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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att göra medborgarna mer 
medvetna om sina rättigheter genom ”Europa direkt” och ”Ditt Europa”, men noterar 
samtidigt att mer behöver göras för att informera medborgarna om dessa rättigheter, inte 
minst genom sociala medier.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att sätta fart med sitt arbete för 
att sprida kunskap om Solvit-nätverket till allmänhet och företag.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de problem som akademiker 
ställs inför när de ansöker om praktikplatser eller arbeten i andra medlemsstater, genom 
att utveckla en kvalitetsram för att skydda praktikanters rättigheter. Kommissionen 
uppmanas även att undersöka nya sätt att förbättra informationsutbytet om praktikplatser 
och arbetsmöjligheter i andra EU-länder, till exempel genom Eures (Europeiska nätverket 
för arbetsförmedlingar).

4. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja alleuropeiska nätverk bestående av lokala 
och nationella medier inom radio, teve och internet. Parlamentet finner det därför starkt 
oroande att kommissionen oväntat och utan att rådfråga parlamentet beslutat att dra 
tillbaka en inbjudan att lämna förslag om alleuropeiska nätverk inom området för internet.

5. Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att från och med 2013 via sitt 
vänortssystem stödja utbyte av bästa praxis mellan kommuner och projekt för att förbättra 
kunskapen om medborgarnas rättigheter, men tycker att det är högst beklagligt att man 
kraftigt skurit ner finansieringsramen i nästa fleråriga budgetram för programmet ”Ett 
Europa för medborgarna” som kan finansiera sådana projekt.

6. Europaparlamentet delar kommissionens synsätt att unionsmedborgarna måste bli mer 
medvetna om sina rättigheter, i synnerhet de rättigheter de har som väljare, men uppmanar 
kommissionen att inte vänta till maj 2014 innan den lanserar sin handbok där dessa 
EU-rättigheter presenteras på ett klart och lättbegripligt språk.


