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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att regionerna är de bästa centrumen för att främja den 
europeiska tanken och de lokala och regionala myndigheterna är bäst skickade att föra 
dialog med medborgarna, eftersom de på nära håll följer med deras vardag. Parlamentet 
uttrycker därför sin tillfredsställelse över det faktum att EU vidtar åtgärder för att 
decentralisera sin kommunikationspolitik.

2. Europaparlamentet understryker att EU:s sammanhållningspolitik utgör ryggraden i den 
europeiska integrationen och den sociala solidariteten. Parlamentet anser därför att det 
som denna gemenskapspolitik gör och åstadkommer bör demonstreras för medborgarna 
och att EU:s bidrag i dessa sammanhang bör betonas.

3. Europaparlamentet understöder Regionkommitténs insatser för att stärka regionala samråd 
och inbegripa regionala nätverk och lokala och regionala aktörer i dessa, i syfte att 
uppmuntra en diskussion som förs nära medborgarna.

4. Europaparlamentet föreslår att det skapas ett interaktivt kommunikationssystem mellan 
bas och ledning där EU ofta ordnar kampanjer av mindre format, av lokal eller regional 
karaktär, där regionala små och medelstora företag får stöd och i vilka 
medborgarsamhället, frivilligorganisationerna samt fack- och yrkesorganisationerna deltar  
aktivt.

5. Europaparlamentet framhåller, i anslutning till de kommande Europavalen, behovet av 
information, på lokal och regional nivå, riktad till unga medborgare, särskilt till 
förstagångsröstare. Parlamentet understryker allmänt vikten av att ledamöterna i 
Europaparlamentet deltar i samråd med medborgarna i sina regioner, eftersom  
ledamöterna är medborgarnas stämma i EU.

6. Europaparlamentet betonar att det är särskilt viktigt att upprätta sammanhängande 
kommunikationslänkar som innehållsmässigt fokuserar både på förbindelserna mellan EU 
och regioner med särskilda kännetecken, och mellan EU och särskilda samhällsgrupper. 

7. Europaparlamentet välkomnar tanken på att grunda ett öppet universitet i Europa, på 
villkor att det ges en djup förankring i medlemsstaternas regioner och att målet är 
information, kommunikation, gemensam verksamhet och regionala förbindelser över 
gränserna mellan unga människor.
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