
AD\1229021EL.docx PE663.036v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2020/2201(INI)

26.4.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με τους διαλόγους με τους πολίτες και τη συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ
(2020/2201(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Irena Joveva



PE663.036v02-00 2/9 AD\1229021EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1229021EL.docx 3/9 PE663.036v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει ότι η κατανόηση και η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και καθοριστικός παράγοντας 
για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ και το μέλλον της και ότι, 
για τον λόγο αυτό, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας λαμβάνοντας ειδικά και 
συγκεκριμένα μέτρα σε όλες τις πτυχές του έργου τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

2. υπενθυμίζει τη «Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών 
αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της 
εκπαίδευσης» που εξέδωσαν οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015, στην 
οποία ζητούν ενισχυμένη δράση στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για να διαφυλαχθεί η πλουραλιστική μας κοινωνία·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επανεξεταστούν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
τρέχουσες ελλείψεις, τα δημοκρατικά μέσα συμμετοχής των πολιτών, των 
ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να περιλαμβάνουν μια 
ανοικτή και διαφανή διαδικασία που θα ακολουθεί μια συμμετοχική και ισορροπημένη 
προσέγγιση· σημειώνει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας απαιτεί σχετικές προσαρμογές 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ σε οριζόντιο επίπεδο· πιστεύει ότι ο διάλογος μεταξύ των φορέων 
λήψης αποφάσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να οργανώνεται κατά 
τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται πλήρως η πολυμορφία των κοινωνιών μας σε όλα τα 
κράτη μέλη· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση και ίσες 
ευκαιρίες για να ασκούν τα δικαιώματά τους, και ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων 
ένταξης στους διαλόγους με τους πολίτες για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς 
και για τις ευπαθείς και τις περιθωριοποιημένες ομάδες·

4. επισημαίνει ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός 
νέου μόνιμου μηχανισμού συμμετοχής των πολιτών και για τη μεταρρύθμιση της 
τρέχουσας προσέγγισης με τη μετατροπή της από προσέγγιση από την κορυφή προς τη 
βάση σε προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να αναπτύξει ουσιαστικές μεθοδολογίες συμμετοχής και ειδικά 
προσαρμοσμένα εργαλεία που θα επιτρέπουν τη βαθιά συμμετοχή και κατανόηση των 
θεμάτων που συζητούνται· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το δυναμικό του 
πολιτισμού, των τεχνών και της δημιουργικότητας ως εργαλείων για καινοτόμες λύσεις 
για την έκφραση απόψεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και να αξιοποιήσει το 
δυναμικό αυτό στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
με τη μορφή μιας μεθόδου συνεχούς συμμετοχής των πολιτών στην εσωτερική και 
εξωτερική διακυβέρνηση της ΕΕ· πιστεύει ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
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θα πρέπει να συζητήσει τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δράσης στους τομείς της 
παιδείας, του πολιτισμού και της νεολαίας· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη 
διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας 
δομών συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας· υπενθυμίζει ότι η κοινή 
δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης προβλέπει την 
εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών στην ολομέλεια της διάσκεψης· επιμένει ότι 
η φωνή των νέων, των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιαστικής 
σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ όλων των οργάνων της 
Διάσκεψης σε όλα τα επίπεδα·

5. χαιρετίζει τη συγκρότηση φορέα δεοντολογίας ως ανεξάρτητης αρχής που θα προάγει 
τη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

6. επαναλαμβάνει τον ορισμό της ισότητας που κατοχυρώνεται στο κεφάλαιο 3 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ως ισότητα ενώπιον του νόμου, απαγόρευση 
των διακρίσεων, διαφορετικότητα, ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των παιδιών, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία·

7. σημειώνει ότι οι καθιερωμένοι δίαυλοι με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να 
συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
η προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, οι δημόσιες διαβουλεύσεις και οι 
διάλογοι, στερούνται προβολής, προσβασιμότητας και επακολούθησης, με αποτέλεσμα 
να εμποδίζουν την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών· υποστηρίζει σθεναρά τις 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και την αξιολόγηση και τον 
εξορθολογισμό των μηχανισμών αυτών, ώστε να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η 
αποτελεσματικότητά τους και να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους για τους πολίτες· 
πιστεύει ότι η έλλειψη δράσης της Επιτροπής σε συνέχεια επιτυχημένων ΕΠΠ 
υπονομεύει τον στόχο για ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της Ένωσης μέσω 
της ενισχυμένης συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της·

8. πιστεύει ότι η συμμετοχή των πολιτών συνεπάγεται την ανάπτυξη μιας σειράς 
εργαλείων που κυμαίνονται από την έκφραση γνώμης έως τη διαβούλευση, καθώς και 
την ανάπτυξη διαρθρωμένου μόνιμου διαλόγου για θέματα της ΕΕ με τους πολίτες και 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τους πολίτες, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

9. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και 
η ενεργός συμμετοχή τους κατά τρόπο συντονισμένο και συνεκτικό σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ρόλος, οι 
δραστηριότητες και η ανεξαρτησία των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διευκολυνθούν η συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά και ο άμεσος διάλογος με τους πολίτες, να εξασφαλιστούν η πρόσβαση στις 
πληροφορίες και η διάδοση των πληροφοριών, και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της μέσω της ευρείας και καλά 
συντονισμένης χρήσης εργαλείων επικοινωνίας τόσο για την ψηφιακή όσο και για τη 
φυσική συμμετοχή των πολιτών·

10. τονίζει ότι η αγωγή του πολίτη και η ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ έχουν καθοριστική 
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σημασία για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του μέλλοντος της Ένωσης, 
διότι επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές και να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται στις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια αποτελεί αξία που θα πρέπει να προωθείται στους νέους και, 
συνεπώς, επικροτεί πρωτοβουλίες και προγράμματα κινητικότητας, όπως το Erasmus + 
και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που επιτρέπουν στους νέους, τους φοιτητές, 
τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να σπουδάζουν, να 
εργάζονται και να ζουν μαζί, και παράλληλα να βιώνουν και να κατανοούν καλύτερα 
τον πολιτισμό και τις αξίες της Ευρώπης· επικροτεί τις πρωτοβουλίες «Επιστροφή στο 
σχολείο» και «Η Ευρώπη στο σχολείο» ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για την 
προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μεταξύ των νέων· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στήριξη για τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της 
κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με τη στήριξη της ανάπτυξης κοινού 
προγράμματος σπουδών για την ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη, την ενίσχυση της 
μάθησης σχετικά με την ΕΕ, την προώθηση, μεταξύ άλλων, της καλύτερης κατανόησης 
της λειτουργίας της, των υφιστάμενων συμμετοχικών μηχανισμών της ΕΕ και της 
ιστορίας και των πολιτισμών των κρατών μελών, και την ενθάρρυνση της 
αντικειμενικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ·

11. πιστεύει ότι η διασφάλιση της συμμετοχής των νέων θα αποτελέσει ουσιαστικό μέρος 
του αντίκτυπου διαρκείας που θα έχουν οι πρωτοβουλίες για διάλογο με τους πολίτες· 
τονίζει, επομένως, τη σημασία της εστίασης στους νέους σε όλες τις μαθησιακές 
δραστηριότητες της ΕΕ και προτείνει την προώθηση εργαλείων συμμετοχής των νέων, 
με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές για κινητά 
τηλέφωνα, τα κινητά παιχνίδια, τα κουίζ και άλλες μορφές φιλικές προς τους νέους· 
επικροτεί εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ συνομηλίκων, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο Νέων και ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία ως παραδείγματα καλών 
πρακτικών·

12. τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση COVID-19 και η ψηφιακή μετάβαση έχουν εισαγάγει 
νέους τρόπους εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, συνεπώς, 
τη συστηματική χρήση διαφόρων τηλεματικών πλατφορμών και εργαλείων για τον 
διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών, καθώς και την παροχή 
ευκαιριών για τη συμβολή και τις παρατηρήσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με 
συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις·

13. υπογραμμίζει ότι για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι υψίστης σημασίας η 
διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των πληροφοριών στη μητρική τους γλώσσα· 
προειδοποιεί ότι οι γλωσσικοί φραγμοί περιορίζουν τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή 
των πολιτών στην πολιτική διαδικασία· θεωρεί ότι η τεχνολογία, ιδίως δε η γλωσσική 
τεχνολογία, μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση αυτών των γλωσσικών φραγμών και 
ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κάνει χρήση της τεχνολογίας αυτής ώστε να μη 
μείνει κανείς στο περιθώριο·

14. υπογραμμίζει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες, ανεξάρτητες 
και τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές της 
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και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της· αναγνωρίζει την ανάγκη να καθιερωθεί 
διαφοροποιημένη πρόσβαση σε ένα ουδέτερο, ανεξάρτητο και ενημερωτικό κοινό 
ευρωπαϊκό κέντρο ειδήσεων, προσβάσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να 
αναπτυχθεί προορατική επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ · υπενθυμίζει επίσης την 
αξία των υφιστάμενων μέσων ενημέρωσης· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπιστεί συγκεκριμένα η εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των ψευδών 
ειδήσεων, ιδίως σε περιόδους κρίσεων, που απαιτείται περισσότερο έγκυρη, αξιόπιστη 
και έγκαιρη πληροφόρηση· τονίζει ότι η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης είναι 
ζωτικής σημασίας για τις διαδικασίες αυτές· ζητεί να ενσωματωθούν στη λειτουργία 
των επιγραμμικών πλατφορμών συστήματα ανάδρασης, επαλήθευσης στοιχείων και 
συντακτικού ελέγχου σε σχέση με την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις, με 
σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης· θεωρεί, επομένως, 
αναγκαίο να ενισχυθεί η κατάρτιση των δημοσιογράφων προκειμένου να προωθηθεί η 
ανεξάρτητη και κριτική σκέψη·

15. χαιρετίζει τον στόχο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη Δημοκρατία (EDAP) να 
βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών στα δημοκρατικά συστήματα μέσω της λήψης 
τεκμηριωμένων αποφάσεων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η συμμετοχή των 
νέων και η δραστηριοποίηση των πολιτών που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα στο πλαίσιο του Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 
χαιρετίζει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του EDAP για την ενίσχυση της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης και της ποιοτικής 
δημοσιογραφίας· αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με πρακτικά και 
αποτελεσματικά εργαλεία για την καλύτερη προστασία της ασφάλειας των 
δημοσιογράφων, οι οποίοι πολύ συχνά υφίστανται απειλές και εκφοβισμό με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση· σημειώνει με 
ανησυχία την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων για τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής 
ελευθερίας και την παροχή προστασίας σε λογοκριθέντες και διωκόμενους καλλιτέχνες, 
και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο του 
EDAP·

16. αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να ζητούν και να λαμβάνουν 
πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι ο γνήσιος διάλογος και η ενεργός και ενημερωμένη συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι εφικτά μόνο εάν δεν 
υπάρχει γλωσσικός φραγμός και, για τούτο, καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πολύ 
μεγαλύτερες προσπάθειες για την επικοινωνία με τους πολίτες σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ· επισημαίνει ότι, για να ενισχυθούν η αποφυγή αποκλεισμών, η 
ευαισθητοποίηση και η προβολή, είναι ανάγκη να βελτιωθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο η προσβασιμότητα του επιγραμμικού περιεχομένου· προτείνει, όλοι οι 
ιστότοποι της ΕΕ να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ·

17. υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού και της παιδείας ως βασικών στηριγμάτων 
της κοινωνίας μας και τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της 
ιστορικής, πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης των πολιτών μας· επιβεβαιώνει ότι το 
δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση, και ιδίως στην αγωγή του πολίτη και την 
κατάρτιση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της 
δημοκρατίας· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά 
βίου μάθηση αποτελεί την πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων και είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 
πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες και στη ζωή της κοινωνίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αγωγή του πολίτη και την κατάρτιση σχετικά με την ιδιότητα του 
πολίτη, καθώς και υποστηρικτικές πλατφόρμες για την προώθηση της εφαρμογής της, 
εστιάζοντας κυρίως στις κοινές δημοκρατικές αξίες και αρχές της ΕΕ· πιστεύει ότι η 
στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενισχύσει την κατανόηση από τους πολίτες της 
πολύπλοκης διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ και να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να 
αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην τυπική, την άτυπη και την ανεπίσημη αγωγή του 
πολίτη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στις δημοκρατικές ικανότητες, καθώς και 
σε προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εκπαιδευτές·

18. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση διοργανικής συμφωνίας για τον διάλογο των 
πολιτών βάσει του άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να διατηρούν ανοικτό, 
διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των 
πολιτών·

19. εφιστά την προσοχή στο νέο πρόγραμμα για την ιθαγένεια, την ισότητα, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, το οποίο αναμένεται να προσδώσει μεγαλύτερη προβολή και αντίκτυπο σε 
δραστηριότητες που συμβάλλουν στον διάλογο με τους πολίτες και στη 
δραστηριοποίηση σε συμμετοχικές δημοκρατίες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστούν η συνέχεια και η αύξηση των πόρων για το σκέλος «πολίτες» του εν 
λόγω προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αδελφοποίησης 
πόλεων και μνήμης· χαιρετίζει την καθιέρωση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
περαιτέρω προώθηση ευρωπαϊκών αξιών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, όπως η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή ιστορία· ζητεί την ταχεία σύσταση 
της «ομάδας διαλόγου με τους πολίτες» στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.
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