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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az élethosszig tartó tanulás és az emberek közötti személyes kapcsolatok 
jelentik a kulcsot a Nyugat-Balkán, Törökország és az EU lakossága közötti tolerancia 
előmozdításához, egymás kölcsönös megértéséhez és a megbékéléshez;

2. kéri a Tanácsot, hogy hozzon létre olyan vízumkönnyítési rendszert, amely lehetővé teszi 
a nyugat-balkáni és török állampolgárok részvételét az EU programjaiban – többek között 
az Ifjúság, Erasmus és Kultúra programokban – anélkül, hogy a jelenlegi hosszadalmas, 
kockázatos és költséges vízumkiadási eljáráson át kellene esniük; javasolja továbbá, hogy 
problémák esetén központi összekötő közvetítsen késedelem nélkül;

3. hangsúlyozza, hogy a kulturális sokszínűség az EU egyik legfontosabb alapelve, és hogy a 
kisebbségek szabadon és diszkrimináció nélkül kell hogy gyakorolhassák kulturális 
jogaikat, beleértve a kisebbségi nyelvek, mint például a kurd tanulását, valamint kulturális 
identitásuk megőrzését;

4. ösztönzi Törökországot, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót és Szerbiát, hogy ratifikálják 
az UNESCO kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 
egyezményét;

5. hangsúlyozza az összehangolt tömegtájékoztatási és kommunikációs stratégiák 
jelentőségét – mivel ezek sarokkövét képezik az EU-bővítés jobb megértéséhez és 
nagyobb támogatottságához vezető folyamatnak – a tagállamokban ugyanúgy, mint a 
tagjelölt és lehetséges tagjelölt országokban; továbbá javasolja, hogy minden tagjelölt 
ország vegyen részt a javasolt kommunikációs politikáról szóló intézményközi 
megállapodás végrehajtásában;

6. erősen bátorítja a tagjelölt országokat, hogy vegyenek részt a 2008-as Kultúrák közötti 
párbeszéd európai éve rendezvénysorozatban, mely az emberek közötti erősebb 
kapcsolatok építésének eszköze.
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