čezmejnih in 

vseevropskih projektov; 
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24. ponavlja, da je mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev postala neprecenljiva pri 

spodbujanju kulturnega in družbenega napredka Evrope ter razvoju regionalne, 

nacionalne in evropske kulturne dediščine; meni, da se s tesnim čezmejnim 

sodelovanjem na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja s posebnim poudarkom 

na mikro-, malih in srednjih podjetjih (tudi prek združevanja podjetij), nevladnimi 

organizacijami in majhnimi združenjem pomaga ustvariti socialno-ekonomsko vrednost, 

trajnostna delovna mesta in rast, zlasti za mlade, pa tudi spodbuja kulturno in jezikovno 

raznolikost ter inovacije; prav tako meni, da bo to sodelovanje pomagalo medsebojno 

povezovati državljane, izboljšati medsebojno razumevanje, obravnavati skupne izzive, 

okrepiti kulturno diplomacijo in ustvariti evropsko identiteto prek skupnih pobud za 

projekte, povezane s snovno in nesnovno kulturno dediščino in projekte, povezane z 

dediščino, na primer s skupnimi ustanovami za varstvo otrok, dostopnim večjezičnim 

izobraževanjem ali partnerstvi z izobraževalnimi ustanovami; poudarja pomen 

kulturnega in ustvarjalnega sektorja pri spodbujanju in ohranjanju kulturne raznolikosti, 

krepitvi socialne kohezije, prevzemu ključne vloge pri ponovni industrializaciji Evrope 

ter spodbujanju prelivanja inovacij v številnih drugih sektorjih; 

25. meni, da razvoj čezmejnega kulturnega sodelovanja bistveno prispeva k trajnostnemu 

razvoju čezmejnih ozemelj ter s tem vpliva na gospodarstvo, socialno kohezijo in 

okolje; poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami oblikuje skupni strateški 

pristop za razvoj in podpiranje kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter njegovo 

povezovanje z družbo in gospodarstvom za spodbujanje pametne in trajnostne rasti v 

obmejnih regijah EU; 

26. opozarja na pretirane ovire za kulturni in ustvarjalni sektor pri dostopanju do 

financiranja zaradi njegove narave in velikosti (kulturni in ustvarjalni sektor sestavljajo 

večinoma mikropodjetja in MSP) ter na težave, ki se pojavljajo zaradi pogosto slabše 

gospodarske uspešnosti nekaterih obmejnih regij; ponavlja svoje mnenje, da je izredno 

pomembno razviti kulturna, ustvarjalna in podjetniška znanja in spretnosti za odpravo 

teh strukturnih pomanjkljivosti; 

27. poudarja, da so regije dokazale zmogljivosti razvijanja čezmejnega sodelovanja v 

kulturnem in ustvarjalnem sektorju, in priznava pozitivne učinke pametne 

specializacije; poziva Komisijo in države članice, naj ohranijo in okrepijo obstoječe 

politike na tem področju in učinkovito uporabljajo sredstva, ki so na voljo v okviru 

programov EU ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov; 

28. meni, da lahko kohezijska politika pozitivno prispeva k ustvarjanju novih idej in 

možnosti sodelovanja med muzeji, orkestri ter čezmejnimi radijskimi in televizijskimi 

projekti v obmejnih regijah z obravnavanjem pravnih in finančnih težav, ki jih imajo 

umetniki pri izvajanju skupnih čezmejnih projektov; 

29. močno podpira čezmejne kulturne projekte ter sodelovanje med evropskimi 

prestolnicami kulture in obmejnimi regijami po vsej Evropi za vzpostavitev verige 

kulturnih „varilnih točk“ in ustvarjanje nove razsežnosti evropskih kulturnih mrež, v 

katerih se razvijajo nove prakse kulturne raznolikosti, ki se vključujejo v izvajanje 

konkretnih evropskih projektov; 

30. obžaluje, da kulturne in prostočasne dejavnosti pogosto ne privabljajo ljudi iz različnih 

obmejnih regij v sosednjih državah, čeprav imajo ljudje, ki živijo na teh območjih, 
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podobne interese in so v neposredni bližini drug drugega; podpira evroregionalne 

portale, ki so v več obmejnih regijah vzpostavljeni za zagotavljanje dostopa ljudi do 

informacij o kulturnih in prostočasnih dejavnostih, ter se zavzema za spodbujanje 

podobnih portalov v vseh obmejnih regijah; 

31. je trdno prepričan, da obmejne regije zaradi dolgoletnih stikov med kulturnimi 

ustanovami, kulturnim in ustvarjalnim sektorjem ter deležniki na obeh straneh meje 

lahko ustvarijo ugodne pogoje za umetniško in kulturno mobilnost ter so s tem lahko 

ključnega pomena za tematski turizem in prispevajo k trženju Evrope kot konkurenčne 

in trajnostne destinacije, povečajo mednarodno privlačnost Evrope ter prispevajo k 

aktivni oživitvi procesa evropskega povezovanja s spodbujanjem stikov med državljani 

Evrope in občutka pripadnosti; poziva Komisijo, naj kulturno razsežnost vključi v 

čezmejne razvoje pobude tako za zgodovinsko dediščino kot tudi za sodobno 

ustvarjalnost; zato poziva države članice, naj si bolj prizadevajo ter povečajo svoje 

naložbe, da bi razvili trajnostno in dolgoročno politiko kulturnega turizma; 

32. opozarja, da izobraževalne in kulturne čezmejne izmenjave spodbujajo medkulturni 

dialog, medsebojno razumevanje, reševanje sporov in izgradnjo miru, zlasti na 

obmejnih območjih po spopadih; v zvezi s tem poudarja tveganja, ki jih prinaša izstop 

Združenega kraljestva iz EU za medosebno izmenjavo ter mobilnost študentov, 

učencev, umetnikov in kulturnih izvajalcev na mejnih območjih Severne Irske in 

Republike Irske; 

33. spodbuja različne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije v obmejnih regijah 

in odpravo ovir za ranljive ljudi pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo; v zvezi 

s tem podpira spodbujanje in razvoj socialnih podjetij v obmejnih regijah kot vir 

ustvarjanja delovnih mest, zlasti za ranljive skupine ljudi, kot so mladi brezposelni in 

invalidi; 

34. je trdno prepričan, da imajo mediji in komunikacije potencial za krepitev obmejnih regij 

EU prek ustvarjalnega sektorja ter da digitalne platforme lahko spodbujajo vključevanje 

in varujejo kulturno raznolikost teh obmejnih regij; poleg tega meni, da so lahko kino, 

televizija, ustvarjalni dokumentarci in druga oblike digitalnih vsebin platforme, ki se 

lahko uporabljajo za podpiranje dediščine in edinstvenih značilnosti obmejnih regij EU; 

35. močno spodbuja države članice in regionalne oblasti, naj izboljšajo razširjanje 

informacij o čezmejnih kulturnih in izobraževalnih dejavnostih ter vprašanjih in 

okrepijo izmenjavo dobrih praks na teh področjih z vzpostavitvijo namenskega portala 

in spletišča; 

36. poudarja, da je treba obravnavati posebne izzive, povezane z umetniško in kulturno 

mobilnostjo, na področjih, kot so socialna varnost, obdavčenje (izogibanje dvojni 

obdavčitvi umetnikov in kulturnih delavcev) in zagotavljanje informacij o možnostih za 

mobilnost (nepovratna sredstva za mobilnost, programi gostovanja itd.); 

37. poudarja, da je športni turizem vse pomembnejši sektor evropskega gospodarstva; zato 

poziva k dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo športnih infrastruktur za spodbujanje 

turizma prek športa; 

38. ugotavlja, da je čezmejno sodelovanje, ki je glavni cilj politik EU, prispevalo k ublažitvi 
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škodljivih učinkov notranjih meja in bi lahko prispevalo k izboljšanju čezmejnih 

dosežkov na področju kulture in izobraževanja; 

39. podpira ukrepe na področju vajeništva in platforme z več deležniki v obmejnih regijah, 

namenjene izboljšanju kakovosti, ponudbe in ugleda vajeništev ter spodbujanju 

čezmejne mobilnosti med mladimi vajenci; meni, da se bodo z združevanjem ustreznih 

deležnikov za ustvarjanje čezmejnih priložnosti za vajeništva, delovno prakso in 

pripravništvo okrepili konkurenca, izobraževanje, znanja in spretnosti ter trg dela v 

takih regijah, in zlasti spodbuja ustvarjanje priložnosti za pripravništva v regionalnih in 

lokalnih ustanovah, vključenih v čezmejno in mednarodno sodelovanje; 

40. je seznanjen z resnimi migracijskimi izzivi, s katerimi se spopadajo nekatere obmejne 

regije; v ta namen spodbuja učinkovito uporabo sredstev, ki so na voljo za čezmejne 

programe EU, in izmenjavo dobrih praks med lokalnimi in regionalnimi oblastmi na 

obmejnih območjih pri vključevanju beguncev, ki uživajo mednarodno zaščito; 

poudarja, da morajo nacionalne vlade podpirati lokalne in regionalne oblasti pri 

spopadanju s temi izzivi; 

41. poziva države članice in regionalne oblasti, naj sodelujejo pri odkrivanju in 

odpravljanju morebitnih pravnih in upravnih ovir, ki omejujejo čezmejne izobraževalne 

ali kulturne dejavnosti, med drugim z uskladitvijo ustreznih regulativnih okvirov; 
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