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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Peticijų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti piliečių informuotumą 
jų teisių srityje, teikiamas „Europe Direct“ informacijos centruose ir portale „Jūsų 
Europa“; pažymi, kad kartu reikia labiau stengtis informuoti piliečius apie jų teises, būtent 
per socialinės žiniasklaidos platformas;

2. primygtinai ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų informuojant piliečius ir įmones 
apie Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT);

3. ragina Komisiją kuriant kokybišką sistemą, kuria būtų ginamos stažuotojų teisės, spręsti 
problemas, su kuriomis susiduria ką tik universitetą baigę asmenys, pretenduojantys į 
stažuotes ar darbo vietas kitoje valstybėje narėje; primygtinai ragina Komisiją taip pat 
išnagrinėti naujas keitimosi informacija apie stažuotes ir darbo galimybes kitose ES šalyse 
priemones, būtent pasitelkiant EURES tinklą;

4. pabrėžia visos Europos tinklų, kuriuos sudaro vietos ir nacionalinė žiniasklaida radijo, 
televizijos ir interneto srityse, rėmimo svarbą; todėl nerimauja dėl to, kad Komisija 
netikėtai ir nepasikonsultavusi su Parlamentu nusprendė panaikinti kvietimą teikti 
paraiškas dėl visos Europos tinklų interneto srityje;

5. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą nuo 2013 m. savo miestų giminiavimosi sistema 
remti savivaldybių keitimąsi geriausia patirtimi ir projektus, kuriais siekiama padidinti 
informuotumą piliečių teisių srityje, tačiau apgailestauja dėl to, kad smarkiai sumažintas 
kitos programos „Europa piliečiams“ daugiametės finansinės programos, kuria galima 
finansuoti tokius projektus, finansinis paketas;

6. pritaria Komisijos nuomonei dėl poreikio didinti ES piliečių informuotumą ES piliečių 
teisių ir ypač jų rinkimų teisių srityje, tačiau ragina Komisiją nelaukti iki 2014 m. 
gegužės mėn., kad išleistų savo vadovą, kuriame tos ES teisės būtų „aiškiai ir paprastai“ 
pristatytos.


