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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. είναι της άποψης ότι η έλλειψη πληροφόρησης αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους 
για τους οποίους οι πολίτες της ΕΕ αδυνατούν να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων 
τους· ως εκ τούτου, προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μια συνεκτική στρατηγική 
ενημέρωσης με ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών στα 
δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες·

2. τονίζει ότι η διοργανική ομάδα για την πληροφόρηση αποτελεί ένα σημαντικό φορέα με 
τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να εργαστούν από κοινού για να 
τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων1 και να συντονίσουν τις προσπάθειες αύξησης της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τα δικαιώματα των πολιτών στην ΕΕ·

3. προτείνει στην Επιτροπή να ευθυγραμμίσει την ενημέρωση σχετικά με την κινητικότητα 
μεταξύ των ευρωπαίων φοιτητών με το σύστημα της μονοαπευθυντικής θυρίδας, ώστε να 
καταστεί ευκολότερο για τους νέους να επωφεληθούν των ευκαιριών και των 
δικαιωμάτων τα οποία έχουν ως ευρωπαίοι πολίτες·

4. υπογραμμίζει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται από ανεξάρτητα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Χάρτη για τα Θεμελιώδη 
Δικαιώματα της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη εργαλείων 
βελτίωσης της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών, 
καταργώντας έτσι τα εμπόδια στην κινητικότητα των σπουδαστών και των αιτούντων 
εργασία·

6. επισημαίνει τη σημασία της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων με την διδασκαλία 
τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από τη νεαρή ηλικία, όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βαρκελώνης που έλαβε χώρα στις 15-16 Μαρτίου 2002, ούτως ώστε οι 
πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν ουσιαστικά τα δικαιώματά τους σε όλη την 
Ένωση, τονίζει δε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ προς αυτή την 
κατεύθυνση.

                                               
1 Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2008 
με τίτλο «Επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων», ΕΕ C 13, 20.1.2009, σελ. 3


