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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka piemērotākie centri Eiropas ideāla popularizēšanai ir reģioni un 
kompetentākās iestādes dialoga sekmēšanai ar pilsoņiem ir vietējās un reģionālās iestādes, 
jo tām ir cieša saistība ar pilsoņu ikdienas dzīvi; šajā sakarībā pauž gandarījumu, ka ES ir 
veikusi pasākumus, lai decentralizētu komunikācijas politiku;

2. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir galvenais atbalsts Eiropas integrācijai un sociālajai 
solidaritātei; tādēļ uzskata, ka pilsoņi ir jāinformē par šīs Kopienas politikas centieniem un 
sasniegumiem, uzsverot ES ieguldījumu;

3. atbalsta Reģionu komitejas centienus apspriežu stiprināšanai reģionu līmenī un reģionālo 
tīklu un nozīmīgu vietējo un reģionālo dalībnieku iekļaušanai apspriežu procesā, lai 
veicinātu diskusijas vietējā līmenī;

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, ar 
reģionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību bieži veicot vietēja un reģionāla mēroga nelielas 
kampaņas  un aktīvi iesaistot pilsonisko sabiedrību, NVO, tirdzniecības kameras, 
arodbiedrības un profesionālās organizācijas;

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem pilsoņiem, īpaši 
tiem, kas balso pirmo reizi, ir vajadzīga informācija vietējā un reģionālā līmenī; plašākā 
skatījumā uzsver, ka EP deputātiem ir svarīgi iesaistīties apspriežu procesā ar pilsoņiem 
reģionos, ņemot vērā, ka viņi pārstāv sabiedrību ES;

6. īpaši uzsver, ka ir svarīgi izveidot vienotus saziņas veidus ar mērķtiecīgu saturu starp ES 
un reģioniem ar īpašām iezīmēm, kā arī starp ES un noteiktām sociālām grupām; 

7. atbalsta ideju izveidot Eiropas Atklāto universitāti (EOU), ar noteikumu, ka tai būtu stipra 
saikne ar dalībvalstu reģioniem, lai veicinātu informācijas sniegšanu, saziņu, mijiedarbību 
un saites starp jauniem cilvēkiem visos reģionos.
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