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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. vindt de regio's de meest geschikte centra om de Europese gedachte te promoten en acht
de lokale en regionale autoriteiten de meest geschikte organen om de dialoog met de 
burgers te bevorderen, aangezien zij ter plaatse hun dagelijks leven volgen; drukt op 
grond daarvan zijn voldoening uit over het feit dat de EU acties onderneemt voor een 
gedecentraliseerd communicatiebeleid;

2. onderstreept dat het cohesiebeleid van de EU een pijler vormt van de Europese integratie 
en de maatschappelijke solidariteit; meent dan ook dat de verwezenlijkingen en de 
successen van dit communautair beleid aan de burgers moeten worden getoond, met 
nadruk op de bijdrage van de EU;

3. ondersteunt de inspanningen van het Comité van de regio's om het regionaal overleg te 
versterken en de regionale netwerken en lokale en regionale autoriteiten hierbij te 
betrekken, teneinde een debat aan te moedigen dat dichtbij de burgers wordt gevoerd;

4. stelt voor een interactief communicatiesysteem op te zetten tussen de top en de basis met 
frequente en kleinschalige plaatselijke en regionale campagnes van de kant van de EU, 
met steun aan de regionale media en actieve medewerking van het maatschappelijk 
middenveld, de NGO's, de beroepskamers, de vakbonden en beroepsverenigingen;

5. wijst er in het kader van de aanstaande Europese verkiezingen op dat op plaatselijk en 
regionaal niveau informatie moet worden verstrekt aan de jonge burgers en met name
degenen die voor de eerste keer hun stem zullen uitbrengen; onderstreept meer in het 
algemeen het belang van de betrokkenheid van de europarlementsleden bij de procedure 
van overleg met de burgers van hun districten, aangezien zij hun stem uitmaken in de EU;

6. wijst erop dat het bijzonder belangrijk is coherente communicatieschakels tot stand te 
brengen met een doelgerichte inhoud, niet alleen tussen de EU en de regio's met 
bijzondere kenmerken maar ook tussen de EU en specifieke maatschappelijke groepen;

7. stemt in met het idee van de oprichting van een Europese Open Universiteit (EOU) op 
voorwaarde dat deze nauw verbonden wordt met de regio's van de lidstaten, met het oog 
op de voorlichting de communicatie, de interactiviteit en de interregionale banden van de 
jongeren onderling.
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