
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1983/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, (1)

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, (2)

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
αναθέτει σ' αυτήν την αποστολή να δημιουργήσει μια
διαρκώς στενότερη ένωση των ευρωπαϊκών λαών και να
συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών,
με σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας
τους και με ταυτόχρονη προβολή της κοινής πολιτιστικής
τους κληρονομιάς.

(2) Ο αντίκτυπος των διαδοχικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη κινητικότητα
λόγω της ενιαίας αγοράς, τα παλαιά και νέα μεταναστευτικά
ρεύματα, την αύξηση των ανταλλαγών με τον υπόλοιπο
κόσμο μέσω του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της αναψυχής
και γενικά της παγκοσμιοποίησης, αυξάνει τις επαφές μεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και των διαφόρων πολιτισμών, γλωσσών, εθνοτήτων
και θρησκειών στην Ευρώπη και αλλού.

(3) Οι ευρωπαίοι πολίτες, και όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, πρέπει λοιπόν να έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο και
να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα σε μια διαφοροποιημένη,
πλουραλιστική, αλληλέγγυα και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι σημαντικό
να παρέχονται τα μέσα για διαπολιτισμικό διάλογο και
διάλογο μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί ο
σεβασμός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και να αντιμετω-
πισθεί η πολύπλοκη πραγματικότητα των κοινωνιών μας,
καθώς και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτιστικών ταυτο-
τήτων και πεποιθήσεων. Επιπλέον είναι σημαντικό να
προβληθεί η συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην
κληρονομιά και στον τρόπο ζωής των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωριστεί ότι ο πολιτισμός
και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι τα κατ' εξοχήν μέσα για
μια αρμονική συμβίωση.

(5) Ο διαπολιτισμικός διάλογος συμβάλλει επομένως στην
υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων της
Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα:

— με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικι-
λομορφίας της Ευρώπης, τη βελτίωση της συνύπαρξης
και την ενθάρρυνση μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας
του πολίτη, η οποία είναι ανοικτή στον κόσμο και βασί-
ζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

— με τη συμβολή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μη
διακριτικής μεταχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ
άλλων και με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσα-
βώνας, σύμφωνα με την οποία η οικονομία της γνώσης
χρειάζεται πρόσωπα ικανά να προσαρμόζονται στις
αλλαγές και να αποκομίζουν όφελος από όλες τις
πιθανές πηγές καινοτομίας, έτσι ώστε να αυξάνεται η
ευημερία·

— με την έμφαση στην πολιτισμική και την παιδαγωγική
διάσταση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας
και, ως εκ τούτου, με την τόνωση της πολιτισμικής και
δημιουργικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως
παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας
θέσεων εργασίας·

— με τη στήριξη της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της
αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της
συνεργασίας και μεγαλύτερης συνοχής όσον αφορά το
σεβασμό των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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(1) ΕΕ C 185, 8.8.2006, σ. 42.
(2) ΕΕ C 206, 29.8.2006, σ. 44.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει

ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 14ης Νοεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12η Δεκεμβρίου
2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).



— δίνοντας τη δυνατότητα στη φωνή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο και να
συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις χώρες της
γειτονίας της, επεκτείνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη
ζώνη σταθερότητας και δημοκρατίας και κοινής
ευημερίας πέρα από την Ένωση, και επηρεάζοντας ως εκ
τούτου θετικά την ευημερία και την ασφάλεια των ευρω-
παίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση
πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων
στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων, της εκπαίδευσης,
της δια βίου μάθησης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της
ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της ισότητας των
φύλων, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, της
καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενο-
φοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών,
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της βιώσιμης ανάπτυξης,
της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας.

(7) Παράλληλα, αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης σημασίας για
τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα
απέναντι στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες χώρες, τις
χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τις υποψήφιες για συμφωνίες
σύνδεσης με την ΕΕ χώρες, τις χώρες-εταίρους της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και τις άλλες τρίτες
χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες.

(8) Οικοδομώντας στη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτο-
βουλιών, βήμα θεμελιώδους σημασίας αποτελεί η προώθηση
της συμμετοχής κάθε πολίτη, άνδρα και γυναίκα, σε ισότιμη
βάση, κάθε κράτους μέλους και της ευρωπαϊκής κοινωνίας
στο σύνολό της, στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού
διαλόγου, ιδίως μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας με την
κοινωνία των πολιτών. Συμβάλλει στη δημιουργία ευρω-
παϊκής ταυτότητας, εφόσον η αποδοχή των διαφορών
διαμορφώνει τις διάφορες πτυχές της συμμετοχής σε μια
κοινότητα.

(9) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η έννοια της
«ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη» δεν θα πρέπει να
καλύπτει μόνον τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
τον ορισμό του άρθρου 17 της Συνθήκης ΕΚ, αλλά κάθε
άτομο που ζει μόνιμα ή προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(10) Οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνες που
ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(11) Είναι ουσιώδες να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και
η οριζόντια θεώρηση του συνόλου των κοινοτικών, εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών δράσεων που εμπεριέχουν έντονη
διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου, δεδομένου ότι το Ευρω-
παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα συμβάλλει στην
αύξηση της προβολής και της συνοχής τους. Οι προγραμμα-
τιζόμενες ενέργειες, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό

επίπεδο, θα αξιοποιήσουν όπου ενδείκνυται, την πείρα που
αποκτήθηκε από ενέργειες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007).

(12) Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών πρέπει επίσης να
συμβάλει στην ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού διαλόγου
ως οριζόντια και διακλαδική προτεραιότητα στις κοινοτικές
πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, να εντοπίσει δε και να
κοινοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθησή του.
Έμπρακτη αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και σχεδίων
στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου θα ενθαρρύνει
τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα προωθήσει την ιδέα
στην κοινωνία των πολιτών.

(13) Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το
Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO μπορούν να
αναπτυχθούν δεόντως, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η πείρα
τους και η τεχνογνωσία τους στην προώθηση του διαπολιτι-
σμικού διαλόγου.

(14) Θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί συμπληρωματι-
κότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου και του συνόλου των εξωτερικών πτυχών των
πρωτοβουλιών για την προαγωγή του διαπολιτισμικού
διαλόγου που αναπτύσσονται στα κατάλληλα πλαίσια,
μεταξύ άλλων με τις χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της
συμφωνίας ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις
χώρες — εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Σημαντικό θα είναι επίσης να εξασφαλισθεί η συμπληρωματι-
κότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τρίτες
χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία είναι
συναφής με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου.

(15) Οι δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που πρέπει να αναπτυ-
χθούν στο πλαίσιο σχετικών μέσων εξωτερικών σχέσεων
πρέπει μεταξύ άλλων να αντανακλούν το αμοιβαίο συμφέρον
που συνδέεται με την ανταλλαγή εμπειριών και αξιών με
τρίτες χώρες και να προωθούν την αμοιβαία γνώση, το
σεβασμό και την κατανόηση των πολιτισμών τρίτων χωρών.

(16) Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Οι
υποψήφιες χώρες πρέπει ωστόσο να συνδεθούν στενά με τις
ενέργειες του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου
μέσω πρωτοβουλιών προαγωγής του διαπολιτισμικού
διαλόγου που θα αναπτυχθούν στα κατάλληλα πλαίσια
συνεργασίας και διαλόγου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του
διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των υποψήφιων χωρών (1).

(17) Η παρούσα απόφαση καθορίζει για τη συνολική διάρκεια της
δράσης το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά
κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2).
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(1) Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2005 προς το Συμβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το διάλογο μεταξύ
των κοινωνιών των πολιτών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών.

(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.



(18) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/EK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμο-
διοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1). Μια συμβου-
λευτική επιτροπή κρίνεται κατ' αυτό τον τρόπο ενδεδειγμένη
για το είδος και την εμβέλεια της προτεινόμενης δράσης.

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν
μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και
μπορούν επομένως λόγω της ανάγκης, κυρίως, πολυμερών
συμπράξεων και διακρατικών ανταλλαγών κοινοτικής
κλίμακας, λόγω της διάστασης της δράσης, να υλοποιηθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθιε-
ρώνεται με το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,
η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το έτος 2008 κηρύσσεται «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου» για να συμβάλει στην παρουσίαση και την προβολή
διαρκούς διαδικασίας διαπολιτισμικού διαλόγου, η οποία θα συνεχι-
στεί και πέρα από το συγκεκριμένο έτος.

Άρθρο 2

Στόχοι

1. Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου είναι η συμβολή στα εξής:

— προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως διαδικασίας με την
οποία όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να
βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ένα πιο
ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο πολιτιστικό περιβάλλον, όπου,
στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και εντός του εκάστοτε κράτους
μέλους, συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες και
πεποιθήσεις,

— προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ευκαιρίας για όσους
ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίζουν όφελος από μια
διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία και να συνεισφέρουν
σε αυτήν, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο
κόσμο,

— ευαισθητοποίηση όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως
των νέων, στη σημασία της ανάπτυξης ενεργού ευρωπαϊκής ιδιό-
τητας του πολίτη που είναι ανοικτή στον κόσμο, σέβεται την
πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται σε αξίες που είναι
κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
6 της Συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— προβολή της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών και μορφών
έκφρασης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, στην κληρονομιά
και στους τρόπους ζωής των κρατών μελών.

2. Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου αποβλέπουν στα εξής:

— επιδίωξη της ευαισθητοποίησης όλων όσων ζουν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ιδίως των νέων, στη σπουδαιότητα της συμμε-
τοχής στο διαπολιτισμικό διάλογο στην καθημερινή ζωή τους,

— προσπάθεια ώστε να εντοπίζονται, να ανταλλάσσονται και να
τυγχάνουν προβολής ευρωπαϊκής αναγνώρισης οι βέλτιστες
πρακτικές για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μεταξύ των νέων και
των παιδιών,

— ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης ως σημαντικού μέσου
διδασκαλίας σχετικά με την ποικιλομορφία και τη μεγαλύτερη
κατανόηση άλλων πολιτισμών, και ανάπτυξης δεξιοτήτων και
βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, καθώς και προβολή του
κεντρικού ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώ-
θηση της αρχής της ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης,

— αύξηση της προβολής, της συνοχής και της προώθησης όλων
των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν
στο διαπολιτισμικό διάλογο, και εξασφάλιση της συνέχειάς
τους,

— συμβολή στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων του διαπολιτι-
σμικού διαλόγου με τη συνεργασία μεταξύ ευρέος φάσματος
ενδιαφερομένων παραγόντων από διάφορους τομείς.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο των μέτρων

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθο-
ρίζονται στο άρθρο 2 παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα.

Περιλαμβάνουν την εφαρμογή των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή
την παροχή υποστήριξης σ' αυτές:

α) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να
αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου,
μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο συμμετοχής όσο το
δυνατό περισσότερων ανθρώπων, καθώς και στην προβολή των
επιτευγμάτων και εμπειριών στο θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους
Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, που να αποβλέπουν
στην προαγωγή των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου, μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο
συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων, με ιδιαί-
τερη προσοχή σε δράσεις σχετικές με την αγωγή του πολίτη και
την εκτίμηση των συνανθρώπων και της διαφορετικότητάς τους·

γ) εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ιδίως σε
συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τις οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο για τη διάδοση θεμελιωδών μηνυμάτων σχετικά με τους
στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και
αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, ιδίως μεταξύ των νέων και
των παιδιών·
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δ) έρευνες και μελέτες κοινοτικής ή εθνικής κλίμακας και διαβου-
λεύσεις με διακρατικά δίκτυα και ενδιαφερόμενους παράγοντες
της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολόγηση και τη
σύνταξη έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσμα-
τικότητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη
μακροπρόθεσμη συνέχειά του.

Άρθρο 4

Συνεργασία των κρατών μελών

Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό συντονιστικό όργανο ή αντίστοιχο
διοικητικό όργανο, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής
του συγκεκριμένου κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου. Ενημερώνει την Επιτροπή για την επιλογή του εντός ενός
μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το όργανο αυτό διασφαλίζει την
κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος
στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Το όργανο αυτό εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρω-
παϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

1. Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στη συνεργασία με τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 6

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Οι εθνικοί αντιπρόσωποι στην επιτροπή διορίζονται κατά
προτίμηση από το εθνικό συντονιστικό όργανο του άρθρου 4.

Άρθρο 7

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο μέρος
Α του Παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι το 80 % του

συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολο-
γισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Β του Παραρτήματος
μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι το 50 % του συνολικού κόστους
κατ' ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8.

3. Για τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο
μέρος Γ του Παραρτήματος, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός ή
χορηγούνται επιδοτήσεις χρηματοδοτούμενες από το γενικό προϋ-
πολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις χορήγησης επιδοτήσεων λαμβάνονται από την
Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των
πόρων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων
δραστηριότητας που αφορά το σχέδιο, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ'
όψη την ποιότητα των προτεινομένων σχεδίων.

2. Οι αιτήσεις επιδότησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το
άρθρο 7, παράγραφος 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον
οργανισμό του άρθρου 4.

Άρθρο 9

Διεθνείς οργανισμοί

Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τους
κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με το Συμβούλιο
της Ευρώπης και την UNESCO, λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για
την εξασφάλιση της προβολής της συμμετοχής της ΕΕ.

Άρθρο 10

Ρόλος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και των λοιπών κοινοτικών
δράσεων και πρωτοβουλιών.

2. Η Επιτροπή φροντίζει για τη συμμετοχή των υποψήφιων
χωρών στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, υποστηρί-
ζοντας τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμα κοινοτικά προγράμματα
που περιλαμβάνουν διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου και
αναπτύσσοντας ειδικές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα πλαίσια, ιδιαί-
τερα στο πλαίσιο του διαλόγου των κοινωνιών των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών.
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3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των
μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του Ευρω-
παϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και των πρωτοβουλιών
που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας
και διαλόγου με τις χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέλη στη συμφωνία ΕΟΧ,
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

4. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικό-
τητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες,
ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για
τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση της παρούσας
οδηγίας για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31
Δεκεμβρίου 2008 ανέρχεται σε EUR 10 000 000. Οι προπαρα-
σκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 30 % του συνολικού προϋ-
πολογισμού.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαι-
σίου.

Άρθρο 12

Προστασία των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την εφαρμογή δράσεων
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, να
προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας με την
εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και
κάθε άλλης παράνομης ενέργειας, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων
και με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και,
εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, με την εφαρμογή κυρώσεων
αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των κανονισμών (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) και
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμ-
βρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονο-
μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες (2) και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3).

2. Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ως παρατυπία, κατά την
έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (EΚ,

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του
κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού παράγοντα, η
οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα να ζημιώσει το γενικό προϋπο-
λογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους προϋπολογισμούς που
διαχειρίζονται οι Κοινότητες, με αχρεώστητη δαπάνη.

3. Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό χρηματοοι-
κονομικής ενίσχυσης υπέρ μιας δράσης, εάν διαπιστώσει παρατυπίες,
και κυρίως τη µη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
της ειδικής απόφασης ή της σύμβασης με την οποία χορηγείται η εν
λόγω χρηματοοικονομική ενίσχυση, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς
να έχει ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής, η δράση αποτέλεσε αντι-
κείμενο σημαντικής τροποποίησης ασυμβίβαστης µε τη φύση ή με
τις συνθήκες εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος
της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την
πρόοδο στην εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή ζητεί από τον
δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορι-
σμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο
ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της
οικονομικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών
που έχουν ήδη καταβληθεί.

5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να
επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά τα οποία δεν επιστρέφονται
εγκαίρως προσαυξάνονται µε τόκους υπερημερίας υπό τους όρους
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπο-
λογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

Άρθρο 13

Εποπτεία

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει τεχνικές και χρηματοοικονομικές
εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση προόδου των εργασιών για κάθε
δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Μια τελική έκθεση πρέπει επίσης να υποβληθεί εντός τριών μηνών
μετά την υλοποίηση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή
και το περιεχόμενο των εκθέσεων.

2. Στη διάρκεια πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή για οιαδή-
ποτε δράση, ο δικαιούχος της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης τηρεί
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών
που έχουν σχέση µε τη δράση.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς επαλήθευση
του ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διεξάγονται σωστά και ότι
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και του δημοσιονο-
μικού κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.
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Άρθρο 14

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο
έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των
μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3, η οποία θα χρησιμεύσει ως
βάση για μελλοντικές πολιτικές, μέτρα και δράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αυτό τον τομέα.

Άρθρο 15

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την επόμενη ημέρα της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-E. ENESTAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα
των νέων, στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση
ύψους 80 % του συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη
λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε Προεδρίες στη διάρκεια του έτους
2008.

Ενδεικτικά, περίπου το 30 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές.

Β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφε-
ληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50 % του συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις θα αφορούν ειδικότερα τη συγχρηματοδότηση μίας εθνικής πρωτοβουλίας ανά κράτος μέλος.

Ενδεικτικά, περίπου το 30 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές.

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

1. Δράσεις πληροφόρησης και προαγωγής που περιλαμβάνουν:

α) εκστρατεία πληροφόρησης συντονισμένη σε κοινοτική κλίμακα και αρθρωμένη στα επί μέρους κράτη μέλη, θεμελιω-
μένη στις βέλτιστες πρακτικές διαπολιτιστικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

β) συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους της κοινωνίας
των πολιτών για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

γ) σχεδιασμό λογότυπου και συνθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δραστηριότητα συνδεδεμένη με το Ευρω-
παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, και παραγωγή εργαλείων προώθησης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε
ολόκληρη την Κοινότητα·

δ) κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της προβολής των κοινοτικών
προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου και για την παροχή ευρωπαϊκής αναγνώρισης στις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως μεταξύ των νέων και των
παιδιών·

ε) διάδοση παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων προοριζόμενων κατά προτεραιότητα απευθυνόμενων στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τα οποία ευνοούν την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και τον διαπολιτι-
σμικό διάλογο·

στ) δημιουργία πύλης στο Διαδίκτυο, η οποία θα παρέχει στο ευρύ κοινό πρόσβαση στις δράσεις διαπολιτισμικού
διαλόγου και θα καθοδηγεί τους υποβάλλοντες σχέδια σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο στα διάφορα συναφή
κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

2) Άλλες δράσεις:

Έρευνες, μελέτες κοινοτικής κλίμακας και διαβουλεύσεις με διακρατικά δίκτυα και ενδιαφερόμενους παράγοντες της
κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσμα-
τικότητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για
τη μακροπρόθεσμη συνέχειά του.

3) Η χρηματοδότηση θα έχει γενικά τη μορφή άμεσης αγοράς των αγαθών και υπηρεσιών μέσω πρόσκλησης υποβολής
προσφορών ανοικτής ή/και κλειστής διαδικασίας. Θα μπορεί επίσης να λάβει μορφή επιδοτήσεων.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και διαφήμισης δεν θα υπερβαίνουν το 40 %
του συνολικού προϋπολογισμού.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Κοινότητα θα μπορούσε να χορηγήσει μη οικονομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής άδειας για τη χρησι-
μοποίηση του λογοτύπου, αφού αυτό εκδοθεί, καθώς και άλλου υλικού σχετικού με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου, σε πρωτοβουλίες που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, εφόσον οι τελευταίοι μπορούν να
εγγυηθούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες διεξάγονται ή θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 2008 και μπορούν
να συμβάλουν αισθητά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Οι πρωτοβουλίες που
οργανώνονται σε τρίτες χώρες σε σύνδεση ή συνεργασία με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, χωρίς να υποστηρί-
ζονται οικονομικά από το έτος, θα μπορούν επίσης να τύχουν μη οικονομικής υποστήριξης εκ μέρους της Κοινότητας και να
χρησιμοποιούν το λογότυπο και λοιπό υλικό σχετικό με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.
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