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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită o distribuire și aliniere echitabilă a finanțării pentru mobilitate și sprijinire a 
societății civile din cadrul programelor financiare ale PEV, astfel încât atât partea estică, 
cât și cea sudică să fie echivalente în privința cooperării externe a UE;

2. susține că programele UE destinate tinerilor au avut o influență majoră în direcția 
ameliorării posibilităților în materie de educație aflate la dispoziția tinerilor; solicită, prin 
urmare, statelor membre să ușureze accesul la educație în Europa studenților din țările 
PEV;

3. apreciază importanța Universității euro-mediteraneene și apreciază că ar trebui lansată o 
inițiativă similară pentru regiunea Parteneriatului estic;

4. subliniază necesitatea intensificării sinergiilor dintre „Tineretul în mișcare" și PEV pentru 
ca mobilitatea cursanților între UE și țările învecinate să beneficieze de mai multe 
posibilități, atât în interesul UE, cât și al tinerilor din aceste țări;

5. consideră că dezvoltarea politicii culturale în țările PEV beneficiază de promovarea 
participării la programele culturale ale UE; salută, prin urmare, lansarea Programului 
cultural al Parteneriatului estic și sprijină intenția Comisiei de a urmări desfășurarea 
Programului său cultural de acțiuni speciale; 

6. solicită SEAE să sprijine eforturile societății civile, mijloacelor mass-media libere și 
organizațiilor neguvernamentale vizând instituirea unui sistem democratic și a statului de 
drept în toate țările PEV în care libertățile fundamentale și drepturile omului sunt 
încălcate; urmărește cu îngrijorare procesul de restricționare a libertății de exprimare și a 
hărțuirii forțelor de opoziție în țări precum Belarus. 


