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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. valt de Commissie bij in haar standpunt, zoals uitgedrukt in de Jaarlijkse 
beleidsstrategie 2009, dat de EU de burger  in al haar streven centraal moet blijven 
stellen, en acht het daarom belangrijk dat de EU middelen uittrekt op gebied van 
levenslang leren en burgerschap omdat die programma's rechtstreekse steun geven aan 
burgeractiviteiten;  houdt staande dat vóór de Europese verkiezingen van 2009 meer 
geld moet worden uitgetrokken voor de programma's "Europa voor de burger" en 
"Jeugd in actie" - waarvoor onder de burgers een breed draagvlak bestaat, getuige de 
hoge uitvoeringspercentages- dan in de laatste ramingen is voorzien;  

2. steunt om te beginnen de instelling van een nieuwe voorbereidende actie op 
sportgebied met een jaarlijkse begroting van EUR 1,5 miljoen onder rubriek 3b -
gezien het feit dat artikel 149 van het Verdrag van Lissabon de EU nieuwe 
bevoegdheden verschaft op gebied van sport, waartoe ook stimuleringsmaatregelen 
horen - gevolgd door een EU-financieringsprogramma voor sport; verlangt 
voortzetting en volledige uitwerking van de door deze commissie voorgestelde 
proefprojecten, met name het vorig jaar voorgestelde project over mobiliteit onder 
kunstenaars; hecht zijn steun aan de voortzetting, onder rubriek 4, van de 
voorbereidende actie MEDIA INTERNATIONAL dat het bereik van het mediabeleid 
van de EU internationaal op positieve wijze uitbreidt;

3. wacht voor een zorgvuldige analyse en suggesties de ontwerpbegroting voor 2009 af 
en behoudt zich de mogelijkheid voor om in de loop van de begrotingsprocedure te 
komen met de extra proefprojecten en voorbereidende acties die nodig worden geacht.
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