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1. Πολυγλωσσία, επαγγελµατικά προσόντα και στρατηγική της Λισαβόνας  
 

a. Η ΕΕ έχει αναµορφώσει την στρατηγική της Λισαβόνας, στόχος της 
οποίας είναι να συµβάλει στη δηµιουργία µιας Ένωσης µε 
περισσότερη ευηµερία και λιγότερους κοινωνικούς αποκλεισµούς. Σε 
σύγκριση µε άλλους µεγάλους οικονοµικούς χώρους όπως οι ΗΠΑ, η 
Κίνα ή η Ιαπωνία, η ΕΕ δεν είναι οµοιογενής από γλωσσική άποψη. 
Για τις επιχειρήσεις, η ύπαρξη 21 επίσηµων και 60 περίπου 
αυτοχθόνων γλωσσών συνεπάγεται συχνά πρόσθετες δαπάνες. 
Ωστόσο, η ανάγκη τεχνολογικών καινοτοµιών που µπορούν να 
συµβάλουν στην άρση των γλωσσικών φραγµών είναι επίσης µια 
ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, π.χ. στον τοµέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών. Το γεγονός ότι η πολυγλωσσία αποτελεί διακριτικό 
γνώρισµα της ΕΕ παίζει κατά τη γνώµη σας θετικό ή αρνητικό ρόλο 
στην οικονοµική ολοκλήρωση και ανάπτυξη της Ένωσης;  

 
Η γλωσσική πολυµορφία είναι µια µορφή  πολιτιστικής πολυµορφίας στην οποία 
εµείς, στην Ευρώπη, αποδίδουµε την αξία που της αρµόζει. Πιστεύω όµως ότι 
µπορεί επίσης να αποτελέσει πλεονέκτηµα και για την οικονοµία. Γνωρίζω ότι 
πρόκειται για έναν τοµέα στον οποίο το Κοινοβούλιο έχει επικεντρώσει µε 
ιδιαίτερη έµφαση το ενδιαφέρον του, υπογραµµίζοντας τη σηµασία των γλωσσών 
για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας στην έκθεση πρωτοβουλίας που 
συνέταξε σχετικά µε την παιδεία ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Η γλωσσική πολυµορφία δηµιουργεί όντως προκλήσεις για τις 
εταιρίες που εµπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά όταν κάποιος προσεγγίζει 
µε ανοικτό πνεύµα την εκµάθηση ξένων γλωσσών και την εξοικείωση µε άλλους 
πολιτισµούς, µπορεί να αποκοµίσει πραγµατικά οφέλη. Αντιλαµβάνεται καλύτερα 
τις διαφορές που υπάρχουν ως προς τις επιµέρους συνήθειες και προτιµήσεις. Με 
τον τρόπο αυτό µπορεί να συνειδητοποιήσει σαφέστερα την αξία που έχει η 
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προσαρµογή των προϊόντων και των υπηρεσιών στις τοπικές προτιµήσεις και να 
γίνει πιο ανταγωνιστικός στην προσπάθειά του να διεισδύσει σε νέες αγορές. 
Μέσα στην ΕΕ η γλωσσική πολυµορφία µπορεί να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα: οι επιχειρήσεις που υιοθετούν µια «πολυγλωσσική» 
προσέγγιση µπορούν να διεισδύσουν σε νέες «εσωτερικές» αγορές. Αν οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαχειριστούν έξυπνα την πολυγλωσσία και αναπτύξουν 
την ικανότητα να λειτουργούν καλύτερα µέσα στο πολυγλωσσικό εσωτερικό 
περιβάλλον µας, θα µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικότερα και µέσα στο 
παγκόσµιο περιβάλλον. Πράγµατι, κατά την άποψή µου, η τεχνολογία της 
πληροφορίας – π.χ., οι εφαρµογές υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένου του 
λογισµικού για την εκµάθηση γλωσσών και τη διεξαγωγή γλωσσικών δοκιµασιών, 
και η ανάπτυξη πολυγλωσσικών ιστοχώρων – αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα 
ενός τοµέα στον οποίο η Ευρώπη, αν είναι ισχυρή εσωτερικά, µπορεί να γίνει πιο 
ανταγωνιστική στις παγκόσµιες αγορές. 

Αλλά υπάρχει και ένα πιο θεµελιώδες ζήτηµα. Είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι οι 
άνθρωποι που µπορούν να επικοινωνήσουν σε περισσότερες από µία γλώσσες 
διευρύνουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες και συνηθίζουν να προσεγγίζουν τα 
προβλήµατα κάτω από διάφορες οπτικές γωνίες. Εποµένως, η πολυγλωσσία 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό ερέθισµα για τη δηµιουργικότητα, και η 
δηµιουργικότητα του µεµονωµένου εργαζοµένου ή διευθυντικού στελέχους 
ενισχύει τόσο τη συγκεκριµένη επιχείρηση όσο και την οικονοµία. Στη σηµερινή 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει το συγκριτικό της 
πλεονέκτηµα στη δηµιουργικότητα και να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του 
πολύγλωσσου εργατικού δυναµικού της, για να διεισδύσει σε νέες αγορές 
παγκοσµίως. Εποµένως, αν οριστικοποιηθεί ο διορισµός µου, θα προσπαθήσω να 
ενισχύσω την παρουσία των γλωσσών και της πολυγλωσσίας στη στρατηγική της 
Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσω να αναπτύξω διάλογο και 
συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των 
κοινωνικών εταίρων), µε σκοπό τον προσδιορισµό της συµβολής που µπορεί να 
προσφέρει η πολυγλωσσία στη στρατηγική της Λισαβόνας. Η ανεξάρτητη οµάδα 
υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία, την οποία συγκρότησε η Επιτροπή µε 
σκοπό την παροχή συµβουλών για την πολιτική στον τοµέα της πολυγλωσσίας, θα 
εξετάσει πράγµατι το θέµα των γλωσσών σε σχέση µε την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και θα διατυπώσει κάποιες συστάσεις. 

 
β. Οι γλωσσικές γνώσεις αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία ως 

επαγγελµατικό προσόν. Η κινητικότητα των εργαζοµένων στη 
Ευρώπη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα ενός 
προσώπου να επικοινωνεί σε ξένες γλώσσες. Ποιες πρωτοβουλίες 
σκοπεύετε να αναλάβετε για την προαγωγή της εκµάθησης ξένων 
γλωσσών και την επίτευξη του στόχου "µητρική γλώσσα + 2" που 
διατυπώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Βαρκελώνης το 2002; Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να συνεργαστείτε 
µε τα κράτη µέλη για την βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσµατικότητας και των δυνατοτήτων πρόσβασης στα 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ποιο ρόλο θα µπορούσε 
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να παίξει εν προκειµένω ο ευρωπαϊκός δείκτης γλωσσικών 
γνώσεων; 

 
Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για τη χάραξη των εκπαιδευτικών πολιτικών τους. 
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ευρεία αντίληψη του θέµατος που της επιτρέπει να 
συµπληρώνει τις εργασίες των κρατών µελών, να διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές 
και να προβάλλει νέες προσεγγίσεις. Θα επιδιώξω να αξιοποιήσω αυτή την 
αντίληψη, για να δώσω έµφαση σε µερικά ζητήµατα ουσιώδους σηµασίας: 
βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών (οι ώρες διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
δεν συνεπάγονται αναγκαστικά ουσιαστική γνώση των γλωσσών: η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών πρέπει να βελτιωθεί)· ενίσχυση της διά βίου διάστασης της 
εκµάθησης ξένων γλωσσών (µε την αύξηση των σχετικών κινήτρων προς τους 
ενηλίκους)· και δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για όλες τις γλώσσες – 
εθνικές γλώσσες, περιφερειακές γλώσσες, γλώσσες µειονοτήτων και µεταναστών 
(η γλωσσική ταυτότητα µπορεί να είναι πολυεπίπεδη, ακριβώς όπως η ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια). 

Αν και σέβοµαι τις εθνικές αρµοδιότητες, θα ήθελα ωστόσο να δω την Επιτροπή 
να επικοινωνεί πιο ενεργά µε τους ευρωπαίους πολίτες και τους άλλους 
εµπλεκοµένους - δηµόσιους φορείς, κοινωνικούς εταίρους – για τα πλεονεκτήµατα 
της πολυγλωσσίας. Πολλά άτοµα σε όλη την Ευρώπη χρησιµοποιούν ήδη 
περισσότερες από µία γλώσσες, ακόµη και χωρίς επίσηµη κατάρτιση. Ο στόχος 
«µητρική γλώσσα + δύο» φαίνεται φιλόδοξος: πρέπει να βοηθήσουµε τους πολίτες 
να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πιο κοντά στην επίτευξή του απ' ό,τι φαντάζονται. 
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών πρέπει να αναπτύσσει τις δεξιότητες 
εκµάθησης γλωσσών και να στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα έκθεση των πολιτών 
στην πολυγλωσσία. 

Ο ευρωπαϊκός δείκτης γλωσσικών γνώσεων θα διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο 
όσον αφορά τη διαµόρφωση µιας κοινής βάσης για την αξιολόγηση των 
γλωσσικών δεξιοτήτων των σπουδαστών. Θα βοηθήσει στη µέτρηση του βαθµού 
αποτελεσµατικότητας της εκµάθησης ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του 
υποχρεωτικού συστήµατος. Πρέπει επίσης να επιδιώξουµε τον προσδιορισµό των 
γλωσσικών δεξιοτήτων του ευρύτερου πληθυσµού. Βραχυπρόθεσµα, θα 
µπορούσαµε να ενθαρρύνουµε τους πολίτες όλων των ηλικιών να αξιολογήσουν 
τις γλωσσικές δεξιότητές τους και να τις αναπτύξουν. Επιπλέον, µε την 
αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση και διασύνδεση µεταξύ των κοινωνιών και των 
οικονοµιών, η «γλωσσική βιοµηχανία» είναι µία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες στον κόσµο. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει να 
υποστηρίξουµε την παραγωγή πολύ καλά καταρτισµένων επαγγελµατιών για την 
εν λόγω αγορά εργασίας. Η Επιτροπή προώθησε στο παρελθόν τη δηµιουργία ενός 
ευρωπαϊκού µεταπτυχιακού (master) στον τοµέα της διερµηνείας συνεδρίων και 
τώρα προωθεί τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού master µετάφρασης. ∆εσµεύοµαι 
να εργαστώ δραστήρια για την ενίσχυση αυτής της προσέγγισης.  

 
2. Περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες, λιγότερο διαδεδοµένες 

γλώσσες και δικαιώµατα των µειονοτήτων 
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a. Η γλωσσική πολυµορφία αποτελεί διακριτικό γνώρισµα της ΕΕ, το 
οποίο έχει γίνει ακόµα πιο εµφανές µετά από την διεύρυνση (όπως 
άλλωστε αναγνωρίστηκε και στην έκθεση Ebner του ΕΚ). Η 
γλωσσική πολυµορφία αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται 
από την ΕΕ, π.χ. µέσω του άρθρου 22 του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων. Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης εκδώσει 
πολυάριθµες συµβάσεις και κείµενα, σε πολλά από τα οποία 
διαπιστώνεται σχέση µεταξύ διατήρησης της γλωσσικής 
πολυµορφίας και προστασίας των µειονοτήτων. Έτσι για 
παράδειγµα, στη Ρουµανία, η Επιτροπή ανέφερε τον Μάιο του 2006 
ότι πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο θέµα της 
προστασίας των µειονοτήτων. Πόσο σηµαντικό είναι κατά τη γνώµη 
σας το ζήτηµα των γλωσσών όσον αφορά την προστασία και την 
κοινωνική ένταξη των εθνοτικών µειονοτήτων; Πιστεύετε ότι οι 
µειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στα προγράµµατα της ΕΕ για την προαγωγή της 
πολυγλωσσίας και ποιο θα είναι το όφελος της ενσωµάτωσης αυτής 
σε επίπεδο ΕΕ;  

 
Ο σεβασµός και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε 
µειονότητες, συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών, είναι µία από τις αρχές στις 
οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προερχόµενος από µια χώρα που έχει 
επιτύχει σηµαντική πρόοδο εν προκειµένω, γνωρίζω πλήρως τη σπουδαιότητα που 
έχει η προώθηση αυτής της βασικής αξίας της ΕΕ συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΕ έχει σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά την προώθηση των δικαιωµάτων των 
Ρόµα. Τα κράτη µέλη έχουν εκδώσει δύο εξαιρετικά σηµαντικές οδηγίες για την 
απαγόρευση των διακρίσεων µε βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
διάφορα κοινοτικά µέτρα υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών 
ταµείων και των προγραµµάτων για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον 
πολιτισµό, µπορούν να έχουν σηµαντική συµβολή. Προσωπικά συµµερίζοµαι την 
ισχυρή δέσµευση της Επιτροπής να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσει την πλήρη συµµετοχή των Ρόµα στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτική ζωή. 
 
Οι γλώσσες διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής 
και ενσωµάτωσης χωρίς διακρίσεις. Η εκµάθηση άλλων γλωσσών προάγει την 
ανεκτικότητα, την πολιτισµική συνειδητοποίηση και την αµοιβαία κατανόηση, 
συµβάλλοντας συγχρόνως στην ενίσχυση µιας αίσθησης ατοµικής ταυτότητας και 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 2005 µε 
τίτλο «Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία», συνιστά στα κράτη 
µέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια στα οποία να καθορίσουν σαφείς στόχους για 
τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τους τις περιφερειακές και τις µειονοτικές γλώσσες και την ανάγκη των 
µεταναστών να µάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής διατηρώντας συγχρόνως 
τη µητρική τους γλώσσα. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό τόσο για την 
υποστήριξη των πολιτών στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να 
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εµπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες όσο και για την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής. 
 
Προσυπογράφω πλήρως τη συνολική προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στις 
δύο πρόσφατες ανακοινώσεις της σχετικά µε την πολυγλωσσία για όλες τις 
γλώσσες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ολιστική προσέγγιση 
περιλαµβάνει τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, καθώς επίσης τις περιφερειακές 
γλώσσες, τις γλώσσες των µειονοτικών πληθυσµών και τις γλώσσες των 
µεταναστών. Πράγµατι, όλες αυτές οι γλώσσες είναι ήδη επιλέξιµες για το 
πρόγραµµα δια βίου µάθησης 2007-2013, που έχει ως συγκεκριµένο στόχο την 
προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών και την προαγωγή της γλωσσικής 
πολυµορφίας. Χαιρετίζω την προτεραιότητα που αποδίδει στα προγράµµατα 
αυτού του τοµέα η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2007: σχέδια για 
τις περιφερειακές και τις µειονοτικές γλώσσες και δίκτυα διασύνδεσης των 
φορέων που προωθούν την εκµάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική 
πολυµορφία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί 
σαφής υποστήριξη στην πλούσια γλωσσική πολυµορφία της Ένωσης και θα 
βελτιωθεί η σχετική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση.  
 

 
β. Η ίδια η Επιτροπή, στο στρατηγικό της πλαίσιο για την 

πολυγλωσσία, παραµένει κατά κάποιον τρόπο ασαφής όσον αφορά 
τον ρόλο και την σπουδαιότητα των µη επίσηµων γλωσσών. 
Πιστεύετε ότι οιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε την 
πολυγλωσσία θα πρέπει να περιορίζεται στις επίσηµες γλώσσες και 
στις γλώσσες των κρατών µελών ή είναι κατά τη γνώµη σας 
αναγκαίο να συµπεριληφθούν και άλλες γλώσσες, όπως οι 
περιφερειακές, οι µειονοτικές και οι λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες;  

 
Οι αρµοδιότητες της ΕΕ σ' αυτόν τον τοµέα περιορίζονται από τη Συνθήκη. Ενώ 
τα κράτη µέλη έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα για το περιεχόµενο των σπουδών 
και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων, όπως και για την  
πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία τους, η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία 
µεταξύ των κρατών µελών και, όταν χρειάζεται, τα υποστηρίζει και συµπληρώνει 
τις δραστηριότητές τους. 
 
Υποστηρίζω τη συνολική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή όσον αφορά 
τη γλωσσική πολυµορφία, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν οι 
περιφερειακές και οι µειονοτικές γλώσσες. Η πολιτική της Επιτροπής πρέπει να 
εξακολουθήσει να προάγει ένα κλίµα που να διευκολύνει την πλήρη έκφραση 
όλων των γλωσσών, ούτως ώστε να αποκτήσει ουσία το έµβληµα της Ένωσης, 
«ενότητα µέσα από την πολυµορφία». Στην πράξη, αυτή η πολιτική αντανακλάται 
στα προγράµµατα της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013. Όπως ανέφερα, όλες οι 
γλώσσες, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και των µειονοτικών 
γλωσσών, είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα.  

 
 
3. Σύµβαση της UNESCO  
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 Τον Οκτώβριο του 2005 υπογράφηκε η σύµβαση της UNESCO για την 

προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής 
έκφρασης. Η σύµβαση αυτή, στην οποία τονίζεται ότι η γλωσσική 
πολυµορφία αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής 
πολυµορφίας, αποσκοπεί στην προαγωγή και την προστασία της 
πολυµορφίας του πολιτιστικού περιεχοµένου και της πολιτιστικής 
έκφρασης και στην διευκόλυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης 
πολιτικών στον τοµέα του πολιτισµού και κατάλληλων µέτρων που να 
διασφαλίζουν την προστασία και την προαγωγή της πολυµορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης. Τι σηµαίνει το έγγραφο αυτό για την 
ευρωπαϊκή γλωσσική πολυµορφία; Θα κρίνατε σκόπιµο να αναγάγετε 
σε προτεραιότητα στο πλαίσιο των εργασιών σας την ταχεία κύρωση 
της σύµβασης εκ µέρους των κρατών µελών;  

 
Πρέπει να πω ότι είµαι πολύ ικανοποιηµένος για το γεγονός ότι η Κοινότητα 
διαδραµάτισε τόσο σηµαντικό ρόλο στη διαπραγµάτευση της σύµβασης της 
UNESCO. Η στάση αυτή εκπέµπει µε σαφήνεια το µήνυµα ότι η Κοινότητα αποδίδει 
µεγάλη σηµασία στην  πολιτιστική πολυµορφία, συµπεριλαµβανοµένων των 
γλωσσικών πτυχών της, και αποτελεί καλό οιωνό για τις µελλοντικές µας εργασίες 
στον τοµέα αυτόν. Η σύµβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση 
της πολυµορφίας της πολιτιστικής έκφρασης υπενθυµίζει πράγµατι, στο προοίµιό της, 
ότι «η γλωσσική πολυµορφία αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής 
πολυµορφίας». Από αυτή την άποψη, απηχεί τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να διατηρήσει την πλούσια γλωσσική πολυµορφία της. Η σύµβαση ορίζει στόχους, 
κατευθυντήριες αρχές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τα συµβαλλόµενα µέρη όσον 
αφορά την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής 
έκφρασης. Οι γλώσσες είναι τα κατ' εξοχήν µέσα  πολιτιστικής έκφρασης, αλλά δεν 
αποτελούν άµεσο αντικείµενο της σύµβασης. Ωστόσο, σχετικά µε τις γλώσσες και τη 
γλωσσική πολυµορφία, η σύµβαση ορίζει ότι, µεταξύ των µέτρων που µπορούν να 
λάβουν τα συµβαλλόµενα µέρη για να προαγάγουν την  πολιτιστική πολυµορφία, 
περιλαµβάνονται «µέτρα τα οποία, (...), προσφέρουν στις εθνικές πολιτιστικές 
δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες την ευκαιρία (...), συµπεριλαµβανοµένων 
µέτρων σχετικά µε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες, τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν». 
 
Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα κυρώσουν από κοινού τη σύµβαση το αργότερο 
έως τις 19 ∆εκεµβρίου 2006. Θεωρώ ότι είναι πράγµατι προτεραιότητα για την 
Κοινότητα να κυρώσει την εν λόγω σύµβαση και να εξασφαλίσει την ταχεία έναρξη 
ισχύος και την έµπρακτη εφαρµογή της, για να προαχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο η  
πολιτιστική πολυµορφία. Η κύρωση όχι µόνο θα δώσει άµεση ουσία στη σύµβαση, 
αλλά, κατά την άποψή µου, θα αποτελέσει άριστο παράδειγµα και για άλλες χώρες, 
ενθαρρύνοντας την κύρωσή της από µεγαλύτερο αριθµό συµβαλλόµενων µερών. 

 
 
4. 2008: έτος διαπολιτισµικού διαλόγου 
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 Το 2008 θα είναι το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου. Ο 
διαπολιτισµικός διάλογος είναι στενά συνδεδεµένος µε την φιλοδοξία 
που στηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και συνίσταται στην συνένωση 
των ευρωπαϊκών λαών σε µια Ευρώπη η οποία θα εµπλουτίζεται από 
την αυξανόµενη ποικιλοµορφία και τις µεταβολές και τα νέα στοιχεία 
που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση. Επιπλέον, ο διαπολιτισµικός διάλογος 
είναι ένα µέσο που θα µπορούσε να διευκολύνει την υλοποίηση µιας 
σειράς στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως: η προαγωγή 
της πολιτιστικής πολυµορφίας στην Ευρώπη· η ενίσχυση της 
αναµορφωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας και µια οικονοµία 
βασιζόµενη στη γνώση· η προαγωγή µεγαλύτερης συνοχής. Ποια 
συµβολή θα µπορούσε να προσφέρει ο τοµέας σας σε αυτό το έτος; 

 
Είµαι πεπεισµένος ότι µια καλά συγκροτηµένη πολιτική πολυγλωσσίας και τα 
κατάλληλα µέσα εφαρµογής της µπορούν να παράσχουν σαφή ώθηση στο 
διαπολιτισµικό διάλογο. Οι γλώσσες µάς βοηθούν να αναπτύξουµε την ευαισθησία 
µας έναντι των  πολιτιστικών διαφορών και να κατανοήσουµε τους τρόπους µε τους 
οποίους οι διάφοροι πολιτισµοί αλληλεπιδρούν. Με την καλλιέργεια της εκτίµησης 
για διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και συµπεριφορές, η διδασκαλία και η εκµάθηση 
ξένων γλωσσών µπορούν να έχουν ουσιαστική συµβολή στην ανάπτυξη 
αποτελεσµατικού διαπολιτισµικού διαλόγου. Με τον τρόπο αυτόν οι γλώσσες 
µπορούν να αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα για την ενίσχυση της αντίληψης 
ότι η  πολιτιστική πολυµορφία δεν οδηγεί σε προβλήµατα και εντάσεις στην 
καθηµερινή ζωή, αλλά αντίθετα είναι πλεονέκτηµα για την Ευρώπη. 
 
Η γλωσσική και  πολιτιστική πολυµορφία προάγει τη δηµιουργικότητα που θα δώσει 
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις σηµερινές και τις µελλοντικές 
προκλήσεις. Σε µια Ευρώπη που καλείται να αντιµετωπίσει τις αλλαγές που 
επέρχονται µε την παγκοσµιοποίηση, η εφαρµογή µιας δυναµικής πολιτικής στον 
τοµέα της πολυγλωσσίας πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν τόσο τις διαπολιτισµικές όσο και τις γλωσσικές 
δεξιότητες που τους χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν αποτελεσµατικά στο 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Αυτό συµβάλλει άµεσα στους τρεις κύριους στόχους 
της Επιτροπής Barroso: ευηµερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια. Είναι σαφές ότι 
υπάρχουν πολλές θετικές σχέσεις µεταξύ της πολυγλωσσίας και του διαπολιτισµικού 
διαλόγου, και η Επιτροπή θα µεριµνήσει ασφαλώς ώστε οι σχέσεις αυτές να 
αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο του έτους διαπολιτισµικού διαλόγου το 2008. 

 
 
5. Επικοινωνία 

 
Το 2005 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή το σχέδιο δράσης της και το 
σχέδιο ∆ για το ∆ιάλογο για το µέλλον της Ευρώπης. Επίσης, υπέβαλε 
Λευκή Βίβλο για µιας ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας. Το ΕΚ 
θεωρεί σηµαντικό να έχουν οι πολίτες πρόσβαση στη νοµοθεσία, τις 
διαδικασίες και τις πληροφορίες της ΕΕ στη µητρική τους γλώσσα. Με 
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ποιες συγκεκριµένες ενέργειες θα µπορούσαν να βελτιωθούν τα 
στοιχεία της επικοινωνιακής στρατηγικής των θεσµικών οργάνων της 
ΕΕ που σχετίζονται µε τις γλώσσες; Πώς κρίνετε την γενικότερη σχέση 
µεταξύ πολυγλωσσίας και επικοινωνιακών προσπαθειών της ΕΕ;  

 
Συµµερίζοµαι απόλυτα την αντίληψη που εκφράζεται στη Λευκή Βίβλο για µια 
ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας: «Η πολυγλωσσία αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα 
της νοµιµότητας, της διαφάνειας και της δηµοκρατίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
γίγνεσθαι». Είναι σαφές ότι η πλούσια  πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις για την επικοινωνιακή 
πολιτική της Επιτροπής σχετικά µε την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή έχει 
δεσµευθεί να συµµετάσχει ενεργά στην εφαρµογή της νέας επικοινωνιακής 
στρατηγικής της µε βάση τρεις πυλώνες: το σχέδιο δράσης για την κατ' αρχάς εστίαση 
των σχετικών προσπαθειών µέσα στην ίδια την Επιτροπή· το σχέδιο «∆» για την 
επανέναρξη του διαλόγου σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης· και τη Λευκή Βίβλο για 
µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, µε την οποία καλούνται οι κυριότεροι 
εµπλεκόµενοι παράγοντες να διατυπώσουν τις ιδέες τους σχετικά µε τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο συνεργασίας που θα µας επιτρέψει να γεφυρώσουµε το 
επικοινωνιακό χάσµα µεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. 
 
Έχουµε το µοναδικό πλεονέκτηµα να διαθέτουµε τις µεγαλύτερες και πιθανώς τις 
καλύτερα καταρτισµένες υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας παγκοσµίως. Οι 
υπηρεσίες αυτές, πέρα από τις βασικές τους αρµοδιότητες, είναι ισότιµοι εταίροι στην 
προσπάθεια µεταφοράς των µηνυµάτων της ΕΕ στους πολίτες αλλά και στην 
ενηµέρωσή µας για τις τοπικές και πολιτισµικές ευαισθησίες, επηρεάζοντας µε τον 
τρόπο αυτό θετικά τις επικοινωνιακές µας προσπάθειες. Συγχρόνως η Ένωση είναι 
σηµαντική κινητήρια δύναµη που συµβάλλει αποφασιστικά στην τεχνική ανάπτυξη 
µεταφραστικών εργαλείων και πολυγλωσσικών εκδοτικών µεθόδων. Στο πλαίσιο της 
δέσµευσής µας για πρόσβαση των πολιτών στις δραστηριότητες της ΕΕ στη γλώσσα 
τους, προβλέπεται, π.χ., η ταυτόχρονη δηµοσίευση, σε καθηµερινή βάση, όλων των 
νοµοθετικών πράξεων και της νοµολογίας της ΕΕ σε όλες τις επίσηµες γλώσσες, τόσο 
σε έντυπη µορφή όσο και ηλεκτρονικά, καθώς επίσης η ανάπτυξη καινοτόµων 
τεχνολογικών µεθόδων διεξαγωγής συνεδριάσεων µε διερµηνεία [τηλεδιάσκεψη 
(video-conferencing), εικονοδιάσκεψη (webstreaming), πολυγλωσσικοί διαδικτυακοί 
χώροι συζητήσεων). 
 
Το όραµά µου είναι να µεγιστοποιήσουµε τις συνέργειες µεταξύ όλων αυτών των 
στοιχείων προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Είµαι αποφασισµένος να εργαστώ 
προς την κατεύθυνση αυτή µε κάθε δυνατό τρόπο. Οι µεταφραστές µας θα συµβάλουν 
στη δηµιουργία γεφυρών µε τα τοπικά ακροατήριά µας. Η «επικέντρωση στο τοπικό 
επίπεδο» και «η σύνδεση µε τον πολίτη» είναι δύο βασικές αρχές της νέας 
επικοινωνιακής στρατηγικής της Επιτροπής, που συνδέονται εγγενώς µε την 
πολυγλωσσία. Με τη βοήθειά σας, σκοπεύω να εργαστώ για τη δηµιουργία ενός 
σύγχρονου συνεδριακού κέντρου της Επιτροπής, το οποίο θα της επιτρέπει να 
χρησιµοποιεί όλες τις απαραίτητες γλώσσες κατά την επικοινωνία της µε τους 
εκπροσώπους των κρατών µελών και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. 
Καταρτίζεται ένα νέο κοινοτικό πρόγραµµα που αποσκοπεί στην προώθηση της 
κατάρτισης των διερµηνέων συνεδρίων. Θα συνεχίσουµε τις εργασίες που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του εσωτερικού δικτύου πολυγλωσσίας, σκοπός του οποίου 
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είναι να βελτιώσει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί η Επιτροπή την πολυγλωσσία 
στις δηµόσιες ανακοινώσεις της. 
 
Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται τα µέγιστα για τις επικοινωνιακές πτυχές 
της πολυγλωσσίας, που κατέχουν εξέχουσα θέση στην έκθεση του κ. Joan I Μari, η 
οποία εκδόθηκε στις 15 Νοεµβρίου. Πιστεύω ότι, αν χρησιµοποιήσουµε κατάλληλα 
τους πόρους µας, θα µπορέσουµε µαζί να συµβάλουµε σηµαντικά στη δηµιουργία 
µιας γνήσιας ευρωπαϊκής δηµόσιας σφαίρας. 

 
 
6. Πολυγλωσσία και διαδικασία θέσπισης συντάγµατος  

 
 Ποιες είναι, κατά τη γνώµη σας, οι προοπτικές της πολυγλωσσίας στην 

περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας θέσπισης συντάγµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 
Η πολυγλωσσία βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οράµατος. Ως εκ τούτου, 
είµαι πεπεισµένος ότι η πολυγλωσσία συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη και την 
υλοποίησή του. Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι η 
Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται 
την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή 
πολιτιστική κληρονοµιά (άρθρο 151). Οι προοπτικές της πολυγλωσσίας είναι καλές - 
υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι πρέπει να αποτελεί βασική µέριµνα της Ένωσης. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε, όταν η συνθήκη για τη θέσπιση συντάγµατος της Ευρώπης έδωσε 
κορυφαία θέση στο σεβασµό του πλούτου της  πολιτιστικής και γλωσσικής της 
πολυµορφίας και στη µέριµνα για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς (άρθρο I-3), και ενισχύθηκε µε την ένταξη του δικαιώµατος 
της γλωσσικής πολυµορφίας στο Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων (άρθρο 22).  
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 290 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ορίζει ότι το γλωσσικό καθεστώς των οργάνων της Κοινότητας ορίζεται 
από το Συµβούλιο οµοφώνως. Οι σχετικοί κανόνες θεσπίζονται στον κανονισµό 1/58 
του Συµβουλίου της 15ης Απριλίου 1958. Θεωρώ ότι η αρχή της γλωσσικής ισότητας, 
όπως καθορίζεται στον προαναφερθέντα κανονισµό, είναι ύψιστης σηµασίας για τις 
διοργανικές σχέσεις, καθώς και για τις καλές σχέσεις των οργάνων µε τους 
µεµονωµένους πολίτες. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσω τον 
απόλυτο σεβασµό της αρχής αυτής, διότι µόνο έτσι µπορεί να λάβει πλήρως σάρκα 
και οστά το έµβληµα της Κοινότητας «ενότητα µέσα από την πολυµορφία». 
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