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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că regiunile reprezintă centrele cele mai adecvate pentru promovarea idealului 
european și că autoritățile locale și regionale constituie organele cele mai competente 
pentru promovarea dialogului cu cetățenii deoarece observă la fața locului viața cotidiană 
a acestora; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că UE ia măsurile necesare pentru 
descentralizarea politicii de comunicare;

2. subliniază că politica de coeziune a UE constituie un stâlp al integrării europene și al 
solidarității sociale; consideră, prin urmare, că cetățenii ar trebui informați cu privire la 
lucrările și rezultatele politicii comunitare respective, accentuând contribuția UE;

3. sprijină eforturile Comitetului Regiunilor de a consolida consultarea la nivel regional și de 
a include în cadrul acesteia rețelele regionale și principalii actori locali și regionali cu 
scopul de a favoriza un dialog apropiat de cetățeni;

4. propune crearea unui sistem de comunicare bidirecțional între instanțele de la vârf și cele 
de la bază, care va permite Uniunii Europene realizarea unor campanii frecvente cu 
caracter local și regional și la scară mică, cu sprijinul presei regionale și cu participarea 
activă a societății civile, a ONG-urilor, a camerelor de comerț, a sindicatelor și a 
organizațiilor profesionale;

5. subliniază, în contextul viitoarelor alegeri europene, că este necesar ca tinerii cetățeni să 
fie informați, la nivel local și regional, în special cei care merg pentru prima dată la vot; 
subliniază, într-un context mai general, importanța implicării deputaților europeni, 
purtători de cuvânt ai UE, în procesul de consultare cu cetățenii din circumscripțiile lor;

6. subliniază că este deosebit de important să se creeze legături de comunicare coerente cu 
un conținut specific atât între UE și regiunile cu caracteristici speciale, cât și între UE și 
grupuri sociale specifice;

7. sprijină ideea creării unei Universități Deschise Europene (UDE), cu condiția ca aceasta să 
fie strâns legată de regiunile din statele membre, cu scopul de a permite tinerilor să fie 
informați, să comunice, să interacționeze și să mențină relațiile dintre diferitele regiuni.
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