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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. žádá, aby se nezavíraly školy, a konstatuje, že je smysluplnější přijmout místo toho ve 
školách jednoduchá organizační opatření pro boj proti rizikům spojeným 
s onemocněním COVID-19;

2. konstatuje, že by nemělo docházet k omezování činnosti ani v odvětví kultury a umění;

3. vyzývá k přijetí podpůrných opatření v oblasti školního vzdělávání, neboť nedostatečné 
vzdělání je jednou z hlavních příčin špatné situace v rozvojových zemích;

4. vybízí k přijetí cílených podpůrných opatření s cílem informovat veškeré obyvatelstvo 
o co nejzdravějším životním stylu, aby se tak zlepšil celkový zdravotní stav a snížila 
náchylnost k chorobám;

5. vyzývá k cílené podpoře opatření, díky nimž by byli všichni obyvatelé lépe obeznámeni 
se základními hygienickými pravidly;

6. žádá, aby se cíleně podporovala opatření, která vhodným způsobem informují 
o onemocnění COVID-19, aby tak obyvatelstvo pochopilo tuto hrozbu, ale nepropadlo 
panice, aby v co největší míře zůstal zachován společenský život, hospodářství se 
nezhroutilo a obzvláště ohrožené skupiny obyvatel byly chráněny v každodenním 
životě;

7. je přesvědčen, že při posuzování situace bychom se měli zaměřit především na počet 
nemocných a zemřelých osob;

8. vyzývá k podpoře opatření zaměřených na zvýšení přitažlivosti sportovních aktivit, 
neboť sport představuje vhodný způsob, jak předcházet virovým infekcím;

9. zdůrazňuje, že veškerá podpůrná opatření musí být navržena tak, aby nezpůsobovala 
žádnou nebo téměř žádnou vedlejší škodu;

10. navrhuje, aby se upustilo od podpůrných opatření, u nichž velkou část finančních 
prostředků spolkne administrativa.


