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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че ЕС има специално задължение да защитава и гарантира правата на над 

50 милиона души, принадлежащи към национални или регионални малцинства, 

които живеят на негова територия и говорят един от 60-те малцинствени и 

регионални езика, изложени на сериозна опасност от изчезване; припомня, че 

защитата на правата на малцинствата е гарантирана по силата на Хартата на 

основните права на Европейския съюз; във връзка с това отбелязва, че въпросите, 

свързани с малцинствата, не са поставени на достатъчно видно място в дневния ред 

на ЕС и че понастоящем не съществува всеобхватен подход на ЕС за решаване на 

въпросите, свързани с политиката за защита на малцинствата; подкрепя 

следователно интегриран подход за равенство и недискриминация, за да се 

гарантира, че държавите членки се справят адекватно с многообразието на хората в 

своите общества; 

2. подчертава, че държавите членки са отговорни за осъществяването на политически 

и законодателни мерки за защита и насърчаване на идентичността и правата на 

малцинствата, включително етническите, културните, религиозните и езиковите 

права; 

3. отбелязва, че в съответствие с допълнителния протокол за правата на малцинствата 

към Европейската конвенция за правата на човека националните малцинства следва 

да се разглеждат като групи лица, които пребивават на територията на дадена 

държава, поддържат дългогодишни връзки с тази държава, притежават специфични 

етнически, културни, религиозни или езикови характеристики, са достатъчно 

представителни и са мотивирани от загриженост за запазване на общата си 

идентичност; същевременно отбелязва, че освен националните малцинства има и 

други малцинствени общности, които трябва да бъдат защитени; 

4.  приветства разработването на международни стандарти за справяне с национални и 

регионални въпроси, свързани с малцинствата, чрез редица международни правни 

инструменти, като Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 

националните малцинства и Европейската харта за регионалните или 

малцинствените езици, които са двата ключови договора на Съвета на Европа за 

правата на малцинствата, но също и разработването на актове с незадължителен 

характер, като препоръките на ОССЕ от Хага относно правата на образование на 

националните малцинства и препоръките от Осло относно езиковите права на 

националните малцинства; призовава държавите членки да включат тези стандарти 

и препоръки в правните си системи и да гарантират, че лицата, принадлежащи към 

национално или регионално малцинство, не са обект на дискриминация; освен това 

призовава държавите членки да гарантират, че хората, принадлежащи към други 

малцинствени общности, са достатъчно защитени и не са подложени на 

дискриминация; 

5. припомня, че член 14 от Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 

националните малцинства препоръчва държавите – страни по нея, да положат 
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усилия, за да се гарантира, доколкото е възможно и в рамките на техните 

образователни системи, че лицата, принадлежащи към тези малцинства, имат 

подходящи възможности да научат езика на малцинствата или да приемат указания 

на този език, без да се засяга изучаването на официалния език или преподаването на 

този език. 

6. призовава Комисията да създаде обща рамка на ЕС за регионалните или 

малцинствените езици, подобна на рамката на ЕС за национални стратегии за 

интегриране на ромите, за да насърчи държавите членки да разработят стратегии за 

подобряване на участието и представянето на малцинствата в политическия, 

културния, социалния и икономическия живот на обществата, в които живеят; 

7. отбелязва, че възпрепятстването или затрудняването на малцинствата да се 

възползват постепенно от своите икономически, социални, образователни и 

културни права има последици за общото благосъстояние на хората и общностите и 

за запазването на техните идентичности; посочва, че всяко ограничаване на 

аспектите на тяхната културна идентичност, които са в съответствие с Хартата на 

основните права на Европейския съюз, наред с икономическите и социалните 

неравенства, може да стане причина за конфликти и социално изключване; 

8. отбелязва, че социалното приобщаване на малцинствата има положително 

въздействие върху тяхната икономическа и културна интеграция; 

9. припомня, че разбирането на смисъла на понятието „култура“ е от съществено 

значение за определяне на обхвата на правата на малцинствата в това отношение; 

отбелязва, че в широк смисъл културата се равнява на сбора от материалните и 

нематериалните дейности и произведения на дадена общност и на това, което я 

отличава от другите; подчертава, че културните права следва да включват: правото 

на участие в културния живот; правото на ползване от културата; правото на избор 

на принадлежност към дадена група; езиковите права; и опазването на културното и 

научното наследство; 

10. припомня, че държавите членки са длъжни да гарантират на малцинствата в пълна 

степен упражняването на правата на човека, независимо дали като физически лица 

или като общност; посочва, че държавите членки са задължени да осигуряват 

предпоставки за опазване на културните ценности на малцинствата и да насърчават 

участието им в културния живот на общността; 

11. подчертава необходимостта от надлежно информиране на малцинствата и 

предоставяне на тяхното свободно съгласие, преди да се използва творческо 

съдържание, свързано с дейността им, с цел запазване на техните права върху 

интелектуалната собственост; 

12. призовава държавите членки, след Европейската година на културното наследство, 

да подобрят и насърчат своите малцинствени култури, като по този начин насърчат 

разпространението на тяхната история и традиции и гарантират, че тези общности 

не остават изолирани; 

13. припомня, че образованието на майчин език е от основно значение за спазването на 

езиковите права и за укрепване на значението на европейското гражданство; 
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насърчава следователно държавите членки да гарантират, че лицата, принадлежащи 

към регионални, етнически или езикови малцинства, независимо дали са на 

училищна или в зряла възраст, имат подходящи възможности за изучаване на своя 

език, история и култура и дори да получават образование на своя език на всички 

равнища на образование в региона, в който живеят; подчертава обаче, че хората, 

принадлежащи към малцинства, също следва да учат езика, историята и културата 

на мнозинството от населението, както и че учениците – и широката общественост – 

принадлежащи към мнозинството от населението, трябва да се запознаят с 

историята и културата на малцинствата и да получат възможност да изучават 

малцинствените езици. 

14. припомня, че многоезичието, включително различните жестомимични езици, 

представлява един от най-големите активи на културното многообразие в Европа; 

подчертава ролята на институциите на ЕС и на държавите членки за повишаване на 

осведомеността по въпросите, свързани със защитата на правата на малцинствата, 

както и за поощряване и подпомагане на държавите членки в процеса на 

насърчаване на културното многообразие и толерантността, особено чрез 

образованието, културното сътрудничество, спорта и възможностите за 

трансгранична мобилност; припомня, че опазването и укрепването на културното 

наследство във връзка с малцинствата в държавите членки – ключов компонент на 

културната идентичност на общностите, групите и лицата – играят решаваща роля в 

социалното сближаване; във връзка с това подчертава, че разработването на всяка 

политика в областта на културното наследство следва да бъде приобщаващо, 

съсредоточено върху гражданите и основано на участието, както и да включва 

консултации и диалог със съответните малцинствени общности; призовава 

държавите членки и Комисията да обменят информация и примери за добри 

практики в тази област и да предоставят на местните и регионалните органи 

подходящи финансови и други собствени ресурси за формулиране и прилагане на 

стратегиите, които те считат за най-подходящи за защита на малцинствата; 

насърчава държавите членки да гарантират отстояването на правото да се използва 

малцинствен език и да защитават езиковото многообразие в рамките на Съюза в 

съответствие с Договорите; 

15. подчертава, че следва да се положат по-големи усилия, за да се гарантира достъпът 

до образование и обучение за ученици от национални или регионални малцинства и 

да се подкрепят регионалните образователни институции, които предоставят услуги 

на майчиния си език; насърчава държавите членки да улеснят разработването на 

преподаването на майчин език за ученици и студенти в области с национални или 

регионални малцинства; 

16. настоятелно призовава държавите членки да насърчават достъпа до малцинствени и 

регионални езици посредством финансиране и подкрепа за дейности по писмен 

превод, дублиране и поставяне на субтитри и съставянето на подходящи и 

недискриминационни административни, търговски, икономически, социални, 

технически и правни терминологии; 

17. отбелязва, че някои гранични райони споделят общ език, който не е официален език 

на ЕС; счита, че по-високи равнища на финансиране за преподаването и 

насърчаването на по-малко използвани трансгранични езици би укрепило 
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сътрудничеството, би повишило мобилността за малцинствата през границите и би 

обогатило културното многообразие и наследство на тези райони; 

18. призовава държавите членки да гарантират, че хората от регионални или 

национални малцинства, живеещи в силно разпръснати населени места, получават 

подходящо образование на своя език; 

19. изразява убеждение, че майчиният език е основен елемент на културната и 

индивидуалната идентичност и представлява съществена част от малцинствените 

култури, с което се гарантира, че тогава тези култури могат да бъдат надлежно 

изразявани, разпространявани и предавани; счита, че държавите членки следва да 

предоставят възможности за изучаване на малцинствените езици за всички, които се 

интересуват от това; насърчава държавите членки да гарантират, че лицата, които 

говорят регионален или малцинствен език като майчин, имат възможност да научат 

официалния език в достатъчна степен; 

20. насърчава държавите членки да изготвят учебници, които отговарят на нуждите на 

лицата, говорещи на регионални или малцинствени езици или – ако това се окаже 

невъзможно – да улеснят използването на учебници от други държави, публикувани 

на тези езици, в сътрудничество с органите за регулиране на образованието на 

държавите, в които се използват регионални или малцинствени езици; 

21. призовава държавите членки да предоставят финансиране за обучението на учители 

и за разработването на специални учебни програми (включително за учене през 

целия живот), методологии и учебници, за да се гарантира ефективното преподаване 

както на езици на малцинствата – в регионите с признато национално или езиково 

малцинство, – така и на официалните езици, за деца, принадлежащи към 

малцинствени езици; освен това призовава държавите членки да насърчават 

стабилни трансгранични отношения, включително чрез инструменти за културно, 

художествено и образователно сътрудничество, особено в областите, в които 

езиковите малцинства са най-силно представени; 

22. изразява дълбоко съжаление относно факта, че в някои държави членки учениците, 

принадлежащи към езиково малцинство, не са интегрирани в общообразователните 

учебни заведения, а са поставени в специални училища на основание, че не владеят 

достатъчно добре езика на преподаване; призовава държавите членки да се 

въздържат от такова разделение и да предприемат подходящи мерки, за да се даде 

възможност на тези ученици да посещават часовете в нормалните училища; 

23. призовава Комисията да засили насърчаването на програмите, насочени към обмена 

на опит и най-добри практики по отношение на образованието на регионалните и 

малцинствените езици в Европа; призовава Европейския съюз и Комисията да 

поставят по-силен акцент върху регионалните и малцинствените езици в бъдещото 

поколение програми „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ в 

рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР); 

24. изтъква факта, че медиите играят централна роля по отношение на културните и 

езиковите права; припомня, че медиите следва да отразяват многообразието на 

населението и да зачитат принципа на недискриминация и че държавното 

регулиране на електронните медии не следва по никакъв начин да ограничава 
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правата на малцинствата; призовава държавите членки и Комисията да насърчават 

представителството на малцинствени езици в публичните и частните медии, както и 

на онлайн интерфейси, социални медии и езикови технологии; освен това счита, че 

медиите следва да докладват свързаните с малцинствата инциденти точно и 

балансирано; 

25. изразява дълбоко съжаление във връзка с увеличаването на расизма, религиозния 

фанатизъм, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения и 

ксенофобията в редица държави – членки на ЕС; изразява загриженост, че лицата, 

принадлежащи към малцинства, продължават да срещат пречки при зачитането на 

техните основни права и да бъдат жертви на дискриминация, на подбуждащи към 

омраза изказвания и на престъпления и закононарушения от омраза; подчертава, че 

насърчаването на междукултурния диалог и на междуетническата толерантност в 

съответствие с член 6 от Рамковата конвенция за защита на националните 

малцинства е важен публичен ангажимент; подкрепя мерките и програмите за борба 

с дискриминацията, предназначени за повишаване на осведомеността и за защита и 

насърчаване на културното многообразие; настоятелно призовава държавите 

членки, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, да 

гарантират, че техните правни системи защитават малцинствените групи от 

дискриминация, и да приемат конкретни мерки за защита в съответствие с 

приложимите международни стандарти; 

26. счита, че държавите членки трябва също така да приложат мерки, предназначени за 

активното включване на малцинствата, не само за да се предотврати изолацията им, 

но и за да им се помогне да станат активни членове на общността; 

27. подчертава, че подходящ достъп до публични аудио-визуални медии и съответна 

видимост в тях, както и правото да се създават и експлоатират частни печатни и 

аудио-визуални медии са от основно значение за защитата и популяризирането на 

независимата идентичност на малцинствата; счита, че за целите на прилагането на 

тези права е необходимо малцинствата да се възползват от пропорционално 

разпределение на финансовите и други ресурси от публични или квазипублични 

източници, като се има предвид, че без субсидии съдържанието на медиите от и за 

по-малките малцинствени общности в частност трудно може да оцелее на силно 

конкурентните пазари; 

28. отново утвърждава, че свободата на изразяване включва възможността 

малцинствата да се изразяват и да общуват свободно с членовете на своите 

общности и с други хора на собствения си език чрез излъчващи, печатни и 

електронни медии в частния и публичния сектор; 

29. насърчава държавите членки да поощряват използването на регионални или 

малцинствени езици на регионално равнище чрез приемане на правни и 

регулаторни стандарти, както и чрез подходящи стимули в своята медийна 

политика; 

30. призовава държавите членки и Комисията да предоставят подходящо финансиране 

за насърчаване на идентичността, езика, историята и културата на малцинствата на 

национално и регионално равнище; 
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31. призовава Комисията и държавите членки да създадат правни и регулаторни 

условия, за да гарантират свободата на излъчване, преминаване и приемане на 

аудио-визуално съдържание в онези региони, в които живеят малцинствата, така че 

да могат да гледат и да слушат съдържание на майчиния си език, например чрез 

насърчаване на трансграничното лицензиране за излъчване; 

32. счита, че за да се насърчи и улесни ефективното участие на малцинствата в 

обществения живот, следва да се поощри използването на техните езици в 

общините, избирателните, административните, консултативните и други процеси на 

публично участие, когато това е възможно; 

33. приканва държавите членки да поощряват и насърчават използването на регионални 

или малцинствени езици на местно и регионално равнище и с оглед на това да 

насърчават активно общинските власти да гарантират, че тези езици се използват на 

практика; 

34. призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че наименованията на 

местата и топографските обозначения са написани в правилната им форма и са 

достъпни на езиците, обичайно използвани в даден регион, включително върху 

знаци, указващи влизането или излизането от градските зони, върху всички пътни 

знаци, показващи информация, както и върху важни инструкции и публични 

обявления; 

35. подчертава, че продължава да съществува необходимост от спешни действия по 

отношение на социалното положение на ромите, което може да бъде описано само 

като катастрофално, като се има предвид, че в големи части на ЕС положението им 

остава несигурно, по-специално по отношение на достъпа до пазара на труда и 

жилищния пазар, както и до образователните и здравните заведения; призовава 

следователно държавите членки да предприемат коригиращи действия в случай на 

дискриминационни практики срещу членовете на ромската общност, по-специално 

когато са замесени публични органи; изразява загриженост относно факта, че 

множество форми на дискриминация, както и сегрегацията на ромските деца в 

образованието, продължават да бъдат структурно и дълбоко вкоренено явление в 

няколко държави членки; припомня, че въпросът със сегрегацията на ромите е 

предмет на редица препоръки от страна на Комисията; призовава следователно 

правителствата да спазват тези препоръки и да приемат съответните ефективни 

мерки; призовава държавите членки да разработят съгласувана стратегия за 

интегриране на нетериториалните езици; 

36. счита за необходимо да се подобри законодателната рамка на ЕС, за да осигури 

всеобхватна защита на правата на лицата, които принадлежат към малцинства; 

следователно призовава Комисията да представи законодателно предложение или 

препоръка на ЕС за защита и насърчаване на културното и езиковото многообразие, 

да поощрява научните изследвания в областта на образованието, изучаването на 

езици и моделите на образование в многоезичния контекст и да подкрепя програми 

с акцент върху обмена на опит и на най-добри практики във връзка с регионалните и 

малцинствените езици в Европа; освен това призовава Комисията да разпредели 

областта на многоезичието и езиковите технологии в портфолиото на член на 

Комисията; счита, че на отговорния член на Комисията следва да бъде възложено да 
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насърчава езиковото многообразие и равенство на равнище ЕС, като се има предвид 

значението на защитата на европейските малцинствени езици в цифровата епоха; 

37. отбелязва честата връзка между културната идентичност на малцинствена група и 

определена географска територия; посочва, че при редица малцинствени групи 

правото на земя определя начина и средствата, чрез които те живеят и упражняват 

своята култура; 

38. обръща внимание на положителната стойност на насърчаването на културното 

многообразие и повишаването на осведомеността, особено на местно и регионално 

равнище, където възможностите за пряко въздействие са много по-големи; 

39. отбелязва, че образованието е един от най-добрите начини да се даде възможност на 

младите хора, принадлежащи към малцинства, да научат за своето наследство и 

история, а на културата им – да бъде разпространявана и призната от обществото 

като цяло; подчертава, че образованието е от основно значение за насърчаването на 

правата на малцинствата и представлява предпоставка за упражняването на 

икономически, политически, социални и културни права; посочва, че образованието 

е средство за овластяване на лицата от малцинствата, което им дава възможност да 

участват пълноценно в обществото, към което принадлежат; 

40. счита, че образователните дейности са от основно значение за интегрирането на 

деца и младежи, принадлежащи към малцинства, но че са благоприятни и за 

интегрирането на техните родители и семейства; настоятелно призовава държавите 

членки да насърчават училищата да организират извънкласни дейности, включващи 

родители и деца, като по този начин ще се подобри степента на взаимодействие в 

рамките на цялата образователна общност; 

41. препоръчва инвестиране в подготовката на персонала, по-специално на 

преподавателския състав, в учебните заведения, обслужващи малцинствата, така че 

да им предоставят необходимите умения за работа с ученици от различен културен, 

религиозен, етнически или езиков произход; 

42. насърчава правителствата на държавите членки да включват представители на 

малцинствата в разискванията относно организацията на техните образователни 

системи; 

43. препоръчва за следващия период на МФР (2021 – 2027 г.) отпуснатите по 

Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) средства за насърчаване на социалното 

приобщаване да се използват за подпомагане на образователни и културни проекти, 

насочени към интегрирането на етническите, религиозните, културните или 

езиковите малцинства; 

44. припомня, че недискриминацията и равенството по отношение на малцинствата и 

други групи в неравностойно положение са първите принципи на Международната 

организация на труда (МОТ); отбелязва, че при насърчаването и прилагането на 

основните права и принципи на работното място МОТ отделя специално внимание 

на групите в социално или икономически неравностойно положение и че нейните 

правила отчитат необходимостта от насърчаване и защита на правата на 

малцинствата; 
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45. призовава държавите членки редовно да събират данни и да предоставят 

статистическа информация относно интегрирането на малцинствата в учебните 

заведения, пазара на труда и гражданския живот; 

46. призовава Комисията да създаде механизми за наблюдение на напредъка на 

държавите членки в изпълнението на техните задължения във връзка със защитата 

на правата на малцинствата; 

47. призовава Комисията да следи редовно за изпълнението, от страна на държавите 

членки, на Конвенцията за защита на националните малцинства и на Европейската 

харта за регионалните или малцинствените езици, да предоставя на държавите 

членки препоръки в това отношение, да изготвя доклади въз основа на посещения в 

държави, да докладва редовно пред Парламента и да продължава да развива 

връзките с върховния комисар на ОССЕ по националните малцинства; 

48. подчертава, че защитата на малцинствата като част от културното и езиковото 

многообразие в света е от съществено значение за стабилността, демокрацията и 

мира в Европа; 

49. приветства успеха на инициативата „Minority SafePack“, предприета по силата на 

член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и подкрепена от 1 215 789 

европейски граждани, като призовава за приемането на девет законодателни акта с 

цел създаване на правна рамка на ЕС за защита на правата на малцинствата; 

50. настоятелно призовава Комисията да представи без неоправдано забавяне 

законодателните предложения, застъпени в инициативата „Minority SafePack“, след 

като се получи изпратеното от държавите членки удостоверение за достоверност на 

подписите. 

51. припомня, че правата на човека са универсални и че нито едно малцинство не 

следва да бъде подлагано на дискриминация; подчертава, че правата на 

малцинствата са неотменна част от принципа на върховенство на закона; отбелязва, 

че рискът от нарушаване на правата на малцинствата е по-голям, когато не се зачита 

принципът на върховенство на закона; 

52. счита, че държавите членки следва да отстояват последователно правата на 

малцинствата и да оценяват периодично дали тези права се зачитат; 

53. отбелязва, че ЕС не притежава ефективни инструменти, за да наблюдава зачитането 

на правата на малцинствата; призовава за ефективно наблюдение в целия ЕС на 

положението на автохтонните и езиковите малцинства; счита, че Агенцията на 

Европейския съюз за основните права следва да извършва засилено наблюдение на 

дискриминацията на националните малцинства в държавите членки; 

54. счита, че езиковите права трябва да бъдат зачитани в общностите, в които има 

повече от един официален език, без да се ограничават правата на един език в 

сравнение с друг, в съответствие с конституционния ред на всяка държава членка; 

55. призовава Комисията да засили насърчаването на преподаването и използването на 

регионални и малцинствени езици като потенциален способ за борба с 
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дискриминацията, основана на език, в ЕС; 

56. призовава държавите членки да обменят добри практики и да прилагат проверени и 

изпитани решения при справянето с проблемите на малцинствата в целия 

Европейски съюз; 

57. настоятелно призовава държавите членки да обърнат специално внимание на 

правата на малцинствата, за да се гарантира правото на използване на малцинствен 

език и да се защити езиковото многообразие в рамките на Съюза;  
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