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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anser regionerne for at være de bedst egnede centre for fremme af det europæiske ideal og 
de lokale og regionale myndigheder for at være de mest kompetente organer til at fremme 
dialogen med borgerne, eftersom de følger dem på nært hold i deres dagligdag; udtrykker i 
denne forbindelse sin tilfredshed med, at der fra EU's side er indledt bestræbelser på at 
decentralisere kommunikationspolitikken;

2. understreger, at EU's samhørighedspolitik udgør en af grundpillerne i den europæiske 
integration og den sociale solidaritet; mener derfor, at borgerne bør bevidstgøres om 
projekterne og resultaterne af denne fællesskabspolitik, idet der lægges vægt på EU's 
bidrag;

3. støtter Regionsudvalgets bestræbelser på at styrke drøftelserne på regionalt plan og optage 
de regionale net samt de lokale og regionale aktører i disse drøftelser for således at 
tilskynde til debat på græsrodsniveau; 

4. foreslår, at der oprettes et tovejskommunikationssystem mellem toppen og basisniveauet 
med hyppige kampagner i mindre målestok af lokal og regional karakter fra EU 
understøttet af de regionale medier og aktiv deltagelse af borgersamfundet, ngo'er, 
handelskamre, fagforeninger og erhvervsorganisationer;

5. understreger nødvendigheden af i forbindelse med de kommende valg til Europa-
Parlamentet på lokalt og regionalt plan at informere de unge borgere og især de vælgere, 
der for første gang skal til urnerne; understreger i bredere forstand vigtigheden af at 
inddrage EP-medlemmerne i drøftelserne med borgerne i deres regioner, eftersom de 
udgør borgernes stemme i EU;

6. understreger den særlige betydning af, at der skabes sammenhængende 
kommunikationsforbindelser med målrettet indhold såvel mellem EU og regioner med 
særlige karakteristika som mellem EU og særlige samfundsgrupper;

7. bifalder ideen om at skabe et europæisk åbent universitet under forudsætning af, at dette 
har stærk tilknytning til medlemsstaternes regioner med henblik på oplysning, 
kommunikation, interaktivitet og forbindelse mellem de unge indbyrdes på tværs af 
regionerne;
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