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SUGGESTIES

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

1. verzoekt, met het oog op gelijkwaardige externe samenwerking van de EU met de 
oostelijke en zuidelijke regio's, om rechtvaardige verdeling en afstemming van de 
financiering van mobiliteit en ondersteuning van het maatschappelijk middenveld uit 
hoofde van de financiële programma's van het Europees nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de EU-
programma's voor jonge mensen; verzoekt de lidstaten daarom het Europees onderwijs 
open te stellen voor studenten uit partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid;

3. is ingenomen met de invloed van de Euromediterrane universiteit en geeft te kennen dat 
een soortgelijk initiatief moet worden genomen voor de regio van het oostelijk 
partnerschap;

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, zodat de mobiliteit van studenten tussen de EU en 
haar buurlanden meer kansen krijgt, waar zowel de EU als de jongeren uit deze landen 
belang bij hebben;

5. meent dat het stimuleren van deelname aan culturele programma's van de EU gunstig is 
voor de ontwikkeling van cultuurbeleid in partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid; is daarom ingenomen met de start van het programma Cultuur voor 
landen van het oostelijk partnerschap, en steunt de Commissie in haar plan om de 
bijzondere actie van het programma Cultuur een vervolg te geven; 

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in hun streven naar een democratisch bestel en 
een rechtsstaat in alle partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten worden geschonden; toont zich bezorgd over 
de inperking van de vrijheid van meningsuiting en de intimidatie van de oppositie in 
bijvoorbeeld Wit-Rusland.


