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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. vítá iniciativy Komise zaměřené na zvýšení informovanosti občanů o jejich právech 
prostřednictvím služeb Europe Direct a Vaše Evropa; zároveň konstatuje, že je třeba 
vyvinout větší úsilí pro to, aby občané byli informováni o svých právech, zejména 
využitím platforem sociálních médií;  

2. důrazně žádá členské státy, aby zvýšily úsilí při šíření povědomí o síti SOLVIT mezi 
občany a podniky; 

3. vybízí Komisi, aby v reakci na problémy, jimž čelí absolventi v případě, že žádají o stáže 
či pracovní místa v jiném členském státě, vypracovala rámec kvality s cílem chránit práva 
stážistů; žádá rovněž Komisi, aby prozkoumala nové způsoby zlepšování výměny 
informací o stážích a pracovních příležitostech v jiných zemích EU, zejména 
prostřednictvím sítě EURES; 

4. zdůrazňuje, že je důležité podporovat celoevropsky působící sítě složené z lokálních nebo 
celostátních médií v oblasti rozhlasu, televize a internetu; považuje proto za velmi 
znepokojivé, že se Komise neočekávaně a bez konzultace s Parlamentem rozhodla zrušit 
výzvu k předkládání návrhů na celoevropské sítě v oblasti internetu;

5. bere na vědomí záměr Komise od roku 2013 podporovat prostřednictvím svého programu 
partnerství měst výměny osvědčených postupů mezi obecními úřady a projekty zaměřené 
na zvýšení povědomí o právech občanů, považuje nicméně za velmi politováníhodné, že 
finanční prostředky na program Evropa pro občany, v rámci kterého lze tyto projekty 
financovat, byly v příštím VFR drasticky sníženy;     

6. sdílí názor Komise, že je třeba zvýšit informovanost občanů EU o jejich právech 
spojených s občanstvím EU, a zejména o jejich volebních právech, avšak naléhavě vyzývá 
Komisi, aby s vydáním své příručky, která představí tato práva EU „srozumitelným 
a jednoduchým jazykem“, nečekala až do května 2014. 


