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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da so regije najprimernejša središča za promoviranje evropskih idealov ter da so 
lokalni in regionalni organi najbolje usposobljeni za spodbujanje dialoga z državljani, saj 
so v tesnem stiku z njihovim vsakdanjim življenjem; v zvezi s tem izraža zadovoljstvo, da 
je EU sprejela ukrepe za decentralizacijo komunikacijske politike;

2. poudarja, da je kohezijska politika EU nosilni steber evropske integracije in družbene 
solidarnosti; zato meni, da bi morali državljane seznaniti s prizadevanji in uspehi politike 
Skupnosti s poudarkom na prispevku EU;

3. podpira prizadevanja Odbora regij za okrepitev posvetovanj na regionalni ravni in za 
vključitev regionalnih mrež ter ključnih lokalnih in regionalnih akterjev v ta proces, da bi 
spodbudili razpravo na lokalni ravni;

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega sistema komunikacije med vodstvenimi organi in 
prebivalci s pogostimi, manjšimi kampanjami EU na lokalni in regionalni ravni s pomočjo 
regionalnih medijev ter aktivnega sodelovanja civilne družbe, nevladnih organizacij, 
trgovinskih zbornic, sindikatov in strokovnih organizacij.

5. glede na bližajoče se evropske volitve poudarja potrebo po obveščanju mladih državljanov 
na lokalni in regionalni ravni, še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v širšem kontekstu pa 
poudarja pomembnost vključevanja poslancev v proces posvetovanja z državljani v 
njihovih regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v EU;

6. poudarja posebno pomembnost vzpostavitve povezovalnih komunikacijskih vezi z 
usmerjeno vsebino tako med EU in regijami s posebnimi značilnostmi kot med EU in 
posameznimi družbenimi skupinami;

7. podpira idejo o ustanovitvi Evropske odprte univerze, če bi bila ta tesno povezana z 
regijami držav članic za omogočanje obveščanja, komunikacije, sodelovanja in povezav 
med mladimi iz različnih regij.
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