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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση 
ευρωπαϊκού οργανισμού για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και του 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δίχως πραγματική αίσθηση κοινής ταυτότητας και χωρίς την 
προώθηση του «ευρωπαϊκού πατριωτισμού», η ΕΕ προβλέπεται να χάσει τη στήριξη 
των πολιτών της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η προώθηση κοινών πρωτοβουλιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ιδίως για τις 
νεότερες γενιές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδει μεγάλη σημασία στον 
πολιτισμό, ότι στο προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
αναφέρεται ρητά η επιθυμία έμπνευσης «από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την 
ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης», καθώς και ότι στους πρωταρχικούς στόχους 
της ΕΕ περιλαμβάνεται η δέσμευση για σεβασμό όσον αφορά «τον πλούτο της 
πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας» και μέριμνα «για την προστασία και 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» (άρθρο 3 ΣΕΕ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αρμοδιότητα «να αναλαμβάνει δράσεις για 
την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών» 
στον τομέα του πολιτισμού·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη μετατροπή του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) σε 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και του 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, αναθέτοντας στον ανανεωμένο αυτόν οργανισμό το κύριο 
καθήκον να προωθήσει την αίσθηση του ανήκειν σε έναν υπερχιλιετή πολιτισμό με 
κοινό παρονομαστή το ενιαίο πεπρωμένο.


