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El respecte per la diversitat cultural i lingüística i l’aprenentatge de llengües són principis
fonamentals del Consell d'Europa i de la Unió Europea. L'habilitat per entendre i utilitzar diverses
llengües ajuda els ciutadans a desenvolupar tot el seu potencial, tant socialment com
professionalment. Les habilitats de llengua són essencials per a la igualtat i la integració. En el
panorama actual de mobilitat creixent, globalització de l'economia i canvi de tendències
econòmiques, la necessitat d'aprendre llengües i desenvolupar el plurilingüisme i l’educació
pluricultural és més òbvia que mai.

El 2001 el Consell d'Europa i la Comissió Europea van proclamar conjuntament el primer Any
europeu de les Llengües per conscienciar sobre la riquesa de l'herència lingüística d'Europa, per
fomentar el multilingüisme de la societat i per motivar els ciutadans europeus per aprendre més
llengües.

Basant-se en l'èxit d'aquell any, tots els anys, el 26 de setembre s’ha celebrat el Dia Europeu de
les Llengües per fomentar les llengües i el seu aprenentatge. Les activitats inclouen totes les
llengües, la promoció d’aquelles que tenen una utilització més reduïda, així com les llengües
d’origen i el llenguatge de signes. El Dia Europeu de les Llengües hauria de fomentar
l’aprenentatge de la llengua al llarg de la vida per a la realització personal, la plena participació
en les societats democràtiques d'Europa i el desenvolupament professional.
El 2011, amb motiu del 10è aniversari del Dia Europeu de les Llengües, el Consell d'Europa i la
Comissió Europea donen la benvinguda al progrés conjunt aconseguit durant la dècada
passada. Les dues Organitzacions reafirmen el seu compromís en la promoció de polítiques
lingüístiques i el manteniment de les pràctiques amb els seus valors i principis compartits, i la
seva intenció de continuar buscant sinèrgies entre les seves accions respectives a Brussel·les i
a Strasbourg, incloent-hi aquelles implementades al Centre d’Europa per a les Llengües
Modernes a Graz.

En el futur, el Consell d'Europa i la Comissió Europea continuaran treballant conjuntament per
afavorir els beneficis de la diversitat lingüística d'Europa més propera als ciutadans europeus. La
col·laboració entre les dues Organitzacions servirà per promoure el desenvolupament de
competències en la gamma més àmplia de llengües per realçar el respecte mutu, la millora de
l’ocupabilitat i mobilitat, i facilitar la integració i ciutadania democràtica activa en les societats
cada vegada més multilingües i diverses d'Europa.
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