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-ENG1. Promoting provisions of the Resolution , as it is the key to popularizing vital information to those
involved, especially among:
a. young entrepreneurs
b. people living near cultural routes
c. people that keep the cultural routes programs running.
2. Implementing activities aimed at raising social awareness about the importance of cultural routes
in terms of international cooperation, as they bring nations together and create more possibilities
for both participants and local communities.
3. Underlining the crucial role of dialogue on guarantying the mobility beyond borders, especially
among young people, who are most eager to take advantage of the right to travel freely.
-PL1. Promowanie zapisów Rezolucji, ponieważ jest ona kluczem do popularyzacji istotnych informacji
wśród osób zaangażowanych, w szczególności wśród:
a. młodych przedsiębiorców
b. osób mieszkających w pobliżu szlaków kulturowych
c. ludzi odpowiadających za funkcjonowanie programów szlaków kulturowych.
2. Podjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości społecznej, znaczenia szlaków
kulturowych w zakresie współpracy międzynarodowej, ponieważ szlaki takie zbliżają narody
i tworzą więcej możliwości dla osób uczestniczących i lokalnych społeczności.
3. Podkreślenie istotnej roli dialogu dotyczącego zagwarantowania mobilności transgranicznej, w
szczególności wśród młodych ludzi, którzy najchętniej korzystają z prawa do swobodnego
podróżowania.
-DE1. Die Verfügbarkeit der Resolution zu erleichtern, da sie eine Schlüsselrolle für die Kommunikation
der wesentlichen Botschaften an die engagierten Menschen spielt, insbesondere für:
a. junge Unternehmer
b. Menschen mit Wohnsitz entlang der Kulturrouten
c. Verantwortliche für Kulturroutenprogramme
2. Maßnahmen zu ergreifen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Kulturrouten
für internationale Zusammenarbeit zu stärken, weil solche Routen Volker einander näher bringen,
neue Möglichkeiten für Akteure und lokale Communities schaffen
3. Wesentliche Rolle des Dialogs zur Sicherstellung der grenzüberschreitenden Mobilität zu betonen,
insbesondere bei jungen Menschen , die die Reisefreiheit am haufigsten nutzen.

