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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита регионите за най-подходящи центрове за насърчаване на европейския идеал и 
местните и регионални органи за най-компетентни органи за насърчаване на 
диалога с гражданите, тъй като те наблюдават на място всекидневния живот на 
гражданите; в тази връзка изразява своето удовлетворение от предприемането на 
мерки за децентрализиране на комуникационната политика от страна на ЕС;

2. подчертава, че политиката на сближаване на ЕС е опора за европейската интеграция 
и социална солидарност; счита, следователно, че гражданите следва да бъдат 
уведомявани относно усилията и успехите на тази политика на Общността, като се 
подчертава приносът на ЕС;

3. подкрепя усилията на Комитета на регионите за засилване на процеса на 
консултиране на регионално равнище и за включването в този процес на 
регионалните мрежи и на местните и регионалните органи, така че да бъде 
насърчавано воденето на дебат в непосредствена близост до гражданите;

4. предлага създаването на двупосочна система за връзка между върха и основата с 
често провеждане на малки по обхват кампании на местно или регионално равнище 
от страна на ЕС, със засилване на регионалните медии и активното участие на 
гражданското общество, на НПО, 

5. в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на местно и регионално равнище, на младите 
граждани и по-специално на онези избиратели, които ще пристъпят към 
избирателните урни за първи път; в един по-общ контекст подчертава значението на 
участието на членовете на Европейския парламент в процеса на консултиране с 
гражданите от техните региони, тъй като те са техният глас в ЕС;

6. подчертава особеното значение на създаването на здрави комуникационни връзки с 
целенасочено съдържание както между ЕС и регионите с особени характеристики, 
така и между ЕС и специфичните обществени групи;

7. подкрепя идеята за създаване на Европейски отворен университет (ЕОУ), при 
условие че той е тясно свързан с регионите на държавите-членки, с цел улесняване 
на информацията, комуникацията, взаимодействието и междурегионалните връзки 
на младите хора.
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