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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že celoživotné vzdelávanie a osobné medziľudské kontakty sú kľúčom k 
podpore tolerancie, vzájomného porozumenia a procesu zmierenia medzi národmi 
západného Balkánu, Turecka a EÚ;

2. žiada Radu, aby ustanovila zjednodušený režim udeľovania víz, ktorý umožní všetkým 
občanom krajín západného Balkánu a Turecka účasť na programoch EÚ, ako sú Mládež, 
Erasmus alebo Kultúra bez toho, aby museli prechádzať súčasným zdĺhavým a nákladným 
procesom získavania víz s neistým výsledkom; ďalej navrhuje, aby sa zriadilo informačné 
stredisko, ktoré bude zohrávať úlohu sprostredkovateľa a v prípade problémov bude 
schopné pohotovo zasiahnuť;

3. zdôrazňuje, že základnou zásadou EÚ je rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a že 
menšiny musia mať slobodu pri vykonávaní svojich kultúrnych práv, ku ktorým patrí aj 
učenie sa menšinových jazykov, akým je napríklad jazyk Kurdov, a zachovávanie 
kultúrnej identity bez diskriminácie;

4. vyzýva Turecko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu horu a Srbsko, aby ratifikovali Dohovor 
UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov;

5. zdôrazňuje význam koordinovaných verejných informačných a komunikačných stratégií, 
ktoré sú základom pre lepšie porozumenie procesu rozširovania EÚ a jeho podporu  v 
členských, kandidátskych i potenciálnych kandidátskych krajinách, a odporúča, aby sa na 
vykonávaní navrhovanej medziinštitucionálnej dohody o komunikačnej politike podieľali 
všetky kandidátske krajiny;

6. dôrazne podporuje zapojenie kandidátskych krajín do Európskeho roka medzikultúrneho 
dialógu 2008, pretože to pomôže nadväzovaniu bližších vzťahov medzi národmi.
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