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Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor 

fundamentale ale Uniunii 

2015/2139(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0373/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul dialogului intercultural, al 

diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 4 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 6, 

conform căruia educația și cultura sunt două domenii pentru care Uniunea nu are nicio 

competență și nu poate interveni în exercitarea acestor competențe care sunt rezervate 

statelor membre, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
1
, în special articolele 

10, 11 și 12 și preambulul acesteia, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, în special articolul 2 din 

Protocolul nr. 1 la aceasta, 

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 20 

decembrie 2010, intitulată „Cultură și dezvoltare”, 

– având în vedere Convenția Unesco din 2005 privind protecția și promovarea diversității 

expresiilor culturale, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, în special articolul 

16 și Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de 

discriminare bazate pe religie sau convingeri,  

– având în vedere Declarația de la Paris privind promovarea prin educație a cetățeniei și a 

valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării, adoptată în cadrul reuniunii 

informale a miniștrilor educației din Uniunea Europeană, din 17 martie 2015 de la Paris 

                                                 
1
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(8496/15), 

– având în vedere raportul privind recomandările finale comune ale președinției triple a 

Conferinței UE pentru tineret organizate în 2015 la Luxemburg, care țineau seama de 

consultările, sub formă de dialog structurat, menite să responsabilizeze tinerii în vederea 

participării lor politice la viața democratică din Europa, și prin care Parlamentul 

European era invitat să promoveze o educație bazată pe valori și o educație care să 

formeze tinerii pentru cetățenia activă, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0373/2015), 

A. întrucât statele membre ale Uniunii reprezintă o bogăție imensă din punct de vedere al 

diversității culturale, sociale și lingvistice; întrucât, în acest context, este esențial să se 

respecte aceste diferențe, evitând orice procedură de uniformizare forțată care ar constitui 

un adevărat act de violență împotriva popoarelor europene; 

B. reamintind că dialogul intercultural nu este un concept juridic și nu este reglementat de 

legislația națională, de legislația Uniunii sau de cea internațională, ci ține de o teorie a 

raporturilor sociale; 

C. întrucât este important să se ia în considerare particularitățile naționale pentru a consolida 

respectul pentru diversitatea culturală și pentru a face față realității complexe din 

societățile noastre; 

D. întrucât atingerea acestui obiectiv nu este numai o sarcină a autorităților publice și a 

factorilor de decizie, ci și o responsabilitate comună a societății, în ansamblul său, 

incluzând o gamă largă de actori, precum familiile, mass-media, educatorii, 

întreprinderile, liderii comunităților și liderii religioși; întrucât, în afară de actorii politici, 

este important de evidențiat rolul tuturor celorlalte părți interesate implicate în 

respectarea diversității culturale în întreaga Europă; 

E. întrucât respectarea diversității culturale și un dialog pacifist necesită un veritabil respect 

al culturilor tradiționale din Europa, în special prin recunoașterea istoriei și a identității 

proprii fiecărui stat membru; reamintește că ceea ce poate reuni popoarele este însăși 

recunoașterea unui ansamblu comun de valori și de tradiții, ceea ce astăzi este atacat prin 

diverse tentative totalitare la nivel mondial; 

F. întrucât respectarea culturilor tradiționale este consubstanțială dezvoltării și toate 

încercările de a merge împotriva acestor culturi ar putea genera reticență în rândul 

populațiilor vizate și, deci, să aibă exact efectul opus obiectivului dorit; 

G. întrucât, la nivel european și mondial, ne confruntăm cu numeroase provocări legate de 

globalizare, imigrare, conflicte culturale și interreligioase, precum și de ascensiunea 

radicalismului; 

1. susține că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o abordare prin care să valorifice diferitele 

culturi naționale cu scopul de a respecta pe deplin principiul diversității culturale; 
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2. susține că recunoașterea eșecului multiculturalismului de către mai mulți șefi de state 

membre ar trebui să-i determine pe aceștia să regândească strategia lor de integrare, în 

special în domeniul educației; 

3. susține că includerea domeniului culturii în relațiile externe, bilaterale sau multilaterale 

ale statelor membre și în politica lor de dezvoltare reprezintă un instrument de soluționare 

a conflictelor, de edificare a păcii și de prevenire a crizelor; 

4. consideră că dialogul și diversitatea culturală rămân instrumente în serviciul statelor 

suverane în relațiile lor bilaterale sau multilaterale, în relațiile dintre ele sau în relațiile lor 

cu țările terțe; 

5. subliniază că dialogul interreligios ar trebui considerat drept o parte a unei condiții 

preliminare pentru garantarea păcii și un instrument esențial de gestionare a conflictelor, 

punând accentul pe demnitatea persoanei și pe necesitatea respectării drepturilor omului 

în lume, cu un accent special pe libertatea de gândire, conștiință și religie și pe dreptul la 

protecție al minorităților religioase, în special al creștinilor din orient; 

6. subliniază că un dialog autentic între culturi încurajează interacțiunile pozitive și de 

cooperare, promovează înțelegerea și respectul între culturi, crește diversitatea și 

respectul pentru democrație și libertate; reamintește că acest dialog nu este posibil decât 

în măsura în care fiecare cetățean integrează și respectă cultura dominantă din țara în care 

trăiește; 

7. încurajează, în acest sens, statele membre să își consolideze activitățile de formare în 

domeniul educației civice și de predare a acesteia, astfel încât cadrele didactice să poată 

reflecta mai bine diversitatea de opinii, asigurând totodată respectarea de către toți a 

contextului cultural comun specific fiecărui stat membru; 

8. recunoaște necesitatea creării pentru elevi și studenți a unor medii de învățare bazate pe 

drepturi, dar și pe obligații, precum respectarea autorității profesorilor, învățământul 

neputând asigura un cadru stabil decât ținând cont de aceste două dimensiuni; subliniază, 

printre altele, că, dacă învățarea valorilor este importantă, deprinderea cunoștințelor 

fundamentale, precum cititul și scrisul, este în continuare esențială pentru dezvoltarea 

fiecărei persoane; 

9. recunoaște necesitatea de a oferi un sprijin durabil structurilor de învățământ publice și 

private, organizațiilor de tineret și institutelor de formare, cu condiția ca acestea să 

respecte principiile libertății și valorile fundamentale specifice fiecărui stat membru, 

pentru a combate multiplele fațete ale precarizării actuale a generațiilor tinere; 

10. încurajează desfășurarea unor activități educative și de formare favorabile incluziunii în 

domeniul artistic și sportiv, destinate persoanelor de toate vârstele, precum și a 

activităților de voluntariat, pentru a consolida procesele de socializare și de asimilare a 

culturii naționale specifice fiecărui stat membru; 

11. încurajează instituțiile Uniunii să analizeze în continuare fenomenul radicalizării, să 

adopte o atitudine curajoasă și realistă în discuțiile lor cu statele membre suverane cu 

scopul de înțelege pe deplin formele de violență politică și de a desprinde concluziile care 
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se impun; salută, din acest punct de vedere, vorbitorii prezenți la audierea publică de joi, 

15 octombrie 2015, organizată de Comisia pentru cultură privind prevenirea radicalizării, 

pentru calitatea intervențiilor lor și subiectele de reflecție pe care le-au împărtășit în 

calitate de veritabili avertizori; 

12. solicită statelor membre și cetățenilor lor să decidă singuri modul în care concep 

cetățenia, traiul în comun și procesele de integrare, precum asimilarea străinilor în țările 

lor; reamintește, în acest sens, că fiecare nou-venit, indiferent de condițiile de sosire, 

trebuie să dea dovadă de respect față de cultura și tradițiile țării-gazdă, condiție fără de 

care nu se poate obține o nouă cetățenie și asigura, astfel, coeziunea națională; 

13. reamintește că, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, statele membre își păstrează competența în materie de 

cultură și că, în acest domeniu, Uniunea nu dispune decât de o competență „de sprijinire”; 

recunoaște totuși că cultura este un instrument indispensabil al diplomației, însă are 

îndoieli în ceea ce privește pertinența instituționalizării în mai mare măsură a acestui 

instrument, acest lucru riscând să compromită principiul subsidiarității; 

14. sprijină statele membre în acțiunile pe care acestea le vor considera necesare pentru a 

preveni extremismul și marginalizarea prin măsuri pe care guvernele lor le vor considera 

adecvate pentru contextul specific din țara lor (legături istorice cu anumite comunități, 

acorduri bilaterale etc.), implicând o gamă largă de actori care au ca obiectiv combaterea 

terorismului și asigurarea stabilității fiecărui stat; 

15. ia act de deficitul democratic de care suferă mai multe state membre, după cum o 

demonstrează regulat rata de participare, în special a tinerilor, la alegeri, dar și diferitele 

sondaje care evidențiază pesimismul tinerei generații față de guvernații săi; este convins 

că aceste elemente sunt decât simptomele unei crize de încredere mai profunde care 

trebuie remediată, în special cu ajutorul unor instrumente precum educația și cultura; 

susține că revalorizarea cursurilor de istorie, de exemplu, dar și predarea științelor 

umaniste precum limba greacă și limba latină, le-ar putea permite tinerilor să își 

redescopere rădăcinile și, astfel, să întâmpine viitorul fiind siguri că își cunosc originea; 

invită, prin urmare, statele membre să considere această revalorizare a cunoștințelor 

fundamentale ca un instrument de creare a unei cetățenii active și de stimulare a tinerilor 

să își servească țara; 

16. ia act de rolul esențial al cadrelor didactice în consolidarea, în cooperare cu familiile, a 

legăturilor sociale, în misiunea lor de a genera un sentiment de apartenență în rândul 

tinerilor și de a-i ajuta să dezvolte valori etice și civice; 

17. reamintește că fiecare stat membru ar trebui să aibă libertatea de a-și alege procesele de 

integrare și de trai în comun; este convins că impunerea uneia sau altei măsuri „de jos în 

sus” nu va permite formularea unui răspuns la provocările în materie de integrare, care 

diferă foarte mult de la un stat la altul în funcție de specificul național, în special de 

specificul istoric; recunoaște că problema primirii migranților este, în prezent, o problemă 

europeană, dar că s-a demonstrat în trecut că un model de integrare care funcționează 

perfect într-o țară se poate dovedi a fi un eșec răsunător în alta și că, departe de a fi o 

soluție, uniformizarea forțată putea ea însăși genera noi probleme; 
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18. reamintește guvernelor statelor membre că au fost alese în mod democratic și că, din 

acest motiv, investițiile și cheltuielile lor financiare trebuie să răspundă doar exigențelor 

impuse de binele comun din țările lor, precum și celor prezentate de cetățenii lor; 

subliniază că nu ține de competența instituțiilor europene să ceară națiunilor suverane să 

favorizeze anumite programe sau inițiative în domeniul culturii și educației în detrimentul 

propriei libertăți; 

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, 

precum și statelor membre. 

Or. fr 

 

 


