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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί τις περιφέρειες ως τα καταλληλότερα κέντρα προώθησης του ευρωπαϊκού 
ιδεώδους και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ως τους πλέον αρμόδιους φορείς 
προαγωγής του διαλόγου με τους πολίτες, δεδομένου ότι παρακολουθούν την 
καθημερινότητά τους in situ· στη βάση αυτή, εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
ανάληψη δράσεων αποκεντρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής εκ μέρους της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί στυλοβάτη για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και την κοινωνική αλληλεγγύη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα έργα και οι 
επιτυχίες της κοινοτικής αυτής πολιτικής θα πρέπει να προβληθούν στους πολίτες, 
δίνοντας έμφαση στην συμβολή της ΕΕ·

3. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής των Περιφερειών για ενίσχυση των 
περιφερειακών διαβουλεύσεων και συμπερίληψη των περιφερειακών δικτύων και των 
τοπικών και περιφερειακών αρχόντων σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνει μια συζήτηση κοντά 
στους πολίτες·

4. προτείνει τη δημιουργία ενός αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος μεταξύ κορυφής 
και βάσης με συχνές και μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και περιφερειακού 
χαρακτήρα από πλευράς ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών ΜΜΕ και ενεργή 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των επιμελητηρίων, των 
συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων·

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη ενημέρωσης, σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα των ψηφοφόρων 
εκείνων που θα προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· σε γενικότερο πλαίσιο, 
υπογραμμίζει τη σημασία της εμπλοκής των ευρωβουλευτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης με τους πολίτες των περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν τη 
φωνή τους στην ΕΕ·

6. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η δημιουργία συνεκτικών επικοινωνιακών κρίκων 
με στοχευμένο περιεχόμενο τόσο μεταξύ ΕΕ και περιφερειών με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αλλά και μεταξύ ΕΕ και ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων·

7. επιδοκιμάζει την ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ), υπό την προϋπόθεση της βαθιάς διασύνδεσής του με τις περιφέρειες των κρατών  
μελών, με στόχο την ενημέρωση, την επικοινωνία, τη διαδραστικότητα και τη 
διαπεριφερειακή σύνδεση των νέων μεταξύ τους.
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