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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0353/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over minimumnormen voor minderheden in de 

EU 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU), 

– gezien de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, 

– gezien de VN-Verklaring inzake de rechten van personen behorend tot nationale, 

etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden en de VN-Verklaring over de 

rechten van inheemse volkeren, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 werd 

aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, 

– gezien het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van nationale 

minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, 

– gezien Resolutie 1985 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa over 

de situatie en rechten van nationale minderheden in Europa, aangenomen in 2014, 

– gezien Resolutie 2196 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa over 

de bescherming en bevordering van regionale of minderheidstalen in Europa, 

aangenomen 2018, 

– gezien Resolutie 424 van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad 

van Europa over regionale en minderheidstalen in het Europa van vandaag, aangenomen 

in 2017, 

– gezien Aanbeveling 1201 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 

voor een aanvullend protocol inzake de rechten van minderheden bij het Europees 
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Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, vastgesteld in 1993, 

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de bescherming en non-discriminatie ten 

aanzien van minderheden in de EU-lidstaten1, 

– gezien zijn resolutie van 11 september 2013 over Europese talen die met uitsterven 

worden bedreigd en taalkundige verscheidenheid in de Europese Unie2, 

– gezien de werkzaamheden en bevindingen van de Intergroep voor traditionele 

minderheden, nationale gemeenschappen en talen van het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de grondrechten van personen die tot nationale of taalminderheden 

behoren, integraal deel uitmaken van de mensenrechten, die universeel, ondeelbaar en 

onafhankelijk zijn; overwegende dat de bescherming en de bevordering van deze 

rechten van essentieel belang zijn voor vrede, veiligheid, territoriale en sociale cohesie 

en stabiliteit, alsook voor het bevorderen van verdraagzaamheid, wederzijds respect, 

begrip en samenwerking tussen alle personen die op een bepaald grondgebied wonen; 

B. overwegende dat de EU een mozaïek is van culturen, talen, religies, tradities en 

geschiedenis, waardoor zij een gemeenschap vormt van diverse burgers die door hun 

gemeenschappelijke kernwaarden worden verenigd; overwegende dat de rijkdom van 

Europa geen vanzelfsprekendheid is en moet worden beschermd en gekoesterd; 

C. overwegende dat ongeveer 8 % van alle EU-burgers tot een nationale minderheid 

behoort en dat ongeveer 10 % een regionale of minderheidstaal spreekt; overwegende 

dat diverse regionale of minderheidstalen echter nog steeds geen wettelijke erkenning 

genieten van de lidstaten waar zij worden gesproken; 

D. overwegende dat er door middel van de bescherming van de grondrechten van personen 

die tot nationale of taalminderheden behoren, kan worden bijgedragen aan het 

opbouwen van een duurzame toekomst voor Europa en aan het waarborgen van de 

eerbiediging van de beginselen van waardigheid, gelijkheid en non-discriminatie; 

overwegende dat de voordelen hiervan niet beperkt blijven tot deze minderheden, omdat 

de bedoelde bescherming en bevordering iedereen stabiliteit, economische ontwikkeling 

en welvaart zal brengen; 

E. overwegende dat in EU-verdragen, in navolging van het internationaal recht, het begrip 

"minderheden" niet wordt gedefinieerd, hetgeen aanleiding geeft tot juridische 

onduidelijkheid; overwegende dat immigranten op grond van het internationaal recht 

echter niet worden beschouwd als een nationale of taalminderheid; 

F. overwegende dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het begrip 

"nationale minderheden" tot een EU-rechtsterm heeft gemaakt; overwegende dat in 

artikel 21 van het Handvest nadrukkelijk wordt onderstreept dat discriminatie verboden 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0032. 
2 PB C 93 van 9.3.2016, blz. 52. 
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is; 

G. overwegende dat het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden 

een definitie van minderheden (FCNM) en het taalhandvest grote verwezenlijkingen 

zijn van het internationale systeem voor de bescherming van minderheden, alsook 

belangrijke internationale hulpmiddelen voor normering voor de staten die partij zijn; 

overwegende dat het effect van deze overeenkomsten in wordt verzwakt door een traag 

ratificatieproces, de door de partijen aangetekende bezwaren en een gebrek aan 

controlebevoegdheden, waardoor ze zijn overgeleverd aan de goodwill van de staten; 

merkt op dat de stelselmatige niet-uitvoering van uitspraken, besluiten en aanbevelingen 

ook tot een normalisering van de niet-naleving van de twee internationale instrumenten 

leidt; 

H. overwegende dat bij de ontwikkeling van minimumnormen ter bescherming van de 

rechten van personen die tot een nationale of taalminderheid behoren, rekening moet 

worden gehouden met beste praktijken die al in de lidstaten worden toegepast, zoals in 

Italië (Zuid-Tirol) of Duitsland (Sleeswijk-Holstein); 

I. overwegende dat de rechten van personen die tot nationale of taalminderheden behoren, 

door multilaterale en bilaterale internationale overeenkomsten worden gewaarborgd en 

in de grondwettelijke stelsels van tal van lidstaten zijn verankerd, en dat de eerbiediging 

ervan een belangrijke eerste vereiste is ter beoordeling van de rechtsstaat; 

J. overwegende dat het in 2000 vastgestelde motto van de Europese Unie "In 

verscheidenheid verenigd" is, waarmee de nadruk wordt gelegd op respect voor 

nationale en taalkundige verscheidenheid als een van de fundamentele waarden van de 

Europese Unie; 

K. overwegende dat talen integraal deel uitmaken van de identiteit van een volk en de 

meest directe uitdrukking van zijn cultuur zijn; overwegende dat de eerbiediging van 

taalkundige verscheidenheid een fundamentele waarde van de EU is, zoals vastgelegd in 

bijvoorbeeld artikel 22 van het Handvest en de preambule van het VEU, waarin het 

volgende staat vermeld: "geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische 

tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele 

waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, 

democratie, gelijkheid en de rechtsstaat"; 

L. overwegende dat taalkundige verscheidenheid een belangrijk onderdeel is van de 

culturele rijkdom van een regio; overwegende dat minstens veertig tot vijftig miljoen 

mensen in de EU een van haar regionale of minderheidstalen spreken, waarvan vele 

ernstig in het gedrang komen; overwegende dat de achteruitgang van minderheidstalen 

in heel Europa merkbaar is; overwegende dat regionale of minderheidstalen die geen 

officiële status hebben, nog meer het risico lopen te verdwijnen; 

M. overwegende dat alle regionale en minderheidstalen een officiële status moeten krijgen 

toegekend;  

N. overwegende dat taalkundige en nationale identiteit belangrijke waarden zijn en dat zij 

elkaar niet uitsluiten; overwegende dat de nationale wetgevingssystemen van diverse 
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lidstaten aanzienlijke leemten vertonen met betrekking tot nationale of taalminderheden, 

en soms een laag niveau van symmetrie; 

O. overwegende dat het culturele erfgoed van Europa rijk en verscheiden is; overwegende 

dat cultureel erfgoed de individuele levens van burgers verrijkt; overwegende dat 

artikel 3 VEU bevestigt dat "de Unie [...] haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal 

[eerbiedigt] en [toeziet] op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese 

culturele erfgoed"; overwegende dat personen die behoren tot minderheden die al 

eeuwenlang in Europa leven, bijdragen aan dit rijke, unieke en diverse erfgoed en 

integraal onderdeel zijn van Europa; 

P. overwegende dat tussen de lidstaten grote verschillen bestaan waar het de erkenning van 

nationale of taalminderheden en de eerbiediging van hun grondrechten betreft;  

Q. overwegende dat effectieve gelijkheid betekent dat nationale of taalminderheden het 

genot van hun grondrechten wordt gegarandeerd, zoals het recht op identiteit, 

taalgebruik en onderwijs, alsmede culturele en burgerrechten enz. op het niveau van de 

meerderheid; 

R. overwegende dat er veel ruimte voor verbetering is wat betreft de manier waarop 

effectief uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van de rechten van regionale en 

taalminderheden in de lidstaten; overwegende dat de legitimiteit van de democratische 

instellingen is gestoeld op de participatie en vertegenwoordiging van alle groepen in de 

samenleving, met inbegrip van personen die tot regionale of taalminderheden behoren; 

1. herinnert eraan dat volgens bestaande internationale normen elke lidstaat het recht heeft 

een definitie te geven van tot een nationale of taalminderheid behorende personen; 

2. herinnert eraan dat de lidstaten verplicht zijn hun respectieve nationale of 

taalminderheden het volledige genot van hun mensenrechten te garanderen; 

3. herinnert eraan dat er geen gemeenschappelijke EU-norm voor rechten van 

minderheden in het EU-beleid bestaat, noch een gemeenschappelijke opvatting over wie 

als persoon behorend tot een minderheid kan worden beschouwd; merkt op dat er noch 

in de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen behorend tot 

nationale, etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden, noch in het FCNM een 

definitie van minderheden staat; onderstreept het feit dat alle nationale of etnische en 

taalminderheden moeten worden beschermd; beveelt aan dat, met betrekking tot de 

beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en non-discriminatie, de definitie van een 

"nationale minderheid" moet worden gebaseerd op de definitie die is neergelegd in 

Aanbeveling 1201 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (1993) 

voor een aanvullend protocol inzake de rechten van minderheden bij het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin een "nationale 

minderheid" wordt omschreven als een groep personen in een land die 

– op het grondgebied van dat land verblijven en burgers daarvan zijn; 

– al lange tijd een solide, duurzame band met dat land hebben; 
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– specifieke kenmerken vertonen op etnisch, cultureel, religieus of taalgebied; 

– voldoende representatief zijn, hoewel kleiner in aantal dan de rest van de bevolking 

van dat land of een regio in daarvan; 

– en streven naar de instandhouding van hun gemeenschappelijke identiteit, met 

inbegrip van hun cultuur, tradities, godsdienst of taal; 

4. verzoekt de lidstaten om ervoor te zorgen dat hun rechtsstelsels waarborgen dat 

personen die tot een nationale of taalminderheid, behoren, niet worden gediscrimineerd, 

en om gerichte beschermingsmaatregelen te nemen en ten uitvoer te leggen; 

5. moedigt de lidstaten aan het recht van personen die tot nationale of taalminderheden 

behoren, te beschermen met betrekking tot het behoud, de bescherming en de 

ontwikkeling van hun eigen identiteit en de nodige stappen te ondernemen om 

effectieve deelname van deze minderheden aan het maatschappelijke, economische, 

culturele en openbare leven te bevorderen; 

6. verzoekt de lidstaten het FCNM en het taalhandvest te ratificeren; verzoekt hen de 

beginselen die in deze documenten zijn vastgelegd, volledig te eerbiedigen; verzoekt de 

lidstaten en de Commissie af te zien van handelingen die indruisen tegen die beginselen; 

benadrukt het feit dat de EU en de lidstaten zich moeten onthouden van het aannemen 

van wetten en bestuurlijke maatregelen die de rechten van personen die tot nationale of 

taalminderheden behoren, verzwakken of daaraan afbreuk doen; 

7. bevestigt nogmaals dat inheemse volkeren bij de uitoefening van hun rechten vrij 

moeten zijn van alle vormen van discriminatie en recht moeten hebben op de 

waardigheid en verscheidenheid van hun cultuur, tradities, geschiedenis en ambities die 

naar behoren in onderwijs en publieke voorlichting tot uiting moeten komen; moedigt 

de lidstaten die dit nog niet gedaan hebben aan om het Verdrag betreffende inheemse en 

in stamverband levende volken (Verdrag nr. 169 van de IAO) te ratificeren en te goeder 

trouw ten uitvoer te leggen; 

8. benadrukt dat de rechten van personen die tot nationale en taalminderheden behoren, 

moeten worden geëerbiedigd en bevorderd, met inbegrip van het recht om hun culturele 

of taalkundige identiteit vrijelijk te uiten, te behouden en te ontwikkelen, met 

eerbiediging van de identiteit, waarden en beginselen van het land waarin zij verblijven; 

moedigt de lidstaten aan regelmatige monitoring van de taalkundige en culturele 

diversiteit van deze personen te bevorderen; 

9. moedigt de lidstaten aan in samenspraak met vertegenwoordigers van minderheden de 

verzameling van betrouwbare en degelijke gegevens inzake gelijkheid te blijven 

ondersteunen en financieren, teneinde ongelijkheden en discriminatie in kaart te 

brengen; dringt erop aan op doeltreffende wijze in de hele EU toezicht te houden op de 

situatie van nationale en etnische minderheden; is van oordeel dat het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten (FRA) discriminatie van nationale en etnische 

minderheden in de lidstaten nauwlettender moet controleren; 

10. erkent het feit dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt bij de 
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bevordering van de identiteit en het culturele erfgoed van nationale en taalminderheden; 

moedigt de Commissie en de lidstaten aan voldoende financiering en steun hiervoor te 

bevorderen; 

11. benadrukt dat de lidstaten vriendschappelijke en stabiele betrekkingen onderling moeten 

bevorderen en moedigt hen aan een open en ondersteunende dialoog te voeren met 

buurlanden, met name in grensregio's waar grensoverschrijdende talen en culturen 

aanwezig kunnen zijn; 

12. moedigt de Commissie en de lidstaten aan alle vreedzame uitingsvormen van de cultuur 

van nationale of taalminderheden te bevorderen; spoort de lidstaten aan de geschiedenis 

van hun respectieve nationale en etnische minderheden op te nemen in hun 

onderwijsprogramma's en een cultuur van verdraagzaamheid op hun scholen te 

bevorderen; moedigt de lidstaten aan ervoor te zorgen dat de geschiedenis en de 

grondrechten van personen die tot nationale of taalminderheden behoren, in hun 

nationale onderwijsstelsel worden geïntegreerd op de plaats waar deze minderheden 

daadwerkelijk gevestigd zijn; 

Nationale en etnische minderheden 

13. merkt op dat nationale en etnische minderheden groepen personen zijn die tot 

minderheden behoren die op hetzelfde grondgebied wonen en een gemeenschappelijke 

identiteit delen, in sommige gevallen als het gevolg van grenswijzigingen, in andere 

gevallen als het gevolg van het lang leven in een gebied, waarbij ze erin zijn geslaagd 

hun identiteit te behouden; roept de Commissie en de lidstaten op de culturele en 

taalkundige identiteit van nationale en etnische minderheden te beschermen en 

voorwaarden te scheppen voor de bevordering van die identiteit; wijst op de belangrijke 

rol die regionale en lokale autoriteiten in de EU kunnen vervullen als het gaat om de 

bescherming van nationale en etnische minderheden, en is van mening dat bestuurlijke 

reorganisaties en de herverdeling van grondgebied in districten geen nadelige gevolgen 

mogen hebben voor die groepen; moedigt de lidstaten aan om vanuit de centrale 

begroting financiële middelen ter beschikking te stellen voor de tenuitvoerlegging van 

de rechten van minderheden, teneinde lokale begrotingen te ontlasten; 

14. moedigt de Commissie en de lidstaten aan te zorgen voor gelijke kansen voor nationale 

en etnische minderheden om aan het politieke en maatschappelijke leven deel te nemen; 

moedigt de lidstaten aan verkiezingsstelsels en wetten in te voeren die de 

vertegenwoordiging van nationale en etnische minderheden eenvoudiger maken;  

15. moedigt de Commissie en de lidstaten aan een coherente analyse van hun respectieve 

huidige beleid uit te voeren om op te helderen wat de sterke punten en uitdagingen zijn 

en de naleving van de rechten van nationale en etnische minderheden te garanderen; 

Culturele rechten 

16. benadrukt dat culturele activiteiten van essentieel belang zijn voor de instandhouding 

van de identiteit van nationale en etnische minderheden en dat de instandhouding van de 

tradities van minderheden en de uitdrukking van artistieke waarden in de moedertaal 

van bijzonder belang zijn voor het behoud van de Europese diversiteit; merkt op dat het 
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behoud van het culturele erfgoed van nationale en taalminderheden een 

gemeenschappelijk belang is van de EU en de lidstaten; moedigt de Commissie en de 

lidstaten aan de culturele rechten van deze minderheden te ondersteunen, te verbeteren 

en te bevorderen; 

17. wijst er nogmaals op dat een goed begrip van wat onder "cultuur" moet worden 

verstaan, van essentieel belang is om de reikwijdte van de rechten van nationale en 

taalminderheden in dit verband te bepalen; merkt op dat cultuur in brede zin neerkomt 

op het geheel van de materiële en niet-materiële activiteiten en verwezenlijkingen van 

een bepaald volk en op datgene waarin het zich van andere volkeren onderscheidt; 

benadrukt dat culturele rechten het recht deel te nemen aan het culturele leven, het recht 

cultuur te beoefenen, taalrechten en de bescherming van het cultureel en 

wetenschappelijk erfgoed moeten omvatten; 

18. moedigt de Commissie en de lidstaten aan de bijdrage van nationale en etnische 

minderheden aan het culturele erfgoed van de Unie te erkennen, de dialoog met 

vertegenwoordigers van minderheden en personen die tot minderheden behoren, te 

versterken en gecoördineerd beleid en gecoördineerde acties voor het duurzame beheer 

van het behoud en de ontwikkeling van hun cultuur te identificeren en uit te voeren; 

moedigt de lidstaten aan een passend niveau van institutionalisering van praktijken op 

nationaal niveau te garanderen om de culturele rechten te beschermen; 

19. moedigt de Commissie en de lidstaten aan nationale en etnische minderheden en 

personen die daartoe behoren, te betrekken en te ondersteunen bij het bevorderen van 

kennis en vaardigheden die nodig zijn om cultureel erfgoed te beschermen, duurzaam te 

beheren en te ontwikkelen en die aan toekomstige generaties moeten worden 

doorgegeven; moedigt de Commissie en de lidstaten aan substantiële culturele fondsen 

voor personen die tot minderheden behoren in te stellen en te behouden, zowel op 

horizontaal als op verticaal niveau, teneinde voor effectieve, transparante en gelijke 

steun voor het culturele leven van nationale en taalminderheden te zorgen; 

20. benadrukt dat de media een centrale rol spelen met betrekking tot culturele en 

taalrechten; herinnert eraan dat de toegang tot en het kunnen ontvangen en publiceren 

van informatie en inhoud in een taal die volledig wordt begrepen en waarin kan worden 

gecommuniceerd een voorwaarde is voor een gelijke en effectieve deelname aan het 

openbare, economische, maatschappelijke en culturele leven; merkt in dit verband op 

dat speciale aandacht moet worden besteed aan de behoeften van personen die tot 

nationale en etnische minderheden behoren die in grens-, afgelegen en 

plattelandsgebieden wonen; is bezorgd over de onderfinanciering van mediakanalen die 

in regionale of minderheidstalen publiceren of uitzenden; moedigt de Commissie en de 

lidstaten aan passende financiering te verstrekken aan organisaties of mediakanalen die 

minderheden vertegenwoordigen, teneinde bij te dragen tot het behoud van de culturele 

identiteit van minderheden en hen in staat te stellen hun standpunten, taal en cultuur te 

delen met de meerderheid; 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de media onafhankelijk 

kunnen functioneren, het gebruik van minderheidstalen in de media te bevorderen en 

rekening te houden met nationale en etnische minderheden bij het verlenen van licenties 
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voor mediadiensten, waaronder het toewijzen van radio- en televisieomroepen; roept de 

Commissie en de lidstaten op te zorgen voor adequate financiering voor organisaties die 

minderheden vertegenwoordigen, met het oog op het bevorderen van hun gevoel van 

verbondenheid en identificatie met hun respectieve minderheidsgroepen, en om hun 

identiteit, talen, geschiedenis en cultuur onder de aandacht van de meerderheid te 

brengen; 

22. herinnert aan de fundamentele rol van de publieke media bij de bevordering van 

dergelijke inhoud, in het bijzonder in de context van democratisch toezicht van lokale of 

regionale autoriteiten; moedigt de Commissie aan de wettelijke en 

regelgevingsvoorwaarden te scheppen om vrije dienstverlening, doorgifte en ontvangst 

van audiovisuele inhoud te garanderen in regio's waar minderheden wonen, zodat zij 

inhoud in hun moedertaal kunnen bekijken en beluisteren die grensoverschrijdend wordt 

uitgezonden en niet aan geografische beperkingen wordt onderworpen; 

23. moedigt de lidstaten aan zich te onthouden van politieke en wettelijke maatregelen en 

beleid die erop zijn gericht restrictieve maatregelen voor te schrijven, zoals 

ondertitelings- en/of vertaalverplichtingen en verplichte quota voor programma's in 

officiële talen; moedigt de Commissie en de lidstaten aan de aanwezigheid van media in 

regionale of minderheidstalen toe te staan en te bevorderen, ook op online-interfaces; 

roept de Commissie en de lidstaten op te zorgen voor passende financiering of subsidies 

voor organisaties en media die nationale en etnische minderheden vertegenwoordigen, 

met het oog op hun specifieke regionale kenmerken en behoeften; 

24. verzoekt de lidstaten in het licht van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed de 

cultuur van hun nationale en taalminderheden te versterken en te bevorderen, de 

verspreiding van de geschiedenis en tradities ervan te stimuleren en ervoor te zorgen dat 

de volkeren in kwestie niet geïsoleerd blijven; 

Het recht op onderwijs 

25. merkt op dat onderwijs een sleutelrol speelt bij socialisatie en identiteitsontwikkeling en 

het belangrijkste instrument blijft om bedreigde minderheidstalen te revitaliseren en in 

stand te houden; benadrukt dat elke persoon die deel uitmaakt van een nationale 

minderheidsgroep recht heeft op onderwijs in een minderheidstaal; benadrukt dat de 

continuïteit van het moedertaalonderwijs essentieel is voor het behoud van de culturele 

en taalkundige identiteit; merkt op dat er, als het gaat om onderwijs in minderheidstalen, 

geen enkel model van beste praktijken bestaat dat geschikt is voor alle nationale en 

etnische minderheden; wijst erop dat er speciale aandacht moet uitgaan naar mensen die 

zich bedienen van gebarentaal; 

26. wijst er nogmaals op dat in artikel 14 van de Kaderovereenkomst van de Raad van 

Europa inzake de bescherming van nationale minderheden wordt aanbevolen dat de 

staten die partij zijn ernaar streven ervoor zorg te dragen, voor zover mogelijk en binnen 

het kader van hun onderwijsstelsels, dat personen die tot nationale minderheden 

behoren, voldoende mogelijkheden hebben om de betreffende minderheidstaal te leren 

of om onderwijs in die taal te krijgen, onverminderd het leren van de officiële taal of het 

onderwijzen in die taal; 
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27. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om bij hun verdere acties passende 

instrumenten te creëren voor de bevordering en ondersteuning van het officiële gebruik 

van door nationale en ethische minderheden gesproken talen in de gebieden waar zij 

wonen, op lokaal of regionaal niveau, in overeenstemming met de beginselen van het 

FCNM en het taalhandvest, waarbij wordt gewaarborgd dat de bescherming en 

aanmoediging van het gebruik van regionale en minderheidstalen niet ten koste gaat van 

de officiële talen en de verplichting om deze te leren; 

28. betreurt het dat sommige lidstaten het taalhandvest nog niet hebben geratificeerd en dat 

sommige van de lidstaten die het wel hebben geratificeerd, het nog niet doelmatig ten 

uitvoer hebben gelegd; is teleurgesteld door het feit dat in sommige lidstaten de 

bestaande rechten niet worden uitgevoerd of simpelweg worden genegeerd; 

29. moedigt de Commissie en de lidstaten aan er overeenkomstig internationale normen 

voor te zorgen dat de rechten van personen die tot nationale en ethische minderheden 

behoren, worden gewaarborgd en dat deze personen over adequate mogelijkheden 

beschikken met betrekking tot het volgen van onderwijs in een minderheidstaal en hun 

moedertaal, in zowel openbare als particuliere onderwijsinstellingen; moedigt de 

lidstaten aan passend onderwijsbeleid te formuleren en de beleidsmaatregelen uit te 

voeren die het best aansluiten bij de behoeften van nationale en etnische minderheden, 

onder andere in de vorm van specifieke onderwijsprogramma's of speciale 

lesprogramma's en handboeken; moedigt de lidstaten aan te voorzien in financiering 

voor de opleiding van leerkrachten om doeltreffend onderwijs in minderheidstalen te 

waarborgen, en de beste praktijken op het gebied van het onderwijzen van vreemde 

talen op te nemen in de onderwijsmethodiek voor officiële talen als het gaat om 

onderwijsprogramma's voor scholen die onderwijs in een minderheidstaal verzorgen; 

benadrukt dat de lidstaten het onderwijs van zowel de regionale taal als de 

minderheidstalen en de officiële taal met behulp van passende methoden moeten 

bevorderen; 

30. moedigt de lidstaten aan ervoor te zorgen dat degenen die een regionale of 

minderheidstaal als moedertaal hebben, de mogelijkheid krijgen de officiële taal naar 

behoren te leren, door goede praktijken van het onderwijs in buitenlandse en tweede 

talen op te nemen in de methodologische benadering voor het onderwijs van de officiële 

taal van de lidstaat; 

31. benadrukt dat personen die tot minderheden behoren, ook de taal moeten leren en over 

de geschiedenis en cultuur moeten leren van de meerderheidsbevolking, en dat het 

publiek bekend moet worden gemaakt met de geschiedenis en cultuur van minderheden 

en de kans moet krijgen om talen van minderheden te leren; 

32. spoort de lidstaten aan de productie van handboeken te bevorderen die voldoen aan de 

behoeften van sprekers van regionale en minderheidstalen of, als dit onhaalbaar zou 

blijken, het gebruik te bevorderen van handboeken uit andere landen die in die talen zijn 

gepubliceerd, zulks in samenwerking met de regelgevende instanties op het gebied van 

onderwijs van de landen waar de betreffende talen worden gebruikt; 

33. benadrukt het belang van hoger onderwijs in de moedertaal en van de opleiding van 

specialisten met kennis van specifieke terminologie, met name in regio's met een grote 
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hoeveelheid sprekers van de desbetreffende taal; wijst op de dringende noodzaak om 

artsen op te leiden in minderheidstalen; 

34. spoort de regeringen van de lidstaten aan vertegenwoordigers van nationale en 

taalminderheden te betrekken bij besprekingen over de organisatie van hun 

onderwijsstelsels; 

35. moedigt de lidstaten aan preferentiële drempels vast te stellen voor het leren van 

regionale of minderheidstalen, teneinde gelijkheid binnen het onderwijs te waarborgen; 

moedigt de Commissie en de lidstaten aan het recht van tot nationale of etnische 

minderheden behorende personen die woonachtig zijn in gebieden met een aanzienlijk 

aantal tot deze minderheden behorende inwoners, met inbegrip van plattelandsgebieden 

of gebieden met wijd verspreide nederzettingen, om onderwijs in een minderheidstaal te 

krijgen, met name in hun moedertaal, te bevorderen als er voldoende vraag naar is; 

roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat onderwijshervormingen en -

beleid het recht op onderwijs in een minderheidstaal niet beperken; 

36. moedigt de Commissie en de lidstaten aan de beschikbaarheid van geïntegreerde 

ondersteuning op verticaal niveau voor minderheids- en regionale talen in 

onderwijsstelsels te bevorderen, met name door het oprichten van eenheden bij de 

ministeries van Onderwijs van de lidstaten en binnen de Commissie, die 

verantwoordelijk zijn voor de integratie van het minderheids- en regionaal taalonderwijs 

in de onderwijsprogramma's van scholen; spoort de lidstaten en de Commissie aan een 

ononderbroken leerlijn voor minderheidstalen te bevorderen, vanaf de kleuterschool tot 

en met het hoger onderwijs; 

37. benadrukt dat de opleiding van leerkrachten en de toegang tot handboeken en 

lesmateriaal van goede kwaliteit essentiële voorwaarden zijn voor het waarborgen van 

kwaliteitsonderwijs voor studenten; is van oordeel dat onderwijsprogramma's en -

materiaal en geschiedenishandboeken een eerlijk, nauwkeurig en informatief beeld 

moeten schetsen van de samenlevingen en culturen van nationale en taalminderheden; 

merkt op dat het gebrek aan lesmateriaal van hoge kwaliteit en naar behoren opgeleide 

minderheidstaal-docenten een algemeen erkend probleem voor het 

minderheidstalenonderwijs is dat moet worden aangepakt; merkt op dat 

multidimensionaal geschiedenisonderwijs op alle scholen een vereiste zou moeten zijn, 

ongeacht of het minderheids- of meerderheidsgemeenschappen betreft; wijst op het 

belang van de ontwikkeling van lerarenopleidingen om te voldoen aan de behoeften van 

onderwijs op verschillende niveaus en in verschillende schoolvormen; 

38. onderstreept dat het onderwijzen van minderheidstalen bijdraagt tot wederzijds begrip 

tussen meerderheden en minderheden en gemeenschappen dichter bij elkaar brengt; 

moedigt de lidstaten aan positieve maatregelen te treffen met als doel te zorgen voor een 

passende vertegenwoordiging van taalminderheden in het onderwijs, evenals in het 

openbaar bestuur en bij uitvoerende agentschappen op nationaal, regionaal en 

gemeenteniveau; 

39. moedigt de Commissie aan programma's die gericht zijn op de uitwisseling van 

ervaringen en goede praktijken op het vlak van onderwijs in regionale en 

minderheidstalen in Europa meer onder de aandacht te brengen; verzoekt de EU en de 
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Commissie meer nadruk te leggen op regionale en minderheidstalen in de volgende 

generatie van de programma's Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor de burger in 

het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK);  

40. betreurt ten zeerste dat leerlingen die tot taalminderheden behoren, in sommige lidstaten 

geen toegang hebben tot onderwijsinstellingen van de meerderheid maar op speciale 

scholen worden geplaatst met als argument dat zij de instructietaal onvoldoende 

beheersen; brengt in herinnering dat onderwijs in een minderheidstaal of het behoren tot 

een specifieke minderheid niet mag worden gebruikt als excuus om kinderen af te 

scheiden op basis van identiteit; verzoekt de lidstaten dergelijke segregatie niet toe te 

passen en toereikende maatregelen te nemen om deze leerlingen in staat te stellen 

onderwijs te volgen op reguliere scholen; moedigt de lidstaten aan te overwegen in de 

onderwijsprogramma's van scholen onderwerpen over de grondrechten van nationale en 

taalminderheden op te nemen als middel om culturele diversiteit en tolerantie via het 

onderwijs te bevorderen; 

Taalrechten 

41. merkt op dat taal een essentieel aspect van culturele identiteit en de mensenrechten van 

minderheden is; benadrukt dat het recht op het gebruik van een minderheidstaal, zowel 

privé als in het openbaar en zonder discriminatie, moet worden bevorderd in gebieden 

met een aanzienlijk aantal personen dat tot een minderheid behoort, om ervoor te zorgen 

dat talen van de ene generatie op de andere kunnen worden doorgegeven, en om de 

taalkundige verscheidenheid in de Unie te beschermen; roept de Commissie op haar 

plan ter bevordering van het onderwijs in en gebruik van regionale talen te versterken, 

als mogelijke manier om discriminatie op basis van taal in de EU aan te pakken, en 

taalkundige verscheidenheid te bevorderen; herinnert eraan dat het bevorderen van 

kennis van minderheidstalen onder mensen die niet behoren tot de betreffende 

minderheid, een manier is om wederzijds begrip en wederzijdse erkenning te 

stimuleren; 

42. benadrukt dat het Parlement in zijn resolutie van 11 september 2013 nogmaals heeft 

benadrukt dat de Commissie aandacht moet besteden aan het feit dat sommige lidstaten 

en regio's er door hun beleid toe bijdragen dat de overleving van talen binnen hun 

grenzen in gevaar komt, ook al gaat het om talen die in de bredere Europese context niet 

in gevaar zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de administratieve en 

wettelijke obstakels die het gebruik van de betreffende talen in de weg staan; 

43. merkt op dat de EU naast haar 24 officiële talen ook nog tientallen andere talen 

herbergt, die tevens deel uitmaken van haar culturele en taalkundige erfgoed en die door 

minstens 40 miljoen mensen worden gesproken in specifieke regio's of door specifieke 

groepen; merkt op dat de meertaligheid van de Europese Unie uniek is op het niveau 

van internationale organisaties; merkt op dat het beginsel van meertaligheid in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is verankerd en dat het de EU 

ertoe verplicht de taalkundige verscheidenheid te eerbiedigen en het rijke taalkundige en 

culturele erfgoed van Europa te ondersteunen door het leren van talen en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen; 

44. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om, in de context van bestuurlijke 
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autoriteiten en overheidsorganisaties, het gebruik van regionale of minderheidstalen in 

de praktijk toe te staan en te bevorderen, in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, bijvoorbeeld in de betrekkingen tussen particulieren en 

organisaties enerzijds en overheidsinstanties anderzijds; moedigt de lidstaten aan om 

informatie en openbare diensten in deze talen beschikbaar te stellen, onder meer op 

internet, in gebieden met een aanzienlijk aantal tot nationale en etnische minderheden 

behorende inwoners; 

45. moedigt de lidstaten aan de toegang tot regionale en minderheidstalen te bevorderen 

door vertaling, nasynchronisatie en ondertiteling te financieren en te ondersteunen en 

door passende, niet-discriminerende terminologie in de administratieve, commerciële, 

economische, sociale, technische en juridische registers te codificeren; 

46. moedigt de regionale en gemeentelijke autoriteiten aan het gebruik van regionale en 

minderheidstalen in de betreffende gebieden te waarborgen; moedigt de lidstaten aan 

reeds op nationaal niveau bestaande goede praktijken als richtsnoeren te gebruiken; 

47. moedigt de Commissie en de lidstaten aan het gebruik van regionale en 

minderheidstalen op lokaal en regionaal niveau te bevorderen; moedigt met dit in het 

achterhoofd de regionale en gemeentelijke autoriteiten actief aan ervoor te zorgen dat de 

betreffende talen in de praktijk ook worden gebezigd; 

48. spoort de Commissie en de lidstaten aan ervoor te zorgen dat, in gebieden met een 

aanzienlijk aantal tot nationale en taalminderheden behorende inwoners, 

veiligheidsaanduidingen en -etikettering, belangrijke verplichte instructies en openbare 

aankondigingen die van belang zijn voor burgers, ongeacht of deze door de autoriteiten 

of de particuliere sector worden verstrekt, evenals plaatsnamen en topografische 

aanduidingen, in de juiste vorm worden geschreven en beschikbaar zijn in de talen die 

in een bepaalde regio vaak worden gebruikt, ook op borden die aangeven of men de 

stedelijke gebieden betreedt of verlaat en op alle andere verkeersborden met informatie; 

49. merkt op dat de visuele weergave van regionale en minderheidstalen – verkeersborden, 

straatnamen, de namen van bestuurlijke, openbare en commerciële instellingen enz. – 

van essentieel belang is voor de bevordering en bescherming van de rechten van 

nationale en etnische minderheden, aangezien die een afspiegeling is van en bijdraagt 

aan het vitale gebruik van regionale en minderheidstalen, en omdat personen die tot 

nationale en etnische minderheden behoren, hierdoor worden aangemoedigd hun 

specifieke taalkundige identiteit en taalrechten te gebruiken, te behouden en te 

ontwikkelen, hun multi-etnische lokale identiteit te uiten en hun gevoel van 

betrokkenheid als leden van groepen in een lokale of regionale gemeenschap te 

versterken; 

50. roept de lidstaten op zich te onthouden van wetspraktijken, dan wel deze af te schaffen, 

die de toetreding van nationale en taalminderheden tot het volledige spectrum van in die 

lidstaat beoefende beroepen belemmeren; vraagt de lidstaten om te zorgen voor 

adequate toegang tot gerechtelijke en juridische diensten; benadrukt dat 

vertegenwoordigers van deze minderheden uitdrukkelijk moeten worden geïnformeerd 

over de op grond van het nationaal recht te volgen procedures wanneer hun 

grondrechten als tot zulke minderheid behorende persoon zijn geschonden; 
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51. moedigt de lidstaten aan te erkennen dat elke persoon die tot een nationale minderheid 

behoort, het recht heeft zijn of haar achternaam (vadersnaam) en voornamen in de 

minderheidstaal te gebruiken, evenals het recht op officiële erkenning daarvan; 

52. moedigt de Commissie en de lidstaten aan maatregelen te nemen om de bestuurlijke en 

financiële obstakels weg te nemen die de taalkundige verscheidenheid op Europees en 

nationaal niveau alsook de uitoefening en tenuitvoerlegging van taalrechten van 

personen die tot nationale en etnische minderheden behoren, kunnen belemmeren; 

dringt er bij de lidstaten op aan een einde te maken aan alle discriminerende 

taalpraktijken; 

53. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, de regeringen en parlementen 

van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, de OVSE, de OESO, de Raad van Europa en 

de Verenigde Naties. 

Or. en 

 

 

 


