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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta iniciatívy Komisie zamerané na zlepšenie povedomia občanov o ich právach 
prostredníctvom informačnej služby a informačných centier Europe Direct a portálu Vaša 
Európa; zároveň konštatuje, že občanov treba o ich právach informovať ešte viac, a to 
najmä prostredníctvom platforiem sociálnych médií;

2. dôrazne nalieha na členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o šírenie 
informácií o sieti SOLVIT medzi občanmi a podnikmi;

3. nabáda Komisiu, aby problémy, s ktorými sa stretávajú absolventi pri uchádzaní sa o stáž 
či pracovné miesto v inom členskom štáte, riešila tým, že vypracuje rámec kvality na 
ochranu práv stážistov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby takisto preskúmala nové možnosti 
zlepšenia výmeny informácií o stážach a pracovných príležitostiach v iných krajinách EÚ, 
a to najmä prostredníctvom siete EURES;

4. zdôrazňuje význam podpory celoeurópskych sietí zložených z lokálnych a národných 
médií v oblasti rozhlasu, televízie a internetu; považuje preto za mimoriadne 
znepokojujúce, že Komisia sa neočakávane a bez konzultácie s Parlamentom rozhodla 
zrušiť výzvu na predkladanie návrhov týkajúcich sa celoeurópskych sietí v oblasti 
internetu;

5. berie na vedomie úmysel Komisie od roku 2013 prostredníctvom programu partnerstiev 
miest podporovať výmenu najlepších postupov medzi obcami, ako aj projekty zamerané 
na zvyšovanie informovanosti o právach občanov; domnieva sa však, že je značne 
poľutovaniahodné, že finančné krytie pre program Európa pre občanov, v rámci ktorého 
možno takéto projekty financovať, je v nasledujúcom VFR výrazne obmedzené;

6. zastáva rovnaký názor ako Komisia, pokiaľ ide o potrebu zlepšiť povedomie občanov EÚ 
o ich občianskych právach v EÚ, a najmä o ich volebných právach, no nalieha na 
Komisiu, aby s vydaním príručky, v ktorej budú tieto práva „jasne a zrozumiteľne“ 
vysvetlené, nečakala až do mája 2014.


