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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Petycji, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji zmierzające do zwiększenia wiedzy 
obywateli o ich prawach za pomocą portali Europe Direct i Twoja Europa; jednocześnie 
zauważa, że potrzeba dodatkowych działań na rzecz informowania obywateli o ich 
prawach, zwłaszcza poprzez platformy mediów społecznościowych;

2. usilnie wzywa państwa członkowskie, by zwiększyły wysiłki na rzecz upowszechniania 
wśród obywateli i przedsiębiorstw wiedzy o sieci SOLVIT;

3. zachęca Komisję, by rozwiązywała problemy stające przed absolwentami, gdy ubiegają 
się praktyki czy zatrudnienie w innym państwie członkowskim, opracowując wysokiej 
jakości ramy chroniące prawa stażystów; wzywa również Komisję, by poszukiwała 
nowych sposób poprawy wymiany informacji o możliwościach stażu czy zatrudnienia w 
innych krajach UE, zwłaszcza w sieci EURES;

4. podkreśla znaczenie wsparcia dla ogólnoeuropejskich sieci składających się z lokalnych i 
krajowych mediów radiowych, telewizyjnych i internetowych; uznaje zatem za wielce 
niepokojące, że Komisja nieoczekiwanie i nie zasięgnąwszy opinii Parlamentu 
postanowiła odwołać ogłoszenie o przetargu na ogólnoeuropejskie sieci w dziedzinie 
internetu;

5. odnotowuje zamiar Komisji dotyczący wsparcia od 2013 r., poprzez własny system 
współpracy partnerskiej, wymiany sprawdzonych wzorców między gminami i projektów 
mających na celu zwiększenie wiedzy o prawach obywateli, jednak uznaje, że godne 
głębokiego ubolewania jest, że drastycznie ograniczono środki finansowe przewidziane w 
kolejnych WRF na program Europa dla Obywateli, z którego można takie projekty 
finansować;

6. podziela zdanie Komisji, że istnieje potrzeba zwiększenia wiedzy obywateli UE o ich 
prawach wynikających z obywatelstwa UE, zwłaszcza o ich prawach wyborczych, jednak 
wzywa Komisję, by nie czekała do maja 2014 r. z wydaniem podręcznika omawiającego 
te prawa „w jasny i prosty sposób”.


