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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje regióny za najvhodnejšie centrá na presadzovanie európskeho ideálu a miestne a 
regionálne orgány za orgány, ktoré sú na podporu dialógu s občanmi najkompetentnejšie, 
keďže zblízka sledujú každodenný život občanov; vyjadruje spokojnosť nad 
skutočnosťou, že EÚ prijala opatrenia na decentralizáciu komunikačnej politiky;

2. zdôrazňuje, že kohézna politika EÚ je ťažiskom európskej integrácie a sociálnej 
solidarity; nazdáva sa preto, že by občania mali byť oboznámení o snahách a úspechoch 
tejto politiky Spoločenstva, pričom by mal byť zdôraznený prínos EÚ;

3. podporuje úsilie Výboru regiónov o posilnenie konzultácií na regionálnej úrovni a o 
začlenenie regionálnych sietí a kľúčových miestnych a regionálnych aktérov do tohto 
procesu s cieľom podnietiť diskusiu s občanmi;

4. navrhuje vytvorenie obojsmerného komunikačného systému medzi vrcholnými 
predstaviteľmi a občanmi, v ktorom by EÚ za pomoci regionálnych médií a za aktívnej 
účasti občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, obchodných komôr, odborov a 
profesionálnych organizácií usporadúvala časté, maloplošné kampane miestneho a 
regionálneho charakteru;

5. v súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi voľbami zdôrazňuje, že je potrebné na 
miestnej a regionálnej úrovni poskytovať informácie mladým občanom, najmä tým, ktorí 
budú voliť po prvýkrát; vo všeobecnejšom kontexte zdôrazňuje potrebu zapojenia 
poslancov EP do konzultačného procesu s občanmi vo svojich regiónoch, a to vzhľadom 
na skutočnosť, že poslanci sú hlasom verejnosti v EÚ;

6. zdôrazňuje osobitnú dôležitosť vytvorenia súdržných komunikačných prepojení 
s cieleným obsahom, a to tak medzi EÚ a regiónmi s osobitnými charakteristikami, ako aj 
medzi EÚ a osobitnými sociálnymi skupinami;

7. podporuje myšlienku zriadenia európskej otvorenej univerzity (European Open 
University, EOU), pokiaľ bude mať silné prepojenie s regiónmi členských štátov, s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie informácií, komunikáciu, interaktivitu a prepojenie medzi 
mladými ľuďmi z rôznych regiónov.
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