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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at livslang læring og personlige kontakter kan være med til at fremme tolerance, 
gensidig forståelse og forsoning mellem mennesker på Vestbalkan, i Tyrkiet og i EU;

2. anmoder Rådet om at udarbejde en ordning for lempelse af visumudstedelse, der gør det 
muligt for borgere på Vestbalkan og i Tyrkiet at deltage i EU-programmer såsom 
Ungdom, Erasmus eller Kultur, uden skulle gå igennem den langsommelige, dyre og 
risikable visumprocedure; foreslår endvidere, at der oprettes et centralt kontaktpunkt, der 
kan mægle med kort varsel i tilfælde af problemer;

3. understreger, at respekten for kulturel mangfoldighed er et centralt princip i EU, og at 
mindretal frit bør kunne udøve deres kulturelle rettigheder, f.eks. retten til at lære 
mindretalssprog såsom kurdisk og til at bevare deres kulturelle identitet, uden 
forskelsbehandling;

4. opfordrer Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien til at ratificere 
UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed;

5. understreger, at koordinering af offentlige informations- og kommunikationsstrategier er 
af stor betydning og derfor udgør selve grundlaget for opnåelse af en større forståelse for 
og støtte til EU's udvidelse både i medlemsstaterne og i de nye og potentielle 
kandidatlande, og anbefaler derfor, at alle kandidatlande deltager i gennemførelsen af den 
foreslåede interinstitutionelle aftale om kommunikationspolitik;

6. anbefaler på det kraftigste, at kandidatlandene inddrages i det europæiske år for 
interkulturel dialog 2008 med henblik på at skabe tættere forbindelser mellem mennesker.
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