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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget for Andragender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at mangel på information er en af de væsentligste årsager til, at unionsborgerne 
ikke i fuldt omfang kan anvende deres rettigheder; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at foreslå en omfattende kommunikationsstrategi, hvori der lægges 
særlig vægt på at øge borgernes bevidsthed om de rettigheder, som de nyder som 
unionsborgere;

2. påpeger, at Den Interinstitutionelle Informationsgruppe fungerer som en vigtig ramme, 
inden for hvilken EU-institutionerne kan arbejde for at opfylde deres forpligtelse til at 
etablere et "partnerskab om formidling om EU"1 og koordinere indsatsen for at øge 
bevidstheden om EU-rettighederne;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at strømline informationen om mobilitet blandt 
de studerende i EU som del af et kvikskrankesystem med henblik på at gøre det lettere for 
unge mennesker at drage fordel af de muligheder og rettigheder, de har som 
unionsborgere;

4. understreger unionsborgernes ret til at modtage nyheder fra uafhængige medier, jf. artikel 
11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

5. opfordrer Kommissionen til at styrke indsatsen for at udvikle redskaber til forbedring af 
den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder og dermed fjerne 
hindringer for studerendes og arbejdssøgendes mobilitet;

6. understreger vigtigheden af at forbedre sprogfærdighederne ved meget tidligt at undervise 
i mindst to fremmedsprog som anbefalet af Det Europæiske Råd på mødet i Barcelona den 
15.-16. marts 2002, så at unionsborgerne reelt kan udøve deres rettigheder overalt i 
Unionen; understreger behovet for at styrke EU's indsats på dette område.

                                               
1 Fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 22. oktober 2008 med titlen "Partnerskab 
om formidling af EU", EUT C 13 af 20.1.2009, s. 3.


