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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att livslångt lärande och direkta kontakter mellan människor är 
den rätta lösningen för att främja tolerans, ömsesidig förståelse och försoning mellan 
folken i västra Balkan, Turkiet och EU.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att upprätta ett system för viseringslättnader som gör 
det möjligt för samtliga medborgare från västra Balkan och Turkiet att delta i EU-program 
såsom Youth, Erasmus eller Kultur, utan att behöva genomgå viseringsförfarandet som 
idag tar lång tid och är både riskfyllt och dyrt. Parlamentet föreslår vidare att man inrättar 
en central enhet som med kort varsel kan medla om problem skulle uppstå.

3. Europaparlamentet betonar att respekten för kulturell mångfald är en viktig EU-princip 
och att minoriteter måste få möjlighet att utöva sina kulturella rättigheter, bland annat att 
lära sig minoritetsspråk såsom kurdiska och bevara sin kulturella identitet, utan någon
diskriminering.

4. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och 
Serbien att ratificera Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden i
kulturella uttryck.

5. Europaparlamentet betonar att samordnade offentliga informations- och 
kommunikationsstrategier utgör viktiga hörnstenar för arbetet med att skapa en bättre 
förståelse och ett bättre stöd för EU:s utvidgning, både i medlemsstaterna och i 
kandidatländerna samt i potentiella kandidatländer. Parlamentet rekommenderar att 
samtliga kandidatländer deltar i genomförandet av det föreslagna interinstitutionella 
avtalet om kommunikationspolitik.

6. Europaparlamentet uppmuntrar starkt till att kandidatländerna engageras i Europeiska året
för interkulturell dialog 2008, för att på så sätt skapa närmare band mellan olika folk.
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