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Vyhlásenie z Aalstu: Podpora a propagácia kultúrneho a jazykového dedičstva Európy 

Aalst 

15. júna 2015 

 

Skupina Európska aliancia (EA) vo Výbore regiónov na svojej mimoriadnej schôdzi v Aalste 

(Belgicko), ktorá sa uskutočnila 15. júna 2015, potvrdila svoj záväzok aktívne prispievať 

k zachovaniu a propagácii európskeho kultúrneho a jazykového dedičstva Európy a prijala toto 

vyhlásenie. 

 

Skupina Európska aliancia: 

 

1. sa domnieva, že EÚ a jej 28 členských štátov zahŕňa obrovskú škálu fyzikálno-geografickej 

a kultúrnej rozmanitosti. Skupina EA je presvedčená, že sila Európy spočíva v jej rozmanitom 

kultúrnom a jazykovom dedičstve. 

 

2. Považuje jazyk, kultúru a kultúrne dedičstvo za ľudskú hodnotu, ktorá podporuje národnú, 

regionálnu a miestnu identitu, ochraňuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, pričom náležite 

rešpektuje menej používané, ako aj regionálne jazyky. Podpora kultúry a kultúrneho dedičstva 

má zásadný význam, pokiaľ ide o posilňovanie identity a demokratických hodnôt v Európe 

a prínos k sociálnej a hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 

 

3. Domnieva sa, že kultúrne dedičstvo je veľmi širokou koncepciou, ktorá nezahŕňa len 

hmatateľné artefakty, ale aj širokú škálu spoločných hodnôt, životných štýlov a zvykov, ktoré 

vo veľkej miere ovplyvňujú naše vnímanie a každodenný život. 

 

4. Skupina zastáva názor, že kultúrnemu a jazykovému dedičstvu sa nedostáva uznania, ktoré si 

zasluhuje, a je presvedčená, že Európska únia musí zaistiť, aby podpora a propagácia 

kultúrneho a jazykového dedičstva Európy tvorila jadro jej politiky a programov. 

 

5. Uznáva, že oslavy a pripomínanie si kultúrneho dedičstva spájajú občanov EÚ v ich 

rozmanitosti, pomáhajú budovať porozumenie, podnecujú vznik identity a kreativitu, nabádajú 

ku koncepcii aktívneho občianstva. 

 

6. Bude ďalej podporovať národné a regionálne identity a zaistenie toho, že úcta ku kultúrnemu 

a k jazykovému dedičstvu a jeho akceptácia je jedným zo základných princípov procesu 



 

COR-2015-02744-00-02-DECL-TRA (EN) 2/3 

európskej integrácie, ktorá nespočíva vo vyrovnávaní všetkých rozdielov a vytváraní jednotnej 

identity, ale v presadzovaní lepšej spolupráce a porozumenia medzi národmi Európy. 

 

7. Zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité chrániť a podporovať rôzne regionálne a miestne 

identity, vďaka ktorým je európske kultúrne dedičstvo jedinečné. Ide o jazyk a tradície, ktoré sú 

v dôsledku demografických zmien a hospodárskej globalizácie ohrozené. Zároveň oceňuje 

mimoriadne veľké výhody v sociálnej a hospodárskej oblasti, ktoré prináša naše kultúrne 

dedičstvo prostredníctvom činností, akým je umenie, cestovný ruch, kulinárske špeciality 

a vnímanie historického prostredia. 

 

8. Zdôrazňuje, že má zásadný význam, aby si mladí ľudia uvedomovali, chápali a vážili si svoje 

dedičstvo a vnímali ho ako súčasť svojej identity. Sú jeho budúcimi ochrancami. V tejto 

súvislosti vyzýva, aby sa pristupovalo proaktívnejšie k propagácii európskeho kultúrneho 

dedičstva a jeho rozmanitosti medzi mladými ľuďmi a deťmi. 

 

9. Zdôrazňuje, že podpora národných a regionálnych kultúr a jazykov je rozhodujúcim faktorom 

pri úspešnej integrácii a účasti občanov, a najmä prisťahovalcov, na tvorbe politiky 

(v politickom živote). 

 

10. Nalieha na vnútroštátne a regionálne orgány, aby zachovali nadradenosť svojho vlastného 

jazyka resp. jazykov pri poskytovaní vzdelávania na všetkých úrovniach, aby sa zachovala 

rozmanitosť a bohatstvo európskych jazykov. 

 

11. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa napriek rozpočtovým škrtom venovala dostatočná pozornosť 

zachovaniu kultúrneho, jazykového a historického dedičstva. 

 

12. Želala by si proaktívnejšiu politiku EÚ v oblasti médií, audiovizuálnych komunikačných 

prostriedkov a informačných technológií, s cieľom propagovať kultúrne a jazykové dedičstvo 

Európy. 

 

13. Konštatuje, že pri zachovávaní kultúrneho dedičstva zohrávajú významnú úlohu knižnice, 

múzeá, divadlá a umelecké galérie. 

 

14. Podporuje ďalšiu propagáciu vynikajúcich iniciatív, akými sú Európske hlavné mesto kultúry, 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Tvorivá Európa. Takéto iniciatívy sú súčasťou základov 

chápania rozmanitosti miest a regiónov v EÚ. 

 

15. Domnieva sa, že program európskych hlavných miest kultúry dal mestám príležitosť zamyslieť 

sa nad úlohou kultúry v menších európskych mestách. Uvedomujú si potenciál spoločných 

nápadov získaných vďaka spolupráci v EÚ. 

 

16. Konštatuje, že občania mali počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva možnosť dozvedieť sa 

o činnosti EÚ v záujme zachovania dedičstva, spoznať rozsah práce odvádzanej v celej EÚ 
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zameranej na využitie potenciálu regiónov, v ktorých propagácia dedičstva vo všetkých jeho 

podobách pozitívne prispieva k rôznym aspektom života. 

 

17. Podporuje ciele projektu Tvorivá Európa, ktorý naďalej kladie dôraz na kultúrne a tvorivé 

odvetvia a vyjadruje ohromne bohaté a rôznorodé kultúrne dedičstvo Európy a prispieva 

k rozvoju našich spoločenstiev. Účelom projektu Tvorivá Európa je chrániť a podporovať 

kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v EÚ, posilňovať konkurencieschopnosť týchto odvetví, 

otvárať nové trhy a príležitosti a získavať nové publikum pre zainteresovaných. 

 

18. Poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie postúpil Európskej komisii, Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

_____________ 


