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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για τα δικαιώματά τους μέσω των διαδικτυακών πυλών Europe Direct και "Η 
Ευρώπη σου" (Your Europe)· σημειώνει, όμως, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την 
ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, ιδίως με τη βοήθεια των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης·

2. ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ευρύτερη 
ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με το δίκτυο SOLVIT·

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους 
αποφοίτους όταν υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση ή για θέση εργασίας σε άλλο 
κράτος μέλος, με την ανάπτυξη ενός πλαισίου ποιότητας για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εκπαιδευομένων· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει νέους 
τρόπους για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως μέσω 
του δικτύου EURES·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης πανευρωπαϊκών δικτύων που αποτελούνται 
από τοπικά και εθνικά ΜΜΕ στους τομείς του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του 
διαδικτύου· θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή απροσδόκητα 
και χωρίς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφάσισε να ακυρώσει την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πανευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα του διαδικτύου·

5. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να στηρίξει, από το 2013 και εφεξής, μέσω του 
συστήματος της αδελφοποίησης πόλεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των δήμων, καθώς και προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά θεωρεί ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι 
το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το επόμενο ΠΔΠ για το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους 
πολίτες", από το οποίο μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά, έχει μειωθεί
δραστικά·

6. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ως προς την ανάγκη να ενισχυθεί η ενημέρωση 
των πολιτών της ΕΕ για τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ, και ιδίως για τα εκλογικά 
τους δικαιώματα, αλλά καλεί την Επιτροπή να μην περιμένει μέχρι το Μάιο του 2014 για 
να εκδώσει το εγχειρίδιο που παρουσιάζει αυτά τα δικαιώματα της ΕΕ σε" σαφή και απλή 
γλώσσα". 


