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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že EU má zvláštní povinnost starat se o více než 50 milionů lidí patřících 

k národnostním nebo regionálním menšinám, kteří žijí na jejím území a hovoří jedním 

z 60 menšinových a regionálních jazyků, jež jsou vážně ohroženy zánikem; připomíná, že 

ochranu práv menšin zaručuje Listina základních práv Evropské unie; konstatuje v této 

souvislosti, že problematika menšin se v programu EU nenachází na dostatečně předních 

místech a že v současné době neexistuje komplexní přístup EU k řešení otázek v oblasti 

politiky na ochranu menšin; podporuje proto integrovaný přístup k rovnosti 

a nediskriminaci s cílem zajistit, že členské státy budou odpovídajícím způsobem řešit 

otázku rozmanitosti lidí v rámci jejich společnosti; 

2. zdůrazňuje, že členské státy nesou odpovědnost za provádění politických a legislativních 

opatření na ochranu a podporu identity a práv menšin, včetně etnických, kulturních, 

náboženských a jazykových práv; 

3. konstatuje, že v souladu s dodatkovým protokolem o právech menšin k Evropské úmluvě 

o lidských právech mají být národnostní menšiny považovány za skupiny osob, které 

pobývají na území státu, jsou dlouhodobě spjaty s daným státem, vyznačují se 

charakteristickými etnickými, kulturními, náboženskými či jazykovými rysy, dostatečně 

reprezentují svou společnou identitu a mají zájem ji zachovat; konstatuje zároveň, že 

kromě národnostních menšin existují i další menšinové komunity, které je třeba chránit; 

4.  vítá rozvoj mezinárodních norem pro řešení vnitrostátních a regionálních problémů 

s menšinami prostřednictvím řady mezinárodních právních nástrojů, jako například 

Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků, které představují dvě klíčové smlouvy Rady Evropy 

týkající se práv menšin, ale rovněž vývoj právně nevynutitelných předpisů, jako jsou 

doporučení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) z Haagu 

OHLEDNĚ vzdělávacích práv národnostních menšin a doporučení z Osla týkající se 

jazykových práv národnostních menšin; vyzývá členské státy, aby tyto normy 

a doporučení začlenily do svých právních systémů a zaručily, aby osoby náležející 

k národnostní nebo regionální menšině nebyly diskriminovány; vyzývá mimoto členské 

státy, aby zajistily, že osoby náležející k jiným menšinovým komunitám budou dostatečně 

chráněny a nebudou vystavovány diskriminaci; 

5. připomíná, že článek 14 Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin 

obsahuje doporučení, aby se státy, které jsou stranami této úmluvy, v co největším 

možném rozsahu a v rámci svých vzdělávacích systémů snažily zajistit, aby příslušníci 

těchto menšin měli přiměřené příležitosti učit se svůj menšinový jazyk nebo získat 

vzdělání v tomto jazyce, aniž by byla dotčena výuka úředního jazyka nebo vyučování 

v tomto jazyce; 

6. vyzývá Komisi, aby vytvořila společný rámec EU pro regionální nebo menšinové jazyky 

podobný rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, a to s cílem podnítit členské 

státy k vypracování strategií s cílem posílit účast a zastoupení menšin v politickém, 
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kulturním, sociálním a hospodářském životě společnosti, ve které žijí; 

7. konstatuje, že neumožnění postupného využívání hospodářských, sociálních, vzdělávacích 

a kulturních práv menšin a bránění v něm má důsledky pro obecné blaho jednotlivců 

a společenství a pro zachování jejich identity; zdůrazňuje, že jakékoliv omezení aspektů 

jejich kulturní identity, které jsou v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, 

spolu s hospodářskými a sociálními nerovnostmi, se může stát příčinou konfliktu 

a sociálního vyloučení; 

8. konstatuje, že sociální začlenění menšin má pozitivní dopad na jejich hospodářskou 

a kulturní integraci; 

9. připomíná, že pochopení toho, co je míněno „kulturou“, je nezbytné pro vymezení rozsahu 

práv menšin v tomto ohledu; konstatuje, že v širším slova smyslu představuje kultura 

celkový souhrn hmotných a nehmotných činností a úspěchů dané komunity a toho, co ji 

odlišuje od ostatních; zdůrazňuje, že kulturní práva by měla zahrnovat: právo účastnit se 

kulturního života; právo využívat kulturu; právo zvolit si příslušnost ke skupině; jazyková 

práva a ochranu kulturního a vědeckého dědictví; 

10. připomíná, že členské státy mají povinnost zaručit menšinám, aby v plné míře požívaly 

svých lidských práv, ať již jako jednotlivci nebo jako společenství; poukazuje na to, že je 

také povinností členských států zajistit předpoklady pro zachování kulturního bohatství 

menšin a podporovat jejich účast na kulturním životě dané komunity; 

11. zdůrazňuje, že je nutné menšiny řádně informovat a získat jejich svobodný souhlas před 

jakýmkoli použitím uměleckého obsahu souvisejícího s jejich činnostmi, aby tak byla 

chráněna jejich práva duševního vlastnictví; 

12. vyzývá členské státy, aby v návaznosti na Evropský rok kulturního dědictví posilovaly 

a podporovaly své menšinové kultury, a tím také šíření jejich dějin a tradic, a aby rovněž 

zajistily, aby tyto komunity nezůstaly izolovány; 

13. připomíná, že vzdělávání v mateřském jazyce je zásadní pro zachování jazykových práv 

a posilování hodnoty evropského občanství; vybízí proto členské státy, aby zajistily, aby 

osoby, které patří k regionálním, etnickým nebo jazykovým menšinám, ať již se jedná 

o osoby ve školním věku nebo o dospělé, měly odpovídající příležitosti učit se svůj vlastní 

jazyk, historii a kulturu a dokonce získat ve svém jazyce vzdělání na všech úrovních 

vzdělávacích systémů v regionech, ve kterých žijí; zdůrazňuje však, že by se příslušníci 

menšin měli rovněž seznámit s jazykem, historií a kulturou většinového obyvatelstva a že 

by se žáci a široká veřejnost patřící k většinovému obyvatelstvu měli seznámit s historií 

a kulturou menšin a mít příležitost učit se jazykům národnostních menšin; 

 

14. připomíná, že mnohojazyčnost, včetně různých znakových jazyků, představuje jeden 

z největších přínosů kulturní rozmanitosti v Evropě; zdůrazňuje úlohu orgánů EU 

a členských států při zvyšování povědomí o otázkách týkajících se ochrany menšin a při 

podněcování a podpoře členských států v oblasti prosazování kulturní rozmanitosti 

a tolerance, zejména prostřednictvím vzdělávání, kulturní spolupráce, sportu a příležitostí 

přeshraniční mobility; připomíná, že ochrana a posilování kulturního dědictví 
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souvisejícího s menšinami v členských státech, a tedy klíčové součásti kulturní identity 

komunit, skupin a jednotlivců, hraje zásadní úlohu v rámci sociální soudržnosti; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že by rozvoj veškerých politik v oblasti kulturního dědictví 

měl podporovat začleňování, měl by být zaměřen na občany, být participativní a měl by 

zahrnovat konzultace a dialog s příslušnými menšinovými komunitami; naléhavě vyzývá 

členské státy a Komisi, aby si vyměňovaly informace a příklady osvědčených postupů 

v této oblasti a aby místním a regionálním orgánům poskytovaly dostatečné finanční a jiné 

vlastní prostředky za účelem vypracování a provádění strategií, které považují za 

nejvhodnější, pokud jde o ochranu menšin; vybízí členské státy, aby zajistily dodržování 

práva na používání menšinového jazyka a aby v souladu se Smlouvami chránily 

jazykovou rozmanitost v Unii;  

15. zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na zajištění přístupu ke vzdělání a odborné 

přípravě žáků z národnostních nebo regionálních menšin a podporovat regionální 

vzdělávací instituce, které poskytují služby v jejich mateřském jazyce; vybízí členské 

státy, aby usnadnily rozvoj výuky v mateřském jazyce žáků a studentů v oblastech, ve 

kterých žijí národnostní nebo regionální menšiny; 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly přístup k menšinovým a regionálním 

jazykům prostřednictvím financování a podpory překladatelské činnosti, dabování 

a titulkování a sestavování vhodné a nediskriminační administrativní, obchodní, 

ekonomické, sociální, technické a právní terminologie; 

17. konstatuje, že některé pohraniční oblasti sdílejí společný jazyk, který není úředním 

jazykem EU; je přesvědčen, že zvýšená úroveň financování za účelem výuky a podpory 

méně používaných přeshraničních jazyků by posílila spolupráci, zvýšila přeshraniční 

mobilitu menšin a obohatila kulturní rozmanitost a dědictví těchto oblastí; 

18. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby příslušníci regionálních nebo celostátních menšin 

žijící v široce rozptýlených oblastech, získali odpovídající vzdělání ve svém jazyce; 

19. je přesvědčen, že mateřský jazyk je ústředním prvkem kulturní a individuální identity 

a podstatnou součástí kultury menšin, která zajišťuje, aby se tato kultura mohla náležitě 

vyjadřovat, šířit a předávat; domnívá se, že by členské státy měly všem zájemcům 

poskytovat příležitosti, aby se učili jazyky národnostních menšin; vybízí členské státy 

k zajištění toho, aby ti, kteří mluví regionálním nebo menšinovým jazykem jakožto 

mateřským jazykem, měli příležitost se naučit úřednímu jazyku na dostatečné úrovni; 

20. vybízí členské státy, aby ve spolupráci s orgány pro regulaci vzdělávání těch zemí, ve 

kterých se regionální nebo menšinové jazyky používají, vypracovaly učebnice, které 

odpovídají potřebám mluvčích regionálních nebo menšinových jazyků, nebo – pokud to 

není možné – aby usnadnily využívání učebnic z jiných zemí publikovaných v těchto 

jazycích; 

21. vyzývá členské státy, aby poskytly finanční prostředky na vzdělávání učitelů a na rozvoj 

zvláštních učebních osnov (mimo jiné pro celoživotní účetní), metodik a učebnic 

k zajištění účinné výuky jak v jazycích menšin – v těchto regionech s uznanou 

národnostní nebo jazykovou menšinou –, tak v úředních jazycích pro děti z jazykového 

prostředí menšin; vyzývá členské státy, aby nadále podporovaly stabilní přeshraniční 

vztahy, a to i prostřednictvím kulturní, umělecké a vzdělávací spolupráce, zejména v těch 
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oblastech, ve kterých jsou nejvíce zastoupeny jazykové menšiny; 

22. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že v některých členských státech nejsou žáci patřící 

k jazykové menšině začleňováni do běžných vzdělávacích zařízení, ale jsou umisťováni 

do zvláštních škol z důvodu, že dostatečně neovládají vyučovací jazyk; vyzývá členské 

státy, aby od této segregace upustily a přijaly přiměřená opatření, která těmto žákům 

umožní navštěvovat třídy v běžných školách; 

23. vyzývá Komisi, aby posílila prosazování programů zaměřených na výměnu zkušeností 

a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání v regionálních a menšinových jazycích 

v Evropě; vyzývá Evropskou unii a Komisi, aby v novém víceletém finančním rámci 

v budoucí generaci programů Erasmus+, programu Tvůrčí Evropa a programu Evropa pro 

občany kladly větší důraz na regionální a menšinové jazyky; 

24. zdůrazňuje skutečnost, že sdělovací prostředky hrají ústřední úlohu v oblasti kulturních 

a jazykových práv; připomíná, že by sdělovací prostředky měly odrážet pluralitu 

obyvatelstva a respektovat zásadu nediskriminace a že regulace sdělovacích prostředků ze 

strany státu by rozhodně neměla omezovat práva menšin; vyzývá členské státy a Komisi, 

aby podporovaly zastoupení menšinových jazyků ve veřejných i soukromých sdělovacích 

prostředcích, jakož i na on-line rozhraních, v sociálních médiích a jazykových 

technologiích; domnívá se mimoto, že by sdělovací prostředky měly události týkající se 

menšin dokumentovat přesně a vyváženým způsobem; 

25. vyjadřuje hluboké politování nad nárůstem rasismu, náboženského fanatismu, 

antisemitismu, islamofobie, protiromských nálad a xenofobie v mnoha členských státech 

EU; vyjadřuje obavu, že se osoby patřící k menšinám stále setkávají s překážkami, pokud 

jde o dodržování jejich základních práv, a jsou i nadále oběťmi diskriminace, 

nenávistných projevů a nenávistně motivovaných trestných činů a přestupků; zdůrazňuje, 

že podpora mezikulturního dialogu a tolerance mezi etniky podle článku 6 Rámcové 

úmluvy o ochraně národnostních menšin je důležitým veřejným závazkem; podporuje 

antidiskriminační opatření a programy vytvořené za účelem zvyšování povědomí 

a ochrany a prosazování kulturní rozmanitosti; naléhavě vyzývá členské státy, aby 

v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality zajistily, že jejich právní systémy 

budou chránit menšinové skupiny před diskriminací, a aby přizpůsobily specifická 

ochranná opatření platným mezinárodním normám;  

26. domnívá se, že členské státy rovněž potřebují zavést opatření zaměřená na aktivní 

zapojení menšin nejen s cílem zabránit jejich izolaci, ale také jim pomoci stát se aktivními 

členy komunity; 

27. zdůrazňuje, že přiměřený přístup k veřejným audiovizuálním médiím a související 

zviditelnění v nich i právo založit a provozovat soukromé tištěná a audiovizuální média 

jsou pro ochranu a prosazování nezávislé identity menšin zásadní; považuje za nezbytné, 

aby za účelem prosazování těchto práv měly menšiny prospěch z přiměřeného přidělování 

finančních a jiných prostředků z veřejných nebo poloveřejných zdrojů, neboť bez dotací 

by mediální obsah získaný zejména od malých menšinových komunit a určený pro ně 

mohl stěží obstát na vysoce konkurenčních trzích; 

28. opakuje své přesvědčení, že svoboda projevu zahrnuje schopnost menšin vyjadřovat se 

a svobodně komunikovat s členy jejich vlastní komunity a s ostatními v jejich vlastním 
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jazyce prostřednictvím vysílání a tištěných i elektronických médií soukromého 

a veřejného sektoru; 

29. vybízí členské státy, aby podporovaly využívání regionálních nebo menšinových jazyků 

na regionální úrovni prostřednictvím přijetí právních a regulačních norem a také 

prostřednictvím vhodných pobídek v rámci své politiky v oblasti médií; 

30. vyzývá členské státy a Komisi, aby poskytly odpovídající finanční prostředky na podporu 

identity, jazyka, historie a kultury národnostních a regionálních menšin; 

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily právní a regulační podmínky, které zajistí 

svobodu poskytování, zprostředkování a přijímání audiovizuálního obsahu v regionech, ve 

kterých žijí menšiny, tak aby tyto menšiny mohly sledovat a poslouchat obsah ve svém 

mateřském jazyce, a to například prostřednictvím podpory přeshraničního udělování 

licencí pro televizní a rozhlasové vysílání; 

32. domnívá se, že s cílem povzbudit a usnadnit účinnou účast menšin ve veřejném životě by 

se mělo podporovat používání jejich jazyků v rámci obecních, volebních, správních, 

konzultačních a jiných postupů zaměřených na účast veřejnosti, pokud je to možné; 

33. vyzývá členské státy, aby podporovaly používání regionálních či menšinových jazyků na 

místní a regionální úrovni a aby za tímto účelem aktivně vybízely obecní orgány 

k zajištění používání těchto jazyků v praxi; 

34. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že se budou správně psát názvy míst 

a topografická označení a že budou dostupné v jazycích běžně používaných v daném 

regionu, a to i na značkách označujících vstup do městských oblastí nebo výstup z nich, na 

všech silničních značkách poskytujících informace a v důležitých pokynech a veřejných 

oznámeních; 

35. zdůrazňuje, že je stále třeba naléhavě jednat, pokud jde o sociální situaci Romů, která 

může být označena pouze jako neutěšená vzhledem k tomu, že ve velkých částech EU 

zůstává postavení Romů nejisté, zejména pokud jde o přístup na trh práce a trh s bydlením 

i ke vzdělávacím a zdravotnickým zařízením; vyzývá proto členské státy, aby přijaly 

nápravná opatření v případě diskriminačních praktik proti členům romské komunity, 

zejména pokud jsou do nich zapojeny veřejné subjekty; vyjadřuje znepokojení nad 

skutečností, že vícenásobné formy diskriminace a segregace romských dětí ve vzdělávání 

zůstávají v několika členských státech strukturálním a hluboce zakořeněným jevem; 

připomíná, že otázka segregace Romů byla předmětem řady doporučení ze strany Komise; 

vyzývá proto vlády, aby tato doporučení dodržovaly a zavedly odpovídající účinná 

opatření; vyzývá členské státy, aby vypracovaly společnou strategii pro začlenění 

neteritoriálních jazyků;  

36. domnívá se, že je nezbytné zlepšit legislativní rámec EU s cílem komplexně chránit práva 

příslušníků menšin; vyzývá proto Komisi, aby předložila legislativní návrh nebo 

doporučení EU ohledně ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti, aby 

podporovala výzkum zaměřený na vzdělávání, výuku jazyků a modely vzdělávání 

v mnohojazyčném kontextu a aby podporovala programy zaměřené na výměnu zkušeností 

a osvědčených postupů týkajících se regionálních a menšinových jazyků v Evropě; vyzývá 

dále Komisi, aby do portfolia odpovědného komisaře zařadila oblast „mnohojazyčnosti 
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a jazykové technologie“; domnívá se, že vzhledem k významu ochrany evropských 

menšinových jazyků v digitálním věku by měl být tento odpovědný komisař pověřen 

podporou jazykové rozmanitosti a rovnosti na úrovni EU; 

37. bere na vědomí časté spojení kulturní identity menšinové skupiny s určitým zeměpisným 

územím; poukazuje na to, že pro mnohé menšinové skupiny představuje právo na půdu 

způsob a prostředky, pomocí nichž žijí a praktikují svou kulturu; 

38. upozorňuje na pozitivní význam podpory kulturní rozmanitosti a zvyšování povědomí, 

zejména na místní a regionální úrovni, kde jsou možnosti přímého dopadu mnohem větší; 

39. konstatuje, že vzdělávání je jedním z nejlepších způsobů, jak umožnit mladým lidem 

patřícím k menšinám, aby se seznámili se svým dědictvím a historií a aby byla jejich 

kultura všeobecně šířena a uznávána ve společnosti; zdůrazňuje, že vzdělávání je pro 

prosazování práv menšin zásadní a že je předpokladem pro požívání hospodářských, 

politických, sociálních a kulturních práv; poukazuje na to, že vzdělávání je prostředkem 

k posílení postavení příslušníků menšin a že jim umožňuje smysluplně se zapojit do 

společnosti, do níž patří; 

40. domnívá se, že vzdělávací aktivity jsou zásadní pro začleňování dětí a mladých lidí 

patřících k menšinám, ale že napomáhají také při začleňování jejich rodičů a rodin; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby vybízely školy k organizaci mimoškolních aktivit 

zapojujících rodiče a děti, čímž se zvýší úroveň interakce v rámci celé vzdělávací 

komunity; 

41. doporučuje investovat do přípravy pracovníků, zejména pedagogických pracovníků, ve 

vzdělávacích zařízeních zajišťujících péči o menšiny, s cílem jim poskytnout potřebné 

dovednosti pro práci se studenty z různého kulturního, náboženského, etnického či 

jazykového prostředí; 

42. vybízí vlády členských států, aby zástupce menšin zapojily do jednání o organizaci jejich 

vzdělávacích systémů; 

43. doporučuje, aby se v příštím VFR (2021–2027) prostředky z Evropského sociálního fondu 

(ESF+) vyčleněné na podporu sociálního začleňování použily na podporu vzdělávacích 

a kulturních projektů zaměřených na začlenění etnických, náboženských, kulturních nebo 

jazykových menšin; 

44. připomíná, že nediskriminace a rovnost ve vztahu k menšinám a dalším znevýhodněným 

skupinám jsou prvními zásadami Mezinárodní organizace práce (MOP); konstatuje, že 

MOP při prosazování a uplatňování základních práv a zásad na pracovišti věnuje zvláštní 

pozornost sociálně nebo hospodářsky znevýhodněným skupinám a že její pravidla 

zohledňují potřebu zachovávat a chránit práva menšin; 

45. vyzývá členské státy, aby pravidelně shromažďovaly údaje a poskytovaly statistické 

informace o začleňování menšin do vzdělávacích zařízení, na trh práce a do občanského 

života; 

46. vyzývá Komisi, aby vytvořila mechanismy pro sledování pokroku členských států při 

plnění jejich povinností týkajících se ochrany práv menšin; 
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47. vyzývá Komisi, aby pravidelně monitorovala provádění Úmluvy o ochraně národnostních 

menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v členských státech, aby 

v této souvislosti poskytovala doporučení členským státům, aby vypracovala zprávy 

vycházející z návštěv v jednotlivých zemích, aby o jejich výsledcích pravidelně 

informovala Parlament a aby dále rozvíjela vazby s vysokým komisařem OBSE pro 

národnostní menšiny; 

48. zdůrazňuje, že ochrana menšin v rámci světové kulturní a jazykové rozmanitosti je 

zásadní pro stabilitu, demokracii a mír v Evropě; 

49. vítá úspěch iniciativy Minority SafePack, která byla zahájena podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 

o Evropské unii, již podpořilo 1 215 789 evropských občanů a která vyzývá k přijetí devíti 

legislativních aktů s cílem zavést právní rámec EU na ochranu práv menšin; 

50. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu s iniciativou Minority SafePack předložila bez 

zbytečného odkladu legislativní návrhy, jakmile bude doručeno potvrzení o platnosti 

podpisů zaslané členskými státy; 

51. připomíná, že lidská práva jsou univerzální a že žádné menšiny by neměly být 

diskriminovány; zdůrazňuje, že práva menšin jsou nedílnou součástí zásady právního 

státu; poznamenává, že pokud nejsou dodržovány zásady právního státu, existuje větší 

riziko porušování práv menšin; 

52. domnívá se, že by členské státy měly důsledně dodržovat práva menšin a pravidelně 

posuzovat, zda jsou respektována; 

53. konstatuje, že EU chybí účinné nástroje, jejichž pomocí by sledovala dodržování práv 

menšin; vyzývá k účinnému monitorování situace autochtonních a jazykových menšin 

v celé EU; domnívá se, že by Agentura EU pro základní práva měla důkladněji 

monitorovat diskriminaci národnostních menšin v členských státech; 

54. domnívá se, že v souladu s ústavním pořádkem jednotlivých členských států musí být 

v komunitách, kde existuje více než jeden úřední jazyk, dodržována jazyková práva, a to 

bez omezování práv jednoho jazyka vůči jazykům ostatním; 

55. vyzývá Komisi, aby důrazněji prosazovala výuku a používání regionálních a menšinových 

jazyků jako možný způsob potírání jazykové diskriminace v EU; 

56. vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy a uplatňovaly spolehlivá 

řešení problémů, s nimiž se potýkají menšiny v celé Evropské unii; 

57. naléhavě vyzývá členské státy, aby důkladně zvažovaly otázku práv menšin, zajišťovaly 

právo na používání menšinového jazyka a chránily jazykovou rozmanitost v Unii.  
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