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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que as regiões são os centros mais apropriados para a promoção do ideal 
europeu e que as autoridades locais e regionais são as entidades competentes para a 
promoção do diálogo com os cidadãos dado que acompanham o seu quotidiano no local; 
assim, manifesta a sua satisfação face ao desenvolvimento de acções para descentralizar a
política de comunicação da UE;

2. Salienta que a política de coesão da UE é um pilar da integração europeia e da 
solidariedade social; considera, portanto, que os frutos e os sucessos desta política 
comunitária devem ser apresentados aos cidadãos, destacando a contribuição da UE;

3. Apoia os esforços do Comité das Regiões para reforçar as consultas a nível regional e 
incluir as redes regionais e as autoridades locais e regionais nesse processo para incentivar 
um debate próximo dos cidadãos;

4. Propõe a criação de um sistema de comunicação nos dois sentidos entre a cúpula e a base 
que permita à UE realizar frequentes campanhas de reduzida dimensão de carácter local e 
regional, com o apoio dos meios de comunicação social locais e a participação activa da 
sociedade dos cidadãos, das PME, das associações profissionais e das organizações 
sindicais e profissionais; 

5. Assinala, no quadro das próximas eleições europeias, a necessidade de informar, a nível 
local e regional, os jovens cidadãos, em particular aqueles eleitores que irão votar pela 
primeira vez; a um nível mais geral, salienta a importância do envolvimento dos 
deputados europeus no processo de consulta dos cidadãos das suas circunscrições 
eleitorais, dado que estão são a sua voz na UE;

6. Salienta a importância particular da criação de fortes elos de comunicação com conteúdo 
específico, tanto entre a UE e as regiões com características particulares como entre a UE 
e grupos sociais particulares; 

7. Aprova a ideia de criação de uma Universidade Aberta Europeia (UAE) desde que esteja 
estreitamente ligada às regiões dos Estados-Membros para permitir que os jovens se 
informem, comuniquem, interajam e mantenham relações entre diversas regiões.
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