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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 
την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού1

1. Όπως δηλώνεται στο Προοίμιό της, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμπνέεται από 
την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από 
την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του 
κράτους δικαίου και στο άρθρο 3 θεσπίζει ως έναν από τους στόχους της την προστασία 
και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

2. Ο πολιτισμός αποτελεί θεμελιώδη βάση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζει 
ουσιώδη ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Καθώς το 2016 σηματοδοτεί την 400ή επέτειο από τον θάνατο του William Shakespeare 
και του Miguel de Cervantes Saavedra, δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές μορφές 
της λογοτεχνίας, η Επιτροπή και το Συμβούλιο οφείλουν να εκμεταλλευτούν το έτος αυτό 
για να προωθήσουν την επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε κάθε πτυχή της 
καθημερινής ζωής, ιδίως στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχύσουν τις ρίζες της 
ολοκλήρωσης στην Ευρώπη.

4. Συνεπώς, η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό υπόβαθρο και να δώσουν ώθηση σε εξελίξεις οι οποίες οδηγούν 
στη δημιουργία μιας πραγματικής Πολιτιστικής Ένωσης, να υπερασπιστούν το παρελθόν 
και να εμπλουτίσουν το μέλλον του πολιτισμού, των επιστημών και των τεχνών, αλλά και 
να αποδείξουν στο κοινωνικό σύνολο ότι είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


