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Τποπολογία  1 

Dominique Bilde 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεζη A8-0373/2015 

Julie Ward 

Ο ξφινο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πξνψζεζε ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο ΔΔ 

2015/2139(INI) 

Ππόηαζη τηθίζμαηορ (άπθπο 170 παπάγπαθορ 4 ηος Κανονιζμού) για ηην 

ανηικαηάζηαζη ηηρ μη νομοθεηικήρ ππόηαζηρ τηθίζμαηορ A8-0373/2015 

Ψήθιζμα ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηον πόλο ηος διαπολιηιζμικού 

διαλόγος, ηηρ πολιηιζμικήρ πολςμοπθίαρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηην πποώθηζη ηυν 

θεμελιυδών αξιών ηηρ ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαζψο θαη ην άξζξν 4 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο Σπλζήθεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ηε Σπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο δε ην 

άξζξν 6, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε παηδεία θαη ν πνιηηηζκφο είλαη δπν ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ε Έλσζε δελ έρεη θακία εμνπζία θαη δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζην πιαίζην ησλ 

απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηα θξάηε κέιε, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1
, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 10, 11 θαη 12 θαη ην πξννίκηφ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 2 ηνπ πξσηνθφιινπ 1 ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2010, κε ηίηιν «Πνιηηηζκφο θαη αλάπηπμε», 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε ηεο Unesco ηνπ 2005 γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948, 

ηδίσο δε ην άξζξν 16, θαη ηε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε θάζε 

κνξθήο κηζαιινδνμίαο θαη δηάθξηζεο κε βάζε ηε ζξεζθεία ή ηελ πίζηε,  

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη 

ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ 
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ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ άηππε ζχλνδν ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 

ΔΔ, ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015, ζην Παξίζη (8496/15), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ απνινγηζκφ ησλ θνηλψλ ηειηθψλ ζπζηάζεσλ ηεο ηξηάδαο ησλ 

Πξνεδξηψλ απφ ηε Γηάζθεςε ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία πνπ δηεμήρζε ην 2015 ζην 

Λνπμεκβνχξγν, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαβνχιεπζε ζην πιαίζην ηνπ 

δηαξζξσκέλνπ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε 

δεκνθξαηηθή δσή ηεο Δπξψπεο θαη απεπζχλνπλ έθθιεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

λα πξνσζήζεη κηα εθπαίδεπζε ζηε βάζε αμηψλ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε 

ζηα θνηλά, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο (A8-0373/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ ηεξάζηην 

πινχην πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη ελ ιφγσ δηαθνξέο θαη 

λα απνθεπρζεί νηαδήπνηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εμνκνίσζεο πνπ ζα ζπληζηνχζε 

πξαγκαηηθή βία θαηά ησλ επξσπατθψλ ιαψλ· 

Β. ππελζπκίδνληαο φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο δελ απνηειεί λνκηθή έλλνηα, δελ δηέπεηαη 

απφ ην εζληθφ, ην επξσπατθφ ή ην δηεζλέο δίθαην, αιιά δηέπεηαη απφ κηα ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε πξνζεθηηθά ππφςε ηηο εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

θαη λα αληεπεμέιζνπκε ζηηο πνιχπινθεο πξαγκαηηθφηεηεο ησλ θνηλσληψλ καο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ δελ απνηειεί θαζήθνλ κφλν ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θνηλή επζχλε νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ελφο επξένο θάζκαηνο ελδηαθεξνκέλσλ φπσο νη 

νηθνγέλεηεο, ηα κέζα ελεκέξσζεο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη επηρεηξήζεηο, νη θνηλνηηθνί θαη 

ζξεζθεπηηθνί εγέηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, επηπιένλ ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ν ξφινο φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο αλά ηελ Δπξψπε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη έλαο εηξεληθφο 

δηάινγνο απαηηνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζεβαζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζκψλ ζηελ 

Δπξψπε, ηδίσο δηά ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε θξάηνπο 

κέινπο· ππελζπκίδνληαο φηη, απηφ πνπ κπνξεί λα ελψζεη ηνπο ιανχο είλαη αθξηβψο ε 

αλαγλψξηζε ελφο θνηλνχ ζπλφινπ αμηψλ θαη παξαδφζεσλ, θάηη πνπ απηή ηε ζηηγκή 

δέρεηαη επίζεζε απφ δηάθνξεο απφπεηξεο νινθιεξσηηζκνχ αλά ηνλ θφζκν· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζκψλ είλαη ζπλπθαζκέλνο 

κε ηελ αλάπηπμε θαη φηη νηαδήπνηε απφπεηξα ελαληίνλ ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αληηζηάζεηο εθ κέξνπο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνθέξεη ην αληίζεην 

απφ ην δεηνχκελν απνηέιεζκα· 
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Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε θαη ν θφζκνο βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή αληηκέησπνη 

κε πνιπάξηζκεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηε κεηαλάζηεπζε, 

ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη δηαζξεζθεπηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ άλνδν ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ· 

1. ππνζηεξίδεη φηη κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ησλ 

δηαθφξσλ εζληθψλ πνιηηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο ζεβαζηή ε αξρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο· 

2. ζεσξεί φηη ε αλαγλψξηζε ηεο απνηπρίαο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο απφ δηάθνξα εγεηηθά 

ζηειέρε ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα πξέπεη λα ηα νδεγήζεη ζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο· 

3. ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα ζηηο εμσηεξηθέο, δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπο απνηειεί έλα 

εξγαιείν επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, εηξήλεπζεο θαη πξφιεςεο ησλ θξίζεσλ· 

4. θξνλεί φηη ν δηάινγνο θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

απνηεινχλ εξγαιεία ζηελ ππεξεζία ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, ζην πιαίζην ησλ δηκεξψλ ή 

πνιπκεξψλ ζρέζεψλ ηνπο, είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε ηξίηεο ρψξεο· 

5. δεηεί λα ιεθζεί ππφςε ν δηαζξεζθεηαθφο δηάινγνο σο ζπληζηψζα ηνπ πξναπαηηνχκελνπ 

γηα ηελ εηξήλε θαη δσηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηνλίδνληαο ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλά 

ηνλ θφζκν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

ζξεζθείαο θαη ζην δηθαίσκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, ηδίσο ησλ Φξηζηηαλψλ ηεο 

Αλαηνιήο, ζηελ πξνζηαζία· 

6. ππνγξακκίδεη φηη έλαο γλήζηνο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο ελζαξξχλεη ηηο ζεηηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ, απμάλεη ηελ πνιπθσλία θαη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ 

ειεπζεξία· ππελζπκίδεη φηη ν δηάινγνο απηφο δελ είλαη δπλαηφο παξά ζην κέηξν πνπ ν 

θάζε πνιίηεο ελζσκαηψλεη θαη ζέβεηαη ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δεη· 

7. ελζαξξχλεη, ζην πλεχκα απηφ, ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ επηκφξθσζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηνπ, γεγνλφο πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα απνηππψλνπλ θαιχηεξα ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ απφςεσλ, 

δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηνλ ζεβαζκφ, απφ φινπο, ηνπ θνηλνχ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε θξάηνο κέινο· 

8. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο ν 

ζεβαζκφο ηεο εμνπζίαο ησλ θαζεγεηψλ, θαη ηνχην δηφηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

παξέρεη έλα ζηαζεξφ πιαίζην παξά κφλνλ ζπλεθηηκψληαο ηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο· 

ππνγξακκίδεη, εμάιινπ, φηη, λαη κελ ε δηδαζθαιία ησλ αμηψλ είλαη ζεκαληηθή, φκσο ε 

κάζεζε ζεκειησδψλ γλψζεσλ φπσο ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή παξακέλεη νπζηψδεο γηα 

ηελ αλάπηπμε θάζε αηφκνπ· 

9. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε παξνρήο βηψζηκεο ζηήξημεο ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ζηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ 

ζπκβηβάδνληαη κε ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

θάζε θξάηνο κέινο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ πηπρψλ ηεο «επηζθάιεηαο» πνπ 

πιήηηεη ζήκεξα ηηο λέεο γεληέο· 

10. ελζαξξχλεη ηε δηνξγάλσζε ρσξίο απνθιεηζκνχο δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηηο ηέρλεο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ γηα φιεο ηηο ειηθίεο, θαζψο θαη ηνλ 

εζεινληηζκφ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

αθνκνίσζεο ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε θξάηνο κέινο· 

11. ελζαξξχλεη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα ζπλερίζνπλ ηελ αλάιπζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, λα πηνζεηήζνπλ ζαξξαιέα θαη ξεαιηζηηθή ζηάζε ζην πιαίζην ησλ 

ζπλνκηιηψλ ηνπο κε ηα θπξίαξρα θξάηε κέιε, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ δεφλησο ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηθήο βίαο θαη λα αληιήζνπλ ηα αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα· ζπγραίξεη, 

απφ ηελ άπνςε απηή, ηνπο νκηιεηέο πνπ ήζαλ παξφληεο θαηά ηε δηνξγαλσζείζα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ δεκφζηα αθξφαζε ηεο Πέκπηεο 15 Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ κνηξάζηεθαλ θξνχνληαο πξαγκαηηθά ηνλ θψδσλα ηνπ 

θηλδχλνπ· 

12. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ ιαφ ηνπο λα απνθαζίζνπλ κφλα ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ηελ ηζαγέλεηα, ηελ ζπκβίσζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο, ή θαη 

αθνκνίσζεο ησλ μέλσλ ζηε ρψξα ηνπο· ππελζπκίδεη, επ’ απηνχ, φηη θάζε 

λενεηζεξρφκελνο, φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο άθημήο ηνπ, νθείιεη λα ζέβεηαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απφθηεζε λέαο ηζαγέλεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο· 

13. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα θξάηε κέιε δηαηεξνχλ ηελ αξκνδηφηεηα ζηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηνκέα θαη φηη ε ΔΔ δελ δηαζέηεη επ’ απηνχ παξά κφλν «ζπληξέρνπζα» 

αξκνδηφηεηα· αλαγλσξίδεη, σζηφζν, φηη ν πνιηηηζκφο είλαη απαξαίηεην εξγαιείν ηεο 

δηπισκαηίαο, αιιά ακθηζβεηεί ηε ζθνπηκφηεηα κηαο πεξαηηέξσ ζεζκνζέηεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ απηνχ, επεηδή απηφ ζα ππνλφκεπε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο· 

14. ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε ζηηο δξάζεηο πνπ ζα θξίλνπλ αλαγθαίεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

εμηξεκηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, εθαξκφδνληαο κέηξα πνπ ε θπβέξλεζή ηνπο 

θξίλεη θαηάιιεια γηα ηελ εηδηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο (ηζηνξηθνί δεζκνί κε νξηζκέλεο 

θνηλφηεηεο, δηκεξείο ζπκθσλίεο , θηι.), κε ηε ζπκκεηνρή ελφο επξένο θάζκαηνο θνξέσλ, 

κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε ζηαζεξφηεηα εθάζηνπ θξάηνπο· 

15. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα απφ ην νπνίν πάζρνπλ πνιιά θξάηε 

κέιε, φπσο απνδεηθλχεηαη ηαθηηθά απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, θπξίσο ησλ λέσλ, ζηηο 

εθινγέο, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο δεκνζθνπήζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηελ απαηζηνδνμία 

ηεο λέαο γεληάο έλαληη ησλ θπβεξλψλησλ ηνπο· εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη κφλν ζπκπησκαηηθά κηαο βαζχηεξεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα δνζεί ιχζε, θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ· ππνζηεξίδεη 

ηελ άπνςε φηη ε αλαβάζκηζε ησλ καζεκάησλ ηζηνξίαο γηα παξάδεηγκα, αιιά θαη ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ φπσο ηα ειιεληθά θαη ηα ιαηηληθά, ζα επέηξεπε ζηνπο λένπο 

λα επηζηξέςνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα αληηκεησπίζνπλ ην κέιινλ κε ηε 
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βεβαηφηεηα φηη γλσξίδνπλ απφ πνχ έξρνληαη· θαιεί, θαηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε κέιε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζεκειησδψλ γλψζεσλ σο κέζν γηα ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά θαη κηαο λενιαίαο πνπ 

επηζπκεί λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία ηεο ρψξαο ηεο· 

16. ζεκεηψλεη ηνλ νπζηψδε ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαζεγεηψλ ζηελ ελίζρπζε – ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο – ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο 

ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ δεζκφ ζπκκεηνρήο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο λένπο ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο· 

17. ππελζπκίδεη φηη θάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν λα επηιέμεη ηηο νηθείεο 

δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο θαη ζπκβίσζεο· είλαη πεπεηζκέλν φηη ε επηβνιή κέηξσλ 

«άλσζελ» δελ ζα επηηξέςεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ελζσκάησζεο, ηα νπνία 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηδίσο ηηο ηζηνξηθέο· αλαγλσξίδεη φηη ην πξφβιεκα ηεο ππνδνρήο ησλ 

κεηαλαζηψλ έρεη ζήκεξα επξσπατθή εκβέιεηα, αιιά φηη, φπσο έρεη απνδεηρζεί ζην 

παξειζφλ, έλα πξφηππν έληαμεο πνπ κπνξνχζε θάιιηζηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα ρψξα 

έρεη απνηχρεη παηαγσδψο ζε κηα άιιε θαη φηη ε εμαλαγθαζηηθή ελνπνίεζε φρη κφλν δελ 

απνηειεί ιχζε αιιά κπνξεί ε ίδηα λα δεκηνπξγήζεη λέα πξνβιήκαηα· 

18. ππελζπκίδεη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φηη έρνπλ εθιεγεί κε δεκνθξαηηθφ 

ηξφπν θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, νη ρξεκαηνδνηηθέο επελδχζεηο θαη δαπάλεο ηνπο ζα πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη κφλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ θαινχ ζηηο ρψξεο ηνπο, θαζψο θαη 

ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ιαφ ηνπο· ππνγξακκίδεη φηη δελ ελαπφθεηηαη ζηα 

επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα λα δεηήζνπλ απφ ηα θπξίαξρα έζλε ηελ πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ ή πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

βάξνο ηεο ειεπζεξίαο ηνπο· 

19. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ Δηδηθφ Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηα θξάηε κέιε. 
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