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NÁVRHY

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

1. považuje regiony za nejvhodnější střediska pro prosazování evropské myšlenky a místní a 
regionální orgány za subjekty, které jsou pro podporu dialogu s občany nejkompetentnější, 
jelikož sledují každodenní život zblízka; v tomto ohledu vyjadřuje  uspokojení nad tím, že 
EU učinila opatření na decentralizaci komunikační politiky; 

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU je základem evropské integrace a sociální 
solidarity; domnívá se proto, že by občané měli být informováni o cílech a úspěších této 
politiky Společenství a současně by měl být zdůrazňován přínos EU;

3. podporuje úsilí Výboru regionů o posílení konzultací na regionální úrovni a zapojení 
regionálních sítí a klíčových místních a regionálních aktérů do tohoto procesu, jehož cílem 
je podpořit diskuzi, která je blízká občanům;

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi vládnoucími činiteli a obyvatelstvem obousměrný 
komunikační systém s častými, malými kampaněmi místní a regionální povahy, které 
bude pořádat EU s pomocí regionálních médií za aktivní účasti občanské společnosti, 
nevládních organizací, obchodních komor, odborů a profesních organizací;

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu je nutné, 
aby byli na místní a regionální úrovni informováni mladí voliči, zejména ti, kteří budou 
volit poprvé; v obecné rovině zdůrazňuje význam zapojení poslanců Evropského 
parlamentu do veřejných konzultací s občany v jejich regionech, a to vzhledem k tomu, že 
představují hlas veřejnosti v EU;

6. zdůrazňuje zvláštní význam vytvoření soudržných komunikačních vazeb s cíleným 
obsahem, a to jak mezi EU a regiony se zvláštními charakteristikami, tak mezi EU a 
konkrétními sociálními skupinami;

7. podporuje myšlenku vytvoření evropské otevřené univerzity, a to za předpokladu, že bude 
pevně provázána s regiony členských států, a s cílem umožnit informovanost, komunikaci, 
interaktivitu a kontakty mezi mladými lidmi z různých regionů.
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