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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. glæder sig over Kommissionens initiativer med henblik på at forbedre borgernes 
bevidsthed om deres rettigheder gennem Europe Direct og Your Europe; bemærker 
samtidig, at der skal gøre yderligere bestræbelser på at oplyse borgerne om deres 
rettigheder, navnlig gennem sociale medieplatforme;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 
udbrede kendskabet til SOLVIT-netværket blandt borgere og virksomheder; 

3. opfordrer Kommissionen til at tage fat på de problemer, som kandidater står overfor, når 
de ansøger om praktikophold eller stillinger i en anden medlemsstat, ved at udvikle en 
kvalitetsramme for beskyttelse af deres rettigheder; opfordrer Kommissionen til også at 
undersøge nye midler til at forbedre udvekslingen af oplysninger om praktikophold og 
jobmuligheder i andre EU-lande, navnlig gennem EURES-netværket;

4. understreger vigtigheden af at støtte paneuropæiske netværk bestående af lokale og 
nationale medier inden for radio, tv og internettjenester; finder det derfor meget 
bekymrende, at Kommissionen uventet og uden høring af Parlamentet har besluttet at 
annullere en indkaldelse af forslag om paneuropæiske netværk inden for internettjenester;

5. noterer sig Kommissionens hensigt om fra 2013 via venskabsbysamarbejdet at støtte 
udveksling af bedste praksis mellem kommuner og projekter med henblik på at øge viden 
om borgernes rettigheder, men finder det yderst beklageligt, at finansieringsrammen for 
den næste flerårige finansielle ramme for Europa for Borgerne-programmet, hvorfra 
sådanne projekter kan finansieres, er blevet drastisk reduceret;

6. deler Kommissionens opfattelse af, at der er behov for at styrke EU-borgernes bevidsthed 
om deres rettigheder knyttet til unionsborgerskabet, og især deres valgrettigheder, men 
opfordrer Kommissionen til ikke at vente indtil maj 2014 med at lancere sin håndbog, der 
"klart og tydeligt" skal orientere om disse EU-rettigheder.


