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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jemmen li r-reġjuni huma ċ-ċentri l-iktar xierqa biex jiġi promoss l-ideal Ewropew u li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-iktar korpi kompetenti biex jiġi promoss id-djalogu 
maċ-ċittadini minħabba li josservaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum mill-qrib; jesprimi 
sodisfazzjon f'dan ir-rigward li l-UE ħadet miżuri biex tiddiċentralizza l-politika dwar il-
komunikazzjoni;

2. Jisħaq li l-politika ta' koeżjoni tal-UE hija appoġġ ewlieni tal-integrazzjoni Ewropea u tas-
solidarjetà soċjali; iqis, għaldaqstant, li għandha titqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini dwar 
l-isforzi u s-suċċessi tal-politika tal-Komunità, li tenfasizza l-kontribuzzjoni tal-UE;

3. Tappoġġja l-isforzi tal-Kumitat tar-Reġjuni biex issaħħaħ il-konsultazzjoni f'livell 
reġjonali u biex tinkludi netwerks reġjonali u parteċipanti lokali u reġjonali prinċipali 
f'dan il-proċess sabiex tinkoraġġixxi dibattitu fil-livell tal-bażi;

4. Jipproponi l-ħolqien ta' sistema ta' komunikazzjoni reċiproka bejn il-livell ta' fuq u dak 
tal-bażi b'kampanji frekwenti u fuq skala zgħira ta' natura lokali u reġjonali mill-UE, bl-
assistenza tal-midja reġjonali u l-parteċipazzjoni attiva tas-soċjetà ċivili, NGOs, kmamar 
tal-kummerċ, trejdunjins u organizzazzjonijiet professjonali;

5. Jenfasizza l-bżonn, fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej li ħa jsiru dalwaqt, għall-
informazzjoni f'livell lokali u reġjonali għal ċittadini żgħażagħ, partikolarment dawk li ħa 
jivvutaw għall-ewwel darba; f'kuntest iktar ġenerali, jenfasizza l-importanza tal-
involviment tal-MEPs fil-proċess ta' konsultazzjoni maċ-ċittadini fir-reġjunijiet tagħhom, 
minħabba li huma l-vuċi tal-pubbliku fl-UE;

6. Jenfasizza l-importanza partikolari tal-ħolqien ta' kollegamenti koeżivi ta' komunikazzjoni 
b'kontenut maħsub għall-udjenzi partikolari kemm bejn l-UE u r-reġjunijiet b'karatteristiċi 
partikolari kif ukoll bejn l-UE u gruppi soċjali partikolari;

7. Japprova l-idea tal-ħolqien ta' Università Miftuħa Ewropea (European Open University), 
sakemm din ikollha rabtiet b'saħħithom mar-reġjunijiet tal-Istati Membri, bl-iskop li 
jiffaċilitaw il-komunikazzjoni tal-informazzjoni, l-interattività u l-kollegamenti bejn iż-
żgħażagħ minn reġjun għall-ieħor.
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