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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat levenslang leren en interpersoonlijke contacten essentieel zijn voor het 
bevorderen van tolerantie, wederzijds begrip en verzoening tussen de volkeren van de 
westelijke Balkan, Turkije en de EU;

2. verzoekt de Raad een visumversoepelingsregeling vast te stellen waardoor alle burgers 
van de westelijke Balkan en van Turkije kunnen deelnemen aan EU-programma's zoals 
Jeugd, Erasmus of Cultuur zonder de huidige langdurige, riskante en kostbare 
visumprocedure te hoeven doorlopen; stelt daarnaast voor een centrale instantie op te 
richten die in geval van problemen op korte termijn kan bemiddelen;

3. benadrukt dat eerbied voor culturele diversiteit een centraal beginsel van de EU is en dat 
minderheden vrij moeten zijn om hun culturele rechten uit te oefenen, met inbegrip van 
het leren van minderheidstalen zoals het Koerdisch en het behoud van hun culturele 
identiteit, zonder dat dit tot discriminatie leidt;

4. moedigt Turkije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië aan om het UNESCO-
Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van de verscheidenheid van culturele 
uitdrukkingsvormen te ratificeren;

5. benadrukt het belang van gecoördineerde openbare voorlichtings- en 
communicatiestrategieën als hoekstenen van het proces om meer begrip en steun voor de 
uitbreiding van de EU te creëren, zowel in de lidstaten als in de kandidaat-lidstaten en de 
potentiële kandidaat-lidstaten, en beveelt aan dat alle kandidaat-lidstaten deelnemen aan 
de uitvoering van het voorgestelde Interinstitutioneel Akkoord betreffende het 
communicatiebeleid;

6. pleit er nadrukkelijk voor om de kandidaat-lidstaten te betrekken bij het Europees Jaar van 
de interculturele dialoog 2008, teneinde de betrekkingen tussen volkeren te intensiveren. 
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