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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad regionai – tinkamiausi centrai Europos idealams propaguoti, o vietos ir regionų 
valdžios institucijos yra kompetentingiausios įstaigos dialogui su piliečiais skatinti, 
kadangi jos betarpiškai stebi kasdienį piliečių gyvenimą; išreiškia pasitenkinimą tuo, kad 
ES ėmėsi priemonių komunikacijos politikai decentralizuoti;

2. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika – tai pagrindinis Europos integracijos ir socialinio 
solidarumo ramstis; todėl mano, kad piliečiams turėtų būti pranešama apie pastangas ir 
laimėjimus šioje Bendrijos politikos srityje pažymint, koks yra Bendrijos įnašas;

3. pritaria Regionų komiteto pastangoms intensyvinti konsultacijas regionų lygmeniu ir 
įtraukti į šį procesą regionų tinklus ir pagrindinius vietos ir regionų veikėjus siekiant 
skatinti diskusijas vietos lygmeniu;

4. siūlo sukurti dvišalę apatinio ir viršutinio lygmenų komunikacijos sistemą, pagal kurią ES 
organizuotų dažnas nedideles vietos ir regioninio masto kampanijas ir šiame procese 
talkintų regioninė žiniasklaida ir aktyviai dalyvautų pilietinė visuomenė, NVO, prekybos 
rūmai, profsąjungos ir kitos profesinės organizacijos;

5. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į artėjančius Europos Parlamento rinkimus, būtina vietos ir 
regionų lygmenimis informuoti jaunus piliečius, ypač tuos, kurie balsuoja pirmą kartą;  
apskritai pabrėžia, kad svarbu Europos Parlamento narius įtraukti į konsultacijos su 
piliečiais regionuose procesą, kadangi jie išreiškia visuomenės nuomonę Europos 
Sąjungoje;

6. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu sukurti ES ir tam tikromis savybėmis pasižyminčių 
regionų, taip pat ES ir tam tikrų socialinių grupių darnius tikslinio turinio komunikacijos 
ryšius;

7. pritaria minčiai sukurti atvirąjį Europos universitetą numatant, kad jį turi sieti tvirti ryšiai 
su valstybių narių regionais, siekiant palengvinti jaunimo regionuose informavimą, 
komunikaciją, sąveikos procesus ir ryšius.
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