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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Petiční výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje úlohu vzdělávání, odborné přípravy, kultury a sportu při podpoře práv 

vyplývajících z občanství EU, aktivního občanství a solidarity, jakož i při posilování 

našich společných evropských hodnot založených na článku 20 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a článku 9 Smlouvy o Evropské unii; bere na vědomí, že programy EU, 

jako je např. Erasmus +, programu Práva, rovnost a občanství, Evropa pro občany 

a Kreativní Evropa přispívají prostřednictvím nadnárodní a mezikulturní spolupráce 

a výměny k dosažení výše uvedených cílů; 

2. zdůrazňuje, že program Evropa pro občany podporuje lepší pochopení práv a povinností 

občanů v EU; doporučuje proto, aby byl program další generace přijat s právním 

základem, který umožní zapojení Parlamentu jako spolutvůrce právních předpisů 

v rovnocenném postavení s Radou, a aby na něj bylo přiděleno více lidských a finančních 

zdrojů, aby se mohl zvýšit počet podporovaných projektů; 

3. zdůrazňuje, že je důležité prostřednictvím programu Erasmus+ podporovat rozvoj 

přenosných dovedností, které posilují mezikulturní porozumění a aktivní zapojení do 

různých společností; 

4. připomíná, že je třeba pokračovat v úsilí o zvyšování povědomí občanů EU o jejich 

právech a zajistit, aby byla tato práva jednotně dodržována v celé EU, a současně je nutné 

vyzdvihovat příležitosti, které poskytuje občanství EU; zdůrazňuje úlohu vzdělávacích 

zařízení při zvyšování informovanosti mladých lidí, pokud jde o jejich práva v rámci EU, 

a při podpoře aktivního občanství; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby poskytla 

společný rámec pro vyučování o EU ve škole, a vybízí členské státy, aby přijaly vhodná 

opatření a zajistily, aby tento rámec byl účinně začleněn do školního kurikula; sdílí názor 

Komise, že zvyšovat informovanost o právech spojených s občanstvím EU vyžaduje 

spolupráci na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že by na všech úrovních, zejména na regionální a místní úrovni, mělo být 

poskytováno náležité a speciální školení; 

5. je toho názoru, že v zájmu účinného zaručení stejných práv všem občanům EU by měly 

být vzdělávací systémy cenově dostupné a inkluzivní s důrazem na nejvíce znevýhodněné 

a zranitelné skupiny obyvatelstva a měly by nabízet vysoce kvalitní vzdělávání, jež 

podporuje aktivní občanství, a celoživotní vzdělávání, které odpovídá hospodářským 

a společenským požadavkům; 

6. připomíná, že je třeba podporovat učitele a pedagogické pracovníky, aby byly informace 

o právech a občanství EU nedílnou součástí výuky; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

třeba dále podporovat a rozvíjet internetové platformy, jako jsou např. School Education 

Gateway, Teacher Academy a Open Educational Europe, aby měli pedagogové přístup 

k inovativním výukovým materiálům v různých jazycích, včetně materiálů určených 

studentům se zvláštními potřebami, které jim pomohou povzbuzovat a motivovat studenty 

k získávání informací o EU; 
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7. zdůrazňuje úlohu mobility v osobním rozvoji mladých lidí, neboť podporuje studijní 

a kulturní výměny a zlepšuje tak pochopení koncepce aktivního občanství a jeho 

uplatňování v praxi; vybízí členské státy, aby propagovaly programy EU podporující 

mobilitu; 

8. oceňuje význam kultury, umění a vědy jako nedílné součásti aktivního občanství EU; 

zdůrazňuje jejich úlohu při posilování společného pocitu sounáležitosti občanů s naší Unií 

a vzájemného porozumění a při podněcování mezikulturního dialogu; 

9. vyzývá, aby v zájmu posílení mezikulturního porozumění a solidarity v Evropě byla 

prostřednictvím formálního, neformálního a informálního vzdělávání mezi žáky 

a studenty všech věkových skupin zvyšována informovanost o evropských hodnotách 

a občanských právech v EU; 

10. je přesvědčen, že v zájmu snazšího začlenění migrantů do společnosti je důležité mezi 

nimi propagovat vědomosti o evropské kultuře a evropských hodnotách a taktéž 

prohlubovat mezikulturní dialog podporou jejich původních kultur a upevňováním jejich 

základních občanských dovedností; 

11. vítá záměr Komise posílit politickou angažovanost občanů v rámci demokratického života 

EU; vybízí k podpoře demokratické angažovanosti, a to tak, že se posílí dialog mezi 

občany a chápání úlohy právních předpisů EU v každodenním životě občanů a že se 

podpoří jejich aktivní a pasivní volební právo v místních a evropských volbách bez ohledu 

na místo bydliště v EU; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby využívala sociální média 

a digitální nástroje a aby zvláštní důraz kladla na zvýšení účasti mladých lidí a zdravotně 

postižených osob; vyzývá k rozvoji a používání nástrojů elektronické demokracie, jako 

jsou internetové platformy, které by měly sloužit k přímějšímu zapojení občanů do 

demokratického života EU, a tak ke zvýšení jejich angažovanosti; 

12. připomíná, že je důležité rozšířit a prohloubit strukturovaný dialog s občany o jejich 

právech, který umožní určit překážky, jimž občané čelí při uplatňování těchto práv, 

a zlepšit monitorování a účinnost programů a iniciativ EU v této oblasti; 

13. zdůrazňuje roli sdělovacích prostředků a služeb informační společnosti, a proto vyzývá 

Komisi a členské státy, aby vytvářely legislativní rámec podporující pluralitu a nezávislost 

sdělovacích prostředků a dostupnost objektivních informací pro občany; 

14. vyzývá Komisi, aby vypracovala zvláštní kritéria k hodnocení provádění a výkonnosti 

evropských programů na podporu aktivního občanství a aby se v jejich rámci zaměřila na 

vzdělávací aspekty; 

15. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby občané se zdravotním postižením a zranitelní občané 

mohli plně požívat práv a příležitostí, které jim poskytuje občanství EU; vybízí všechny 

členské státy EU, aby uplatňovaly evropský průkaz osob se zdravotním postižením s cílem 

usnadnit mobilitu osob se zdravotním postižením v EU; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

přístupnost webových stránek EU pro osoby se zdravotním postižením; 

16. podporuje revizi evropské občanské iniciativy s cílem zlepšit její dostupnost a usnadnit 

její použití; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit fungování evropské občanské iniciativy a zvýšit 

povědomí o této iniciativě mezi veřejností, aby se maximálně využil její potenciál 
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k podpoře účasti občanů a demokratické diskuse; 

17. vyzývá členské státy, aby prováděly pracovní plán EU v oblasti mládeže na období 2016–

2018 se zaměřením na podporu aktivního občanství a sociálního začlenění mladých lidí 

a jejich účasti na evropském demokratickém a občanském životě;  

18. zdůrazňuje, že vysoká nezaměstnanost mladých lidí a nejisté vyhlídky do budoucnosti 

zůstávají jednou z hlavních příčin znepokojení evropské mládeže; v této souvislosti 

připomíná cíle stanovené v bratislavském prohlášení a plán „zajistit perspektivní 

ekonomickou budoucnost pro všechny, uchránit náš způsob života a nabídnout lepší 

příležitosti mladým“; vyzývá Komisi, aby nadále usilovala o podporu mladých lidí tím, že 

jim nabídne nové příležitosti ke vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnání; 

19. vyzdvihuje roli stáží a odborných praxí, které studentům a absolventům pomáhají získávat 

praktické poznatky a odborné zkušenosti; v této souvislosti podporuje vytvoření jednotné 

centralizované platformy pro přeshraniční stáže a odborné praxe, jak bylo navrženo 

v rámci veřejných konzultací; 

20. zdůrazňuje význam dobrovolné činnosti jako základního prvku programů, které podporují 

aktivní občanství; vybízí k vytvoření vzdělávacích programů, včetně vzdělávacího obsahu, 

a k občanské angažovanosti a uznávání dobrovolnické činnosti jako aktivity, za niž je 

možné získat kredity; 

21. zdůrazňuje, že dobrovolnická činnost nemůže nahradit placené zaměstnání, a vyzdvihuje 

základní myšlenku, že placená pracovní místa vytvářejí pocit sounáležitosti s komunitou, 

zajišťují zapojení a aktivní účast na veřejném životě a v konečném důsledku občanskou 

angažovanost; 

22. zdůrazňuje úlohu sportu, zejména na místní úrovni, neboť přispívá k posílení aktivního 

občanství tím, že podporuje vzájemné porozumění a respekt a zároveň hodnoty a zásady 

EU; vybízí Komisi, aby i nadále podporovala sportovní iniciativy, které prosazují aktivní 

občanství a občanské hodnoty, a rozvíjejí tak pocit sounáležitosti. 

23. vybízí Komisi, aby nadále podporovala akce a iniciativy propagující občanská práva 

a aktivní občanství; zdůrazňuje, že nové iniciativy v této oblasti by měly doplňovat již 

existující iniciativy a neměly by mít dopad na rozpočty stávajících programů; 

24. vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je uvést do provozu elektronický výukový nástroj, 

který má místním a regionálním orgánům pomoci lépe pochopit a vhodně uplatňovat 

pravidla o volném pohybu, a vytvořit jednotnou digitální bránu, která bude občanům 

a podnikům na jednotném trhu EU poskytovat online informace; konstatuje, že tyto 

nástroje by měly poskytovat konzistentní a uživatelsky vstřícné informace o občanských 

právech v EU a jejich praktickém uplatňování; zdůrazňuje, že tyto nástroje by měly být 

propojeny se stávajícími nástroji v této oblasti, jako jsou např. Europe Direct a Vaše 

Evropa; 

25. zdůrazňuje význam výměny a šíření osvědčených postupů ke zvyšování informovanosti 

o právech občanů EU a k posilování zapojení občanů do občanského a politického života 

v celé EU; 
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26. zdůrazňuje, že je důležité, aby poslanci EP a další významné osobnosti EU zvyšovaly, 

zejména mezi mladými lidmi, informovanost o právech občanů EU; 

27. podporuje produkci a šíření tiskovin a multimediální produktů ve všech úředních jazycích 

EU s důrazem na zvyšování informovanosti občanů EU o jejich právech a na posilování 

jejich schopnosti tato práva účinně vymáhat; 

28. ztotožňuje se s názorem, že občanství EU přispívá k budování soudržnější evropské 

společnosti, čímž podporuje vzájemné porozumění, mezikulturní dialog a nadnárodní 

spolupráci. 
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