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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a régiók az európai eszmék előmozdításának legmegfelelőbb központjai és 
a helyi és regionális hatóságok a leginkább illetékes szervek a polgárokkal folytatott 
párbeszéd előmozdítása tekintetében, mivel a mindennapokban közeli kapcsolatban állnak 
a polgárokkal; elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az EU intézkedéseket tett 
a kommunikációs stratégia decentralizálása terén;

2. hangsúlyozza, hogy az EU kohéziós politikája fő szerepet játszik az európai integráció és 
a társadalmi szolidaritás tekintetében; ezért úgy véli, hogy a polgárokat tájékoztatni kell a 
közösségi politika terén tett erőfeszítésekről és az elért eredményekről, kiemelve az EU 
szerepét e téren;

3. támogatja a Régiók Bizottsága erőfeszítéseit a regionális szintű konzultáció megerősítése 
és a regionális hálózatok és a kulcsfontosságú helyi és regionális szereplők  e folyamatba 
történő bevonása tekintetében, a helyi szintű vita előmozdítása érdekében;

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, kétoldalú kommunikációs rendszer létrehozását 
gyakori, kisebb méretű helyi és regionális szintű európai uniós kommunikációs 
kampányokkal, a regionális média segítségével és a civil társadalom, a nem-kormányzati 
szervek, a kereskedelmi kamarák, a szakszervezetek és a szakmai szervezetek aktív 
részvételével; 

5. hangsúlyozza – a közelgő európai választások tekintetében – a fiatal polgárok, különösen 
az első szavazók helyi és regionális szintű tájékoztatásának szükségességét; hangsúlyozza 
– általánosabb összefüggésben – az EP-képviselők bevonását a régióik polgáraival 
folytatott konzultációs folyamatba, mivel ők jelentik a közvéleményt az EU-ban;

6. hangsúlyozza a célzott tartalmú, összetartó kommunikációs kapcsolatok létrehozásának 
fontosságát az EU és a jellegzetes tulajdonságokkal rendelkező régiók és az EU és 
bizonyos társadalmi csoportok között egyaránt;

7. támogatja az Európai Nyitott Egyetem létrehozását – amennyiben szoros kapcsolatot tart 
fönt a tagállamok régióival – a tájékoztatás, a kommunikáció, az interaktivitás és a 
fiatalok régiókon átívelő kapcsolatainak előmozdítása érdekében.
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