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Declarația de la Aalst: „Încurajarea și promovarea patrimoniului cultural și lingvistic al Europei” 

Aalst 

15 iunie 2015 

 

La ședința sa extraordinară desfășurată la 15 iunie 2015 la Aalst (Flandra), Grupul Alianţa Europeană 

(AE) din cadrul Comitetului Regiunilor și-a confirmat angajamentul de a contribui activ la 

conservarea și promovarea activă a patrimoniului cultural și lingvistic european, și a elaborat de 

comun acord următoarea declarație.  

 

Grupul Alianţa Europeană:  

 

1. consideră că UE și cele 28 de state membre acoperă o arie geografică și o diversitate lingvistică 

și culturală de dimensiuni vaste. Grupul AE crede că punctul forte al Europei constă în 

patrimoniul său cultural și lingvistic atât de divers; 

 

2. consideră limba, cultura și patrimoniul cultural ca reprezentând o valoare a umanității, sprijină 

identitatea națională, regională și locală, protejează diversitatea culturală și lingvistică și acordă 

respectul cuvenit limbilor mai puțin folosite și regionale; crede că promovarea culturii și a 

patrimoniului cultural este esențială pentru a consolida identitatea și valorile democratice în 

Europa și a contribui la coeziunea socială și economică;  

 

3. crede că patrimoniul cultural reprezintă un concept foarte amplu care nu include doar obiecte 

concrete, ci și o largă gamă de valori, stiluri de viață și practici comune care influențează 

puternic percepțiile noastre și viețile noastre de zi cu zi; 

 

4. consideră că rolul patrimoniului cultural și lingvistic nu primește recunoașterea pe care o merită 

și crede că Uniunea Europeană trebuie să facă toate eforturile pentru ca promovarea și 

încurajarea patrimoniului cultural și lingvistic al Europei să se afle în centrul politicilor și 

programelor sale; 

 

5. recunoaște că sărbătorirea și comemorarea patrimoniului cultural și lingvistic unește cetățenii 

UE în diversitatea lor, contribuie la consolidarea înțelegerii reciproce, inspiră identitatea și 

creativitatea și aprinde flacăra conceptului de cetățenie activă; 
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6. va continua să depună toate eforturile pentru sprijinirea identităților naționale și regionale, 

garantând că respectul pentru diversitatea culturală și lingvistică și acceptarea acesteia 

reprezintă unul dintre principiile de bază ale procesului de integrare europeană, care nu are în 

vedere eliminarea diferențelor sau crearea unor identități uniforme, ci promovarea unei mai 

bune cooperări și a înțelegerii între popoarele Europei; 

 

7. subliniază că este extrem de important să se conserve și să se promoveze diferitele aspecte ale 

identității regionale și locale, care îi conferă patrimoniului cultural european caracterul său 

unic, cum ar fi limba și tradițiile, periclitate de modificările demografice și de globalizarea 

economică; în același timp, reamintește beneficiile socioeconomice enorme pe care patrimoniul 

nostru cultural le aduce prin activități cum ar fi arta, turismul, specialitățile culinare și 

aprecierea patrimoniului istoric; 

 

8. subliniază că este esențial ca tinerii să-și recunoască, înțeleagă și aprecieze patrimoniul și să îl 

simtă ca făcând parte din identitatea lor. Ei sunt cei care, pe viitor, vor ocroti acest patrimoniu. 

În acest sens, solicită adoptarea unei abordări mai proactive în ce privește promovarea 

patrimoniului cultural european și a diversității sale în rândul tinerilor și al copiilor; 

 

9. subliniază că stimularea culturilor și a limbilor naționale și regionale constituie un factor 

decisiv pentru integrarea cu succes și participarea la procesele de elaborare a politicilor (la viața 

politică) a cetățenilor și în special a imigranților; 

 

10. îndeamnă autorităţile naţionale şi regionale să conserve primatul limbii/limbilor proprii în 

învățământul de la toate nivelurile, pentru a conserva diversitatea și bogăția limbilor europene; 

  

11. subliniază importanța acordării unei atenții corespunzătoare conservării patrimoniului cultural, 

lingvistic și istoric, în pofida reducerilor bugetare; 

 

12. dorește politici mai proactive ale UE în domeniul mass-media, al audiovizualului și al TIC, care 

să vizeze promovarea patrimoniului cultural și lingvistic al Europei; 

 

13. observă rolul important al bibliotecilor, muzeelor, teatrelor și al galeriilor de artă pentru 

conservarea patrimoniului cultural; 

 

14. sprijină promovarea în continuare a inițiativelor excelente precum Capitala europeană a culturii, 

Zilele europene ale patrimoniului și inițiativele Europa Creativă; consideră că astfel de 

inițiative fac parte din bazele înțelegerii diversității urbane și regionale din Europa; 

 

15. consideră că programul „Capitala europeană a culturii” le-a oferit orașelor ocazia de a reflecta 

la rolul culturii în orașele europene mai mici. Ele pot astfel cântări potențialul ideilor 

împărtășite prin colaborare și cooperare în UE; 
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16. afirmă că Zilele europene ale patrimoniului le-au permis cetățenilor să fie mai bine informați cu 

privire la activitățile UE în domeniul patrimoniului și să vadă și să dezbată dimensiunile 

eforturilor întreprinse în întreaga UE pentru eliberarea potențialului regiunilor în care 

promovarea patrimoniului, în toate formele sale, contribuie la îmbogățirea diversității modurilor 

de viață; 

 

17. sprijină obiectivele programului „Europa creativă”, care plasează în continuare accentul pe 

sectoarele culturale și creative și exprimă patrimoniul cultural extrem de bogat și divers al 

Europei, contribuind la dezvoltarea societăților noastre. Acest program este menit să protejeze 

și să promoveze diversitatea culturală și lingvistică din UE, să consolideze competitivitatea 

acestor sectoare și să deschidă noi piețe și oportunități pentru cei implicați, precum și să le 

aducă noi tipuri de public; 

 

18. îl însărcinează pe președintele său să transmită prezenta declarație președintelui CoR, Comisiei 

Europene, Parlamentului European și Consiliului. 

 

_____________ 


