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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felszólít az európai szomszédságpolitika pénzügyi programjainak a mobilitásra és a civil 
társadalom támogatására előirányzott pénzügyi támogatásának arányos elosztására és 
összehangolására, hogy a keleti és a déli területek azonos jelentőségűek legyenek az EU 
külső együttműködése szempontjából;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett uniós programok jelentős hatást gyakorolnak a 
fiatalok oktatási lehetőségeinek javítására; ezért azzal a kéréssel fordul a tagállamokhoz, 
hogy Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az ENP-országokból származó diákoknak 
az oktatáshoz;

3. nagyra értékeli az Euromediterrán Egyetem által kifejtett hatást, és jelzi, hogy hasonló 
kezdeményezés indítására lenne szükség a keleti partnerség területén;

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” program és az 
európai szomszédságpolitika között annak biztosítása érdekében, hogy a tanulók 
mobilitása az EU és a szomszédos országok között több lehetőségből profitálhasson, 
mind az Unió-beli, mind pedig az ezen országokból származó fiatalok érdekeit szem előtt 
tartva;

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális programjain való részvétel előmozdítása előnyösen 
befolyásolja a kulturális szakpolitika fejlesztését az ENP-országokban; ezért üdvözli a 
keleti partnerség kulturális program elindítását, és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon követésére irányuló törekvését; 

6. felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy támogassa a civil társadalom, a szabad 
média és a nem kormányzati szervezetek törekvéseit a demokratikus rendszer és a 
jogállam bevezetésére az európai szomszédságpolitika azon országaiban, ahol az alapvető 
szabadságjogok és emberi jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a szabad 
véleménynyilvánítás korlátozásának tényét és az ellenzék zaklatását, például
Fehéroroszországban. 


