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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. .../2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151, παράγραφος 5,

πρώτη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,1

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,2

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης3,

  

1 ΕΕ C 185, 8.8.2006, σ. 42.
2 ΕΕ C 206, 29.8.2006, σ. 44.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της …
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Εκτιμώντας τα εξής :

(1) Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναθέτει σ’ αυτήν την αποστολή 

να δημιουργήσει μια διαρκώς στενότερη ένωση των ευρωπαϊκών λαών και να συμβάλει 

στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, με σεβασμό της εθνικής και 

περιφερειακής πολυμορφίας τους και με ταυτόχρονη προβολή της κοινής πολιτιστικής 

τους κληρονομιάς.

(2) Ο αντίκτυπος των διαδοχικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με 

την αυξανόμενη κινητικότητα λόγω της ενιαίας αγοράς, τα παλαιά και νέα μεταναστευτικά 

ρεύματα, την αύξηση των ανταλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του εμπορίου, της 

εκπαίδευσης, της αναψυχής και γενικά της παγκοσμιοποίησης, αυξάνει τις επαφές μεταξύ 

των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των διαφόρων 

πολιτισμών, γλωσσών, εθνοτήτων και θρησκειών στην Ευρώπη και αλλού.

(3) Οι ευρωπαίοι πολίτες, και όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, 

πρέπει λοιπόν να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο και να 

ολοκληρωθούν πλήρως μέσα σε μια διαφοροποιημένη, πλουραλιστική, αλληλέγγυα και 

δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι σημαντικό να παρέχονται τα μέσα για

διαπολιτισμικό διάλογο και διάλογο μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί ο 

σεβασμός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και να αντιμετωπισθεί η πολύπλοκη 

πραγματικότητα των κοινωνιών μας, καθώς και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτιστικών 

ταυτοτήτων και πεποιθήσεων. Επιπλέον είναι σημαντικό να προβληθεί η συνεισφορά των 

διαφόρων πολιτισμών στην κληρονομιά και στον τρόπο ζωής των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωριστεί ότι ο πολιτισμός και ο διαπολιτισμικός διάλογος 

είναι τα κατ’ εξοχήν μέσα για μια αρμονική συμβίωση.
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(5) Ο διαπολιτισμικός διάλογος συμβάλλει επομένως στην υλοποίηση ορισμένων 

στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα :

– με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, τη 

βελτίωση της συνύπαρξης και την ενθάρρυνση μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας 

του πολίτη, η οποία είναι ανοικτή στον κόσμο και βασίζεται στις κοινές αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– με τη συμβολή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μη διακριτικής μεταχείρισης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και με την ανανεωμένη στρατηγική της 

Λισσαβώνας, σύμφωνα με την οποία η οικονομία της γνώσης χρειάζεται πρόσωπα 

ικανά να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αποκομίζουν όφελος από όλες τις 

πιθανές πηγές καινοτομίας, έτσι ώστε να αυξάνεται η ευημερία·

– με την έμφαση στην πολιτισμική και την παιδαγωγική διάσταση της ανανεωμένης 

στρατηγικής της Λισσαβώνας και, ως εκ τούτου, με την τόνωση της πολιτισμικής 

και δημιουργικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως παράγοντα οικονομικής 

μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

– με τη στήριξη της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της αλληλεγγύης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της συνεργασίας

και μεγαλύτερης συνοχής όσον αφορά το σεβασμό των κοινών αξιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– δίνοντας τη δυνατότητα στη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούγεται καλύτερα 

στον κόσμο και να συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις χώρες της γειτονίας 

της, επεκτείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη ζώνη σταθερότητας και δημοκρατίας και 

κοινής ευημερίας πέρα από την Ένωση, και επηρεάζοντας ως εκ τούτου θετικά την 

ευημερία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.
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(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών 

και νομοθετικών πράξεων στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων, της εκπαίδευσης, της 

δια βίου μάθησης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του 

αθλητισμού, της ισότητας των φύλων, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, 

της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της καταπολέμησης 

του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της βιώσιμης ανάπτυξης, της οπτικοακουστικής 

πολιτικής και της έρευνας.

(7) Παράλληλα, αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης σημασίας για τις εξωτερικές σχέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες χώρες, τις 

χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τις υποψήφιες για συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ χώρες,

τις χώρες-εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και τις άλλες τρίτες 

χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες.

(8) Οικοδομώντας στη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, βήμα θεμελιώδους 

σημασίας αποτελεί η προώθηση της συμμετοχής κάθε πολίτη, άνδρα και γυναίκα, σε 

ισότιμη βάση, κάθε κράτους μέλους και της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της, στο

εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας με 

την κοινωνία των πολιτών. Συμβάλλει στη δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας, εφόσον η 

αποδοχή των διαφορών διαμορφώνει τις διάφορες πτυχές της συμμετοχής σε μια 

κοινότητα.

(9) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η έννοια της «ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας 

του πολίτη» δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνον τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 

τον ορισμό του άρθρου 17 της Συνθήκης ΕΚ, αλλά κάθε άτομο που ζει μόνιμα ή 

προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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(10) Οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(11) Είναι ουσιώδες να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η οριζόντια θεώρηση του 

συνόλου των κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δράσεων που εμπεριέχουν 

έντονη διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα συμβάλλει στην αύξηση της προβολής και της συνοχής 

τους. Οι προγραμματιζόμενες ενέργειες, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα 

αξιοποιήσουν όπου ενδείκνυται, την πείρα που αποκτήθηκε από ενέργειες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007).

(12) Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενσωμάτωση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου ως οριζόντια και διακλαδική προτεραιότητα στις κοινοτικές 

πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, να εντοπίσει δε και να κοινοποιήσει τις βέλτιστες 

πρακτικές για την προώθησή του. Έμπρακτη αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και 

σχεδίων στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου θα ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους 

φορείς και θα προωθήσει την ιδέα στην κοινωνία των πολιτών.

(13) Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 

UNESCO μπορούν να αναπτυχθούν δεόντως, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η πείρα τους και 

η τεχνογνωσία τους στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
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(14) Θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και του συνόλου των εξωτερικών πτυχών 

των πρωτοβουλιών για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου που αναπτύσσονται 

στα κατάλληλα πλαίσια, μεταξύ άλλων με τις χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της 

συμφωνίας ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Σημαντικό θα είναι επίσης να εξασφαλισθεί η 

συμπληρωματικότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα 

με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία είναι συναφής με τους στόχους του Ευρωπαϊκού 

Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

(15) Οι δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο σχετικών 

μέσων εξωτερικών σχέσεων πρέπει μεταξύ άλλων να αντανακλούν το αμοιβαίο συμφέρον 

που συνδέεται με την ανταλλαγή εμπειριών και αξιών με τρίτες χώρες και να προωθούν 

την αμοιβαία γνώση, το σεβασμό και την κατανόηση των πολιτισμών τρίτων χωρών.

(16) Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει ωστόσο να 

συνδεθούν στενά με τις ενέργειες του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου μέσω 

πρωτοβουλιών προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου που θα αναπτυχθούν στα 

κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας και διαλόγου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ 

της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών1.

(17) Η παρούσα απόφαση καθορίζει για τη συνολική διάρκεια της δράσης το χρηματοδοτικό 

κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή 

αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 

37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2.

  

1 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2005 προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με το διάλογο μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της ΕΕ και των 
υποψήφιων χωρών.

2 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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(18) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με 

την απόφαση 1999/468/EK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1. Μια 

συμβουλευτική επιτροπή κρίνεται κατ’ αυτό τον τρόπο ενδεδειγμένη για το είδος και την 

εμβέλεια της προτεινόμενης δράσης.

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς 

από τα κράτη μέλη και μπορούν επομένως λόγω της ανάγκης, κυρίως, πολυμερών 

συμπράξεων και διακρατικών ανταλλαγών κοινοτικής κλίμακας, λόγω της διάστασης της 

δράσης, να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθιερώνεται με το άρθρο 5 της 

Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω 

άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των 

στόχων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο 1 

Αντικείμενο

Το έτος 2008 κηρύσσεται «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου» για να συμβάλει στην 

παρουσίαση και την προβολή διαρκούς διαδικασίας διαπολιτισμικού διαλόγου, η οποία θα 

συνεχιστεί και πέρα από το συγκεκριμένο έτος.

  

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
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Άρθρο 2

Στόχοι

1. Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου είναι η συμβολή στα 

εξής:

– προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως διαδικασίας με την οποία όλοι όσοι 

ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

αντεπεξέρχονται σε ένα πιο ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο πολιτιστικό 

περιβάλλον, όπου, στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και εντός του εκάστοτε κράτους 

μέλους, συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες και πεποιθήσεις,

– προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ευκαιρίας για όσους ζουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίζουν όφελος από μια διαφοροποιημένη και δυναμική 

κοινωνία και να συνεισφέρουν σε αυτήν, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον 

υπόλοιπο κόσμο,

– ευαισθητοποίηση όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως των νέων, στη 

σημασία της ανάπτυξης ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη που είναι ανοικτή 

στον κόσμο, σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται σε αξίες που είναι 

κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ 

και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– προβολή της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών και μορφών έκφρασης της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας, στην κληρονομιά και στους τρόπους ζωής των κρατών 

μελών.
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2. Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου αποβλέπουν στα 

εξής:

– επιδίωξη της ευαισθητοποίησης όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως των 

νέων, στη σπουδαιότητα της συμμετοχής στο διαπολιτισμικό διάλογο στην 

καθημερινή ζωή τους,

– προσπάθεια ώστε να εντοπίζονται, να ανταλλάσσονται και να τυγχάνουν προβολής 

ευρωπαϊκής αναγνώρισης οι βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μεταξύ των 

νέων και των παιδιών,

– ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης ως σημαντικού μέσου διδασκαλίας σχετικά με 

την ποικιλομορφία και τη μεγαλύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών, και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, καθώς και προβολή του 

κεντρικού ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώθηση της αρχής της 

ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης,

– αύξηση της προβολής, της συνοχής και της προώθησης όλων των κοινοτικών 

προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο, και 

εξασφάλιση της συνέχειάς τους,

– συμβολή στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων του διαπολιτισμικού διαλόγου με τη 

συνεργασία μεταξύ ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων παραγόντων από διάφορους 

τομείς.
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Άρθρο 3

Περιεχόμενο των μέτρων

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα.

Περιλαμβάνουν την εφαρμογή των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή την παροχή υποστήριξης 
σ’ αυτές:

α) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να αποβλέπουν στην προαγωγή 

του διαπολιτισμικού διαλόγου, μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο συμμετοχής 

όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων, καθώς και στην προβολή των επιτευγμάτων και 

εμπειριών στο θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με έντονη ευρωπαϊκή 

διάσταση, που να αποβλέπουν στην προαγωγή των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου, μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο συμμετοχής όσο 

το δυνατό περισσότερων ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή σε δράσεις σχετικές με την 

αγωγή του πολίτη και την εκτίμηση των συνανθρώπων και της διαφορετικότητάς τους·

γ) εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ιδίως σε συνεργασία με τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό και 

εθνικό επίπεδο για τη διάδοση θεμελιωδών μηνυμάτων σχετικά με τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, 

ιδίως μεταξύ των νέων και των παιδιών·

δ) έρευνες και μελέτες κοινοτικής ή εθνικής κλίμακας και διαβουλεύσεις με διακρατικά 

δίκτυα και ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την 

αξιολόγηση και τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία, την 

αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, 

ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη μακροπρόθεσμη συνέχειά του.
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Άρθρο 4

Συνεργασία των κρατών μελών

Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό συντονιστικό όργανο ή αντίστοιχο διοικητικό όργανο, 

επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής του συγκεκριμένου κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Ενημερώνει την Επιτροπή για την επιλογή του εντός ενός μηνός από 

την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το όργανο αυτό διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των 

διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Το όργανο αυτό εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των 

δράσεων των σχετικών με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

1. Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 

ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Άρθρο 6

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Οι εθνικοί αντιπρόσωποι στην επιτροπή διορίζονται κατά προτίμηση από το εθνικό 

συντονιστικό όργανο του άρθρου 4.

Άρθρο 7

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο μέρος Α του Παραρτήματος 

μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι το 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο από το 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Β του Παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν 

μέχρι το 50% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8.

3. Για τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο μέρος Γ του Παραρτήματος, 

διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός ή χορηγούνται επιδοτήσεις χρηματοδοτούμενες από το 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις χορήγησης επιδοτήσεων λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την 

διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ισόρροπη και δίκαιη 

κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων 

δραστηριότητας που αφορά το σχέδιο, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ’ όψη την ποιότητα των 

προτεινομένων σχεδίων.

2. Οι αιτήσεις επιδότησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3,

υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον οργανισμό του άρθρου 4.

Άρθρο 9

Διεθνείς οργανισμοί

Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, η Επιτροπή 

μπορεί να συνεργαστεί με τους κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με το Συμβούλιο 

της Ευρώπης και την UNESCO, λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για την εξασφάλιση της προβολής 

της συμμετοχής της ΕΕ.
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Άρθρο 10

Ρόλος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση και των λοιπών κοινοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

2. Η Επιτροπή φροντίζει για τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στο Ευρωπαϊκό Έτος 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμα κοινοτικά 

προγράμματα που περιλαμβάνουν διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου και αναπτύσσοντας 

ειδικές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα πλαίσια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διαλόγου των 

κοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών. 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται 

για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και των 

πρωτοβουλιών που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας και 

διαλόγου με τις χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέλη στη συμφωνία ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών 

Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

4. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα με κάθε άλλη 

πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

που είναι κατάλληλες για τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.
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Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας για την περίοδο 

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2008 ανέρχεται σε EUR 10 000 000. Οι 

προπαρασκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των 

ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 12

Προστασία των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την εφαρμογή δράσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 

της παρούσας απόφασης, να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας 

με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνομης ενέργειας, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, με την 

εφαρμογή κυρώσεων αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των κανονισμών (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1 και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 

Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 

Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες2 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF)3.

  

1 ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
2 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.
3 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
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2. Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας 

απόφασης, ως παρατυπία, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 

(EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή 

κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός 

οικονομικού παράγοντα, η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα να ζημιώσει το γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους προϋπολογισμούς που διαχειρίζονται οι 

Κοινότητες, με αχρεώστητη δαπάνη.

3. Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό χρηματοοικονομικής ενίσχυσης υπέρ 

μιας δράσης, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, και κυρίως τη µη τήρηση των διατάξεων της 

παρούσας απόφασης, της ειδικής απόφασης ή της σύμβασης με την οποία χορηγείται η εν 

λόγω χρηματοοικονομική ενίσχυση, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί η 

έγκριση της Επιτροπής, η δράση αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικής τροποποίησης 

ασυμβίβαστης µε τη φύση ή με τις συνθήκες εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης 

οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την πρόοδο στην εκτέλεση της δράσης, η 

Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 

καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η 

Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης και να απαιτήσει 

την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα 

ποσά τα οποία δεν επιστρέφονται εγκαίρως προσαυξάνονται µε τόκους υπερημερίας υπό 

τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που 

εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.

  

1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ 1.
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Άρθρο 13

Εποπτεία

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει τεχνικές και χρηματοοικονομικές εκθέσεις σχετικά με την 

κατάσταση προόδου των εργασιών για κάθε δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 

παρούσας απόφασης. Μια τελική έκθεση πρέπει επίσης να υποβληθεί εντός τριών μηνών 

μετά την υλοποίηση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των 

εκθέσεων.

2. Στη διάρκεια πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή για οιαδήποτε δράση, ο δικαιούχος της 

χρηματοοικονομικής ενίσχυσης τηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά 

των δαπανών που έχουν σχέση µε τη δράση.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς επαλήθευση του ότι οι

χρηματοδοτούμενες δράσεις διεξάγονται σωστά και ότι τηρούνται οι διατάξεις της 

παρούσας απόφασης και του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο έκθεση στο Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των μέτρων 

που προβλέπονται στο άρθρο 3, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές πολιτικές, μέτρα 

και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα.
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Άρθρο 15

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που 

αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του Ευρωπαϊκού 

Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 

80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης 

κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους 

Διαπολιτισμικού Διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε Προεδρίες στη διάρκεια του 

έτους 2008. 

Ενδεικτικά, περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί 

στις δράσεις αυτές.

Β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50% του 

συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις θα αφορούν ειδικότερα τη συγχρηματοδότηση μίας εθνικής 

πρωτοβουλίας ανά κράτος μέλος.

Ενδεικτικά, περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί 

στις δράσεις αυτές.
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Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

1. Δράσεις πληροφόρησης και προαγωγής που περιλαμβάνουν:

α) εκστρατεία πληροφόρησης συντονισμένη σε κοινοτική κλίμακα και 

αρθρωμένη στα επί μέρους κράτη μέλη, θεμελιωμένη στις βέλτιστες πρακτικές 

διαπολιτιστικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

β) συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για τη διάδοση των 

πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

γ) σχεδιασμό λογότυπου και συνθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

δραστηριότητα συνδεδεμένη με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού 

Διαλόγου, και παραγωγή εργαλείων προώθησης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 

σε ολόκληρη την Κοινότητα·

δ) κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση 

της προβολής των κοινοτικών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που 

συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου

και για την παροχή ευρωπαϊκής αναγνώρισης στις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως 

μεταξύ των νέων και των παιδιών·

ε) διάδοση παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων προοριζόμενων κατά 

προτεραιότητα απευθυνόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία ευνοούν 

την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και τον 

διαπολιτισμικό διάλογο·

στ) δημιουργία πύλης στο Διαδίκτυο, η οποία θα παρέχει στο ευρύ κοινό 

πρόσβαση στις δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου και θα καθοδηγεί τους 

υποβάλλοντες σχέδια σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο στα διάφορα 

συναφή κοινοτικά προγράμματα και δράσεις. 
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2) Άλλες δράσεις:

Έρευνες, μελέτες κοινοτικής κλίμακας και διαβουλεύσεις με διακρατικά δίκτυα και 

ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολόγηση 

και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσματικότητα, 

τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, ούτως ώστε να 

δημιουργηθούν οι βάσεις για τη μακροπρόθεσμη συνέχειά του. 

3) Η χρηματοδότηση θα έχει γενικά τη μορφή άμεσης αγοράς των αγαθών και 

υπηρεσιών μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής ή/και κλειστής 

διαδικασίας. Θα μπορεί επίσης να λάβει μορφή επιδοτήσεων. 

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και 

διαφήμισης δεν θα υπερβαίνουν το 40% του συνολικού προϋπολογισμού.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Κοινότητα θα μπορούσε να χορηγήσει μη οικονομική υποστήριξη, 

συμπεριλαμβανομένης της γραπτής άδειας για τη χρησιμοποίηση του λογοτύπου, αφού 

αυτό εκδοθεί, καθώς και άλλου υλικού σχετικού με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού 

Διαλόγου, σε πρωτοβουλίες που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, 

εφόσον οι τελευταίοι μπορούν να εγγυηθούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες 

διεξάγονται ή θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 2008 και μπορούν να συμβάλουν 

αισθητά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Οι 

πρωτοβουλίες που οργανώνονται σε τρίτες χώρες σε σύνδεση ή συνεργασία με το 

ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, χωρίς να υποστηρίζονται οικονομικά από το 

έτος, θα μπορούν επίσης να τύχουν μη οικονομικής υποστήριξης εκ μέρους της 

Κοινότητας και να χρησιμοποιούν το λογότυπο και λοιπό υλικό σχετικό με το Ευρωπαϊκό 

Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 14 Νοεµβρίου 2006 

για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό ΄Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

1. Στις 6 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, βάσει του άρθρου 151 της Συνθήκης ΕΚ, να κηρυχθεί 

το 2008 Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 20 

Απριλίου 2006 και η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 27 Απριλίου 2006. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση την 1η 

Ιουνίου 2006. 

 

4. Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 7 Σεπτεµβρίου 2006. 

 

5. Στις 14 Νοεµβρίου 2006, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

 

II. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Στόχος της πρότασης είναι να κηρυχθεί το 2008 Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου. 

∆εδοµένου ότι ο διαπολιτισµικός διάλογος συνδέεται στενά µε τη θεµελιώδη φιλοδοξία της 

ευρωπαϊκής οικοδόµησης, δηλαδή την προσέγγιση των λαών της Ευρώπης, ένα ευρωπαϊκό 

έτος αφιερωµένο σε αυτόν θα αποτελέσει µοναδικό µέσο ευαισθητοποίησης για την 

επιβεβαίωση της εν λόγω προτεραιότητας και της συµµετοχής των πολιτών. 

 

Οι γενικοί στόχοι του έτους είναι η συµβολή στα εξής: 

– προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου ως µιας διαδικασίας στην οποία όλοι όσοι 

ζουν στην Ένωση µπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν 

ένα πιο ανοικτό αλλά επίσης πιο πολύπλοκο, πολιτισµικό περιβάλλον, στο οποίο 

συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες και πεποιθήσεις σε διαφορετικά 

κράτη µέλη καθώς και εντός του εκάστοτε κράτους µέλους, 
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– προβολή του διαπολιτισµικού διαλόγου ως ευκαιρίας για αποκόµιση οφέλους από 
µια διαφοροποιηµένη και δυναµική κοινωνία και για συνεισφορά σε αυτήν, όχι µόνο 
στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο, 

– µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όλων αυτών που ζουν στην ΕΕ, ιδίως των νέων, 
σχετικά µε τη σηµασία της ανάπτυξης ενεργούς ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη µε 
ανοικτό πνεύµα προς τον κόσµο, η οποία σέβεται την πολιτισµική ποικιλοµορφία και 
βασίζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 
της Συνθήκης ΕΕ και στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

– προβολή της συµβολής των διαφόρων πολιτισµών και µορφών έκφρασης της 
πολιτισµικής ποικιλοµορφίας στην κληρονοµιά και στους τρόπους ζωής των κρατών 
µελών. 

Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του Έτους θα αναπτυχθούν µε άξονα τρεις τύπους δράσης: 

- συγχρηµατοδότηση (έως 80% του συνολικού κόστους) δράσεων κοινοτικής 
κλίµακας µε στόχο µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους στόχους του 
Έτους, ιδίως µεταξύ των νέων, 

- συγχρηµατοδότηση (έως 50% του συνολικού κόστους) δράσεων εθνικής κλίµακας 
µε ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, 

 

- δράσεις κοινοτικής κλίµακας, µεταξύ άλλων δράσεις ενηµέρωσης και προαγωγής, 
έρευνες, µελέτες και διαβούλευση µε διακρατικά δίκτυα και φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών, για την αξιολόγηση της προετοιµασίας του ΄Ετους και των επιπτώσεών 
του. 

 

Ο προϋπολογισµός του Έτους ανέρχεται σε 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

 
 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

1. Γενικές παρατηρήσεις 
 
Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί τα κύρια στοιχεία της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής και συνάδει πλήρως µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. 
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Το Συµβούλιο επεδίωξε µε την κοινή του θέση να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις 

προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκανε δεκτές τις περισσότερες 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Από τις 46 τροπολογίες που ψήφισε το ΕΚ, το 

Συµβούλιο έκανε δεκτές εν όλω, εν µέρει ή κατ' αρχήν 33 τροπολογίες. 

 

Το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πραγµατοποίησαν άτυπες 

επαφές σε τριµερείς συναντήσεις προκειµένου να επιτευχθεί ταχεία συµφωνία µε το ΕΚ. 

Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τους βασικούς προβληµατισµούς του ΕΚ και 

αντιλαµβάνεται ότι το κείµενο της κοινής θέσης µπορεί να γίνει δεκτό από το ΕΚ.  

 

Πέραν ορισµένων τροπολογιών για τη βελτίωση της διατύπωσης της απόφασης ή για την 

ενσωµάτωση παραποµπών σε συναφείς πολιτικές ή διαδικασίες, το Συµβούλιο 

συµπεριέλαβε, εν όλω ή εν µέρει, τις ακόλουθες τροπολογίες, εισάγοντας ουσιώδεις 

αλλαγές όσον αφορά την υλοποίηση του Έτους:  

Τροπολογίες 4 και 5 που υπογραµµίζουν τις πολιτισµικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις 

της ανανεωµένης Στρατηγικής της Λισσαβώνας και τονίζουν την ανάγκη συµβολής στην 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και καταπολέµησης των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση· 

Τροπολογίες 8 και 9 που αναφέρονται στην ισότητα των φύλων· 

Τροπολογία 29 που τονίζει τη σχέση µεταξύ του έτους ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου και 

του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)· 

Τροπολογίες 11 και 34 που αναφέρουν ρητά τη συνεργασία µε το Συµβούλιο της 

Ευρώπης και την UNESCO στα πλαίσια του Έτους· 

Τροπολογίες 14, 21 και 36 µε στόχο την εξασφάλιση µακροχρόνιας συνέχειας του Έτους· 
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Τροπολογίες 15 και 25 που εισάγουν µνεία της θρησκευτικής πολυµορφίας· 

Τροπολογίες 19 και 39 που υπογραµµίζουν τη σηµασία της εκπαίδευσης για την προαγωγή 

του διαπολιτισµικού διαλόγου· 

Τροπολογίες 20 και 41 για την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών  

Τροπολογίες 27 και 30 που δίνουν έµφαση στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 

Τροπολογίες 28 και 42 που υπογραµµίζουν την ανάγκη να ζητηθεί η γνώµη διακρατικών 

δικτύων και της κοινωνίας των πολιτών· 

Τροπολογία 32 για τη συνεργασία µε άλλα όργανα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Όσον αφορά την κατανοµή των οικονοµικών πόρων, το Συµβούλιο επεδίωξε ισόρροπο 

συµβιβασµό όσον αφορά τους οικονοµικούς πόρους που θα διατεθούν για εκστρατείες 

ενηµέρωσης και προαγωγής (τροπολογία 37), περιορίζοντας σε 40% του συνολικού 

προϋπολογισµού τους πόρους που διατίθενται σε δράσεις κοινοτικής κλίµακας 

(δραστηριότητες ενηµέρωσης και προαγωγής και άλλες αντιδράσεις) και περίπου σε 30% 

του προϋπολογισµού της συγχρηµατοδότησης δράσεων κοινοτικού επιπέδου και σε 

ανάλογο ποσοστό τη συγχρηµατοδότηση δράσεων εθνικού επιπέδου. Περιελήφθη επίσης η 

τροπολογία 35, σύµφωνα µε την οποία οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 

30% του προϋπολογισµού. 

 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο φρονεί ότι, στο σύνολό της, η κοινή του θέση ακολουθεί πλήρως τους στόχους 

της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο φρονεί επίσης ότι έχουν ληφθεί 

υπόψη οι στόχοι που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες του στην 

πρόταση της Επιτροπής και προσβλέπει στην επίτευξη συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στο εγγύς µέλλον µε σκοπό την ταχεία έκδοση της απόφασης. 

 

 

__________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.11.2006 
COM(2006) 705 τελικό 

2005/0203 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 (2) της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την 
κοινή θέση του Συμβουλίου για τη λήψη μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 (2) της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την 
κοινή θέση του Συμβουλίου για τη λήψη μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο 
(έγγραφο COM(2005) 467 τελικό – 2005/0203(COD)): 

6 Οκτωβρίου 2005 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

20 Απριλίου 2006 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 27 Απριλίου 2006 

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

1η Ιουνίου 2006 

Ημερομηνία της αναθεωρημένης πρότασης της Επιτροπής (έγγραφο 
COM(2006) 492 τελικό):  

5 Σεπτεμβρίου 2006 

Ημερομηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 13 Νοεμβρίου 2006 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Με βάση το άρθρο 151 της Συνθήκης, υποβλήθηκε η πρόταση να ανακηρυχθεί το έτος 2008 
ως ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.  

Ο διαπολιτισμικός διάλογος συνδέεται στενά με τη θεμελιώδη φιλοδοξία της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης, δηλαδή την προσέγγιση των λαών της Ευρώπης. Πρέπει συνεπώς να αποτελεί 
προτεραιότητα για όλη την ΕΕ να κληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες και όλοι όσοι ζουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν πλήρως το ρόλο τους στην αντιμετώπιση της 
ποικιλομορφίας μας, η οποία εμπλουτίζεται από όλα τα νέα κύματα μετανάστευσης, από τη 
μεγαλύτερη κινητικότητα καθώς και από τις αλλαγές και τις προσθήκες που επιφέρει η 
παγκοσμιοποίηση.  

Αφετέρου, ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι μέσο που μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή 
μιας σειράς στρατηγικών προτεραιοτήτων για την Ένωση. 

Ένα ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στο διαπολιτισμικό διάλογο αποτελεί μοναδικό εργαλείο 
ευαισθητοποίησης για την επιβεβαίωση αυτής της προτεραιότητας και της συμμετοχής των 
πολιτών. Πρόκειται να δώσει ώθηση σε μια μακροχρόνια και βιώσιμη διαδικασία. 
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Η κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2006 με ομοφωνία 
αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και 
αντιπροσωπεύει ένα συμβιβασμό αποδεκτό απ' όλα τα όργανα αυτά. Σε σύγκριση με την 
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία δέχθηκε μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων που 
ψηφίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, οι αλλαγές είναι 
δευτερεύουσες και είναι τεχνικού και γλωσσικού χαρακτήρα.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίνεται στις 13 Νοεμβρίου 2006 ομόφωνα είναι 
κατάλληλη και μπορεί επομένως να την υποστηρίξει. 




