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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Insta a uma distribuição e alinhamento equitativos dos financiamentos dos programas 
financeiros da PEV para a mobilidade e apoio da sociedade civil, com vista a tornar as 
áreas oriental e meridional equivalentes do ponto de vista da cooperação externa da UE;

2. Afirma que os programas da UE destinados aos jovens contribuíram em grande medida 
para a intensificação das oportunidades educativas para a juventude; consequentemente, 
insta os Estados-Membros a proporcionarem aos estudantes dos países da PEV o acesso à 
educação na Europa; 

3. Congratula-se com o impacto da Universidade Euromediterrânica e sugere que seja 
lançada uma iniciativa semelhante para a região da Parceria Oriental;  

4. Sublinha a necessidade de intensificar as sinergias entre a iniciativa "Juventude em 
Movimento" e a PEV, com vista a garantir que a mobilidade dos aprendentes entre a UE 
e os países vizinhos possa desfrutar de mais oportunidades, no interesse da UE e dos 
jovens desses países;

5. Considera que a promoção da participação nos programas culturais da UE favorece o 
desenvolvimento das políticas culturais nos países da PEV; consequentemente, 
congratula-se com o lançamento do Programa Cultural da Parceria Oriental e aprova a 
intenção da Comissão de dar seguimento ao seu Programa de Acção especial Cultura; 

6. Insta o SEAE a apoiar os esforços da sociedade civil, a liberdade de imprensa e as 
organizações não governamentais no sentido de introduzir o sistema democrático e o 
Estado de Direito nos países da PEV onde as liberdades fundamentais e os direitos 
humanos estejam a ser desrespeitados; nota com preocupação o processo de restrição da 
liberdade de expressão e o assédio da oposição na Bielorrússia, por exemplo.  


