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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. benadrukt dat de Europese onderwijsprogramma's een duidelijke en aangetoonde 
toegevoegde waarde hebben en van wezenlijk belang zijn voor het welslagen van de 
Europa 2020-strategie; betreurt dat de ontwerpbegroting van de Commissie geen 
voorstellen bevat voor aanvullende financiering voor onderwijs en opleiding, buiten de 
financiële programmering; vraagt om een aanzienlijke verhoging van de kredieten op de 
begroting 2012 voor het programma Levenslang leren en om een verdubbeling van de 
middelen voor onderwijs in het volgende MFK;

2. herinnert eraan dat artikel 165 VWEU nieuwe bevoegdheden voor de EU bevat op het 
gebied van sport; benadrukt het belang van sport voor de samenleving, niet alleen op het 
gebied van gezondheid en sociale integratie, maar ook op het gebied van economische 
groei en werkgelegenheid; vraagt daarom om afdoende financiering voor het voorbereiden 
en opstellen van een ambitieus programma van de EU op het gebied van sport;

3. benadrukt dat journalisten en media een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een 
Europese openbare ruimte, die burgers in staat stelt actief deel te nemen aan de Europese 
integratie; spreekt daarom zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Commissie het initiatief 
van het Europees Parlement inzake grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek heeft 
verworpen en haar eigen strategie voor pan-Europese medianetwerken heeft afgedankt 
door haar initiatief voor een pan-Europees TV-netwerk stop te zetten; dringt er bij de 
Commissie op aan het geplande tv-netwerk zo snel mogelijk op te zetten en een
omvattende communicatiestrategie vast te stellen om de legitimiteit van de EU te 
vergroten en de Europese openbare ruimte te versterken;

4. verwerpt de voorgestelde verlaging van middelen voor de Europese scholen, omdat dit 
waarschijnlijk zal leiden tot discriminatie tussen leerlingen op grond van taalkundige 
achtergrond of handicap, hetgeen een schending betekent van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie.


