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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ειδικό καθήκον να προστατεύει και να διασφαλίζει τα 

δικαιώματα για περισσότερα από 50 εκατομμύρια άτομα που ανήκουν σε εθνικές ή 

περιφερειακές μειονότητες και ζουν στην επικράτειά της και μιλούν μία από τις 60 

μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες που απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση· 

υπενθυμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων διασφαλίζεται από τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, εν 

προκειμένω, ότι τα θέματα που αφορούν τις μειονότητες δεν έχουν επαρκώς υψηλή θέση 

στο θεματολόγιο της ΕΕ και ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο της πολιτικής για την προστασία των μειονοτήτων· υποστηρίζει, συνεπώς, μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ισότητα και την απαγόρευση των 

διακρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν με τον δέοντα 

τρόπο την πολυμορφία του πληθυσμού στις κοινωνίες τους· 

2. επισημαίνει ότι η εφαρμογή πολιτικών και νομοθετικών μέτρων που διαφυλάσσουν και 

προωθούν την ταυτότητα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνοτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και γλωσσικών δικαιωμάτων, αποτελεί 

ευθύνη των κρατών μελών· 

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εθνικές 

μειονότητες θεωρούνται οι ομάδες των ανθρώπων που κατοικούν στην επικράτεια ενός 

κράτους, διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς με αυτό το κράτος, παρουσιάζουν διακριτά 

εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι επαρκώς 

αντιπροσωπευτικές και ωθούνται από τη βούληση να διατηρήσουν την κοινή ταυτότητά 

τους· διαπιστώνει, παράλληλα, ότι πέραν των εθνικών μειονοτήτων, υπάρχουν και άλλες 

μειονοτικές κοινότητες που χρήζουν προστασίας· 

4.  χαιρετίζει την ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την αντιμετώπιση θεμάτων εθνικών και 

περιφερειακών μειονοτήτων, με χρήση διάφορων διεθνών νομικών μέσων, όπως είναι η 

σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες 

που είναι οι δύο βασικές συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη μη δεσμευτικού δικαίου, όπως οι συστάσεις της 

Χάγης σχετικά με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και οι συστάσεις του Όσλο 

σχετικά με τα γλωσσικά δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· 

καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα πρότυπα αυτά και τις συστάσεις στα νομικά 

τους συστήματα και να εγγυηθούν πως τα άτομα τα οποία ανήκουν σε εθνική ή 

περιφερειακή μειονότητα δεν υφίστανται διακρίσεις· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν και για το ότι άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονοτικές κοινότητες 

προστατεύονται επαρκώς και δεν υφίστανται διακρίσεις· 

5. υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 14 της σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την προστασία των εθνικών μειονοτήτων συνιστάται να καταβληθεί προσπάθεια από τα 



 

PE622.179v02-00 4/13 AD\1163199EL.docx 

EL 

συμβαλλόμενα κράτη για να διασφαλισθεί, στο βαθμό του δυνατού και εντός του 

πλαισίου των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, ότι άτομα που ανήκουν στις μειονότητες 

αυτές διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες να διδαχθούν τη μειονοτική γλώσσα ή να 

λαμβάνουν εκπαίδευση στη γλώσσα αυτή, χωρίς να θίγεται η εκμάθηση της επίσημης 

γλώσσας ή η διδασκαλία στη γλώσσα αυτή· 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τις 

περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, παρόμοιο με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 

στρατηγικές ένταξης των Ρομά, ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 

στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμετοχής και της αντιπροσώπευσης των μειονοτήτων 

στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κοινωνιών στις οποίες 

ζουν· 

7. παρατηρεί ότι η παρεμπόδιση ή η υπονόμευση της σταδιακής υλοποίησης των 

οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων έχει επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων, 

καθώς και στη διατήρηση των ταυτοτήτων τους· επισημαίνει ότι κάθε περιορισμός των 

πτυχών της πολιτιστικής ταυτότητας των μειονοτήτων, στον βαθμό που ευθυγραμμίζονται 

με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με 

τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, δύναται να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων και 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

8. διαπιστώνει ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των μειονοτήτων έχει θετικό αντίκτυπο στην 

οικονομική και πολιτιστική τους ένταξη· 

9. υπενθυμίζει ότι η κατανόηση της έννοιας του «πολιτισμού» είναι ουσιαστικής σημασίας 

για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στον 

πολιτισμό· σημειώνει ότι ο πολιτισμός, υπό την ευρεία έννοια, αντιστοιχεί στο σύνολο 

των υλικών και άυλων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μιας δεδομένης κοινότητας που 

τη διαχωρίζει από τις άλλες· επισημαίνει ότι τα πολιτιστικά δικαιώματα πρέπει να 

περιλαμβάνουν: το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή· το δικαίωμα απόλαυσης 

του πολιτισμού· το δικαίωμα επιλογής του ανήκειν σε μια ομάδα· τα γλωσσικά 

δικαιώματα· και την προστασία της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς· 

10. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν στις μειονότητες 

τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε 

επίπεδο κοινότητας· επισημαίνει ότι αποτελεί επίσης υποχρέωση των κρατών μελών η 

εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών των 

μειονοτήτων, καθώς και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών τους στην 

πολιτιστική ζωή της κοινότητας· 

11. υπογραμμίζει την ανάγκη οι μειονότητες να ενημερώνονται δεόντως και να παρέχουν την 

ελεύθερη και προηγούμενη συγκατάθεσή τους για κάθε χρήση καλλιτεχνικού 

περιεχομένου που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, ούτως ώστε να διασφαλίζονται 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους· 

12. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να 

αξιοποιήσουν και να προωθήσουν τους μειονοτικούς πολιτισμούς που υπάρχουν στην 

επικράτειά τους, συμβάλλοντας στη διάδοση της ιστορίας και των παραδόσεών τους και 

καταπολεμώντας την απομόνωση των εν λόγω κοινοτήτων· 
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13. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα είναι ουσιαστική για τη διατήρηση 

των γλωσσικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της αξίας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που ανήκουν σε 

περιφερειακές, εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες, είτε πρόκειται για άτομα σχολικής 

ηλικίας είτε για ενήλικες, διαθέτουν επαρκείς ευκαιρίες να μάθουν τη γλώσσα τους, την 

ιστορία και τον πολιτισμό τους, ακόμα και να λάβουν εκπαίδευση στις γλώσσες τους, σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις περιοχές στις οποίες ζουν· τονίζει ωστόσο ότι τα 

μέλη των μειονοτήτων θα πρέπει να μαθαίνουν επίσης τη γλώσσα, την ιστορία και τον 

πολιτισμό της πλειονότητας του πληθυσμού και ότι οι μαθητές που ανήκουν στην 

πλειονότητα του πληθυσμού, αλλά και εν γένει το ευρύ κοινό, θα πρέπει να 

εξοικειώνονται με την ιστορία και τον πολιτισμό των μειονοτήτων και θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να μαθαίνουν μειονοτικές γλώσσες· 

 

14. υπενθυμίζει ότι η πολυγλωσσία, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων νοηματικών 

γλωσσών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής 

πολυμορφίας στην Ευρώπη· τονίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 

κρατών μελών, αναφορικά με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα θέματα που 

σχετίζονται με την προστασία των μειονοτήτων και με την ενθάρρυνση και στήριξη των 

κρατών μελών στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και ανεκτικότητας, ιδίως 

μέσω της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής συνεργασίας, του αθλητισμού, και των 

δυνατοτήτων διασυνοριακής κινητικότητας· υπενθυμίζει ότι η προστασία και η ενίσχυση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με μειονότητες στα κράτη μέλη –βασικό 

στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων– διαδραματίζει 

καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ανάπτυξη οιασδήποτε 

πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς 

αποκλεισμούς, να έχει επίκεντρο τους πολίτες και να λειτουργεί συμμετοχικά, όπως και 

να περιλαμβάνει διαβούλευση και διάλογο με τις ενδιαφερόμενες μειονοτικές κοινότητες· 

προτρέπει τα κράτη μέλη και την επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

παραδείγματα ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό και να παρέχουν στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές επαρκείς χρηματοδοτικούς και άλλους ίδιους πόρους, ώστε να 

χαράζουν και να εφαρμόζουν τις στρατηγικές που θεωρούν βέλτιστες για την προστασία 

των μειονοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μιας 

μειονοτικής γλώσσας και να προστατεύσουν τη γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό της 

Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες·  

15. τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να 

διασφαλισθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών που ανήκουν σε 

εθνικές ή περιφερειακές μειονότητες και για τη στήριξη περιφερειακών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες στη μητρική τους γλώσσα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 

να διευκολύνουν την ανάπτυξη της διδασκαλίας μαθητών και σπουδαστών στη μητρική 

τους γλώσσα, σε περιοχές με εθνικές ή περιφερειακές μειονότητες· 

16. προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στις μειονοτικές και 

περιφερειακές γλώσσες, μέσω της χρηματοδότησης και της στήριξης των 

δραστηριοτήτων μετάφρασης, μεταγλώττισης και υποτιτλισμού, καθώς και με την 

κατάρτιση ενδεδειγμένης διοικητικής, εμπορικής, οικονομικής, κοινωνικής, τεχνικής και 

νομικής ορολογίας που δεν περιέχει διακρίσεις· 
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17. σημειώνει ότι ορισμένες μεθοριακές περιοχές έχουν κοινή γλώσσα που δεν αποτελεί 

επίσημη γλώσσα της ΕΕ· εκτιμά ότι η αύξηση των επιπέδων χρηματοδότησης για τη 

διδασκαλία και την προώθηση λιγότερο χρησιμοποιούμενων μεθοριακών γλωσσών θα 

ενίσχυε τη συνεργασία, θα αύξανε τη διασυνοριακή κινητικότητα των μειονοτήτων και θα 

εμπλούτιζε την πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά αυτών των περιοχών· 

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα άτομα περιφερειακών ή εθνικών 

μειονοτήτων που ζουν σε πολύ διασκορπισμένους οικισμούς λαμβάνουν κατάλληλη 

εκπαίδευση στη γλώσσα τους· 

19. είναι πεπεισμένο ότι η μητρική γλώσσα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής και 

ατομικής ταυτότητας, αλλά και ουσιαστικό τμήμα των μειονοτικών πολιτισμών το οποίο 

εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω πολιτισμοί βρίσκουν επαρκή έκφραση, μπορούν να διαδοθούν 

και να μεταδοθούν· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες 

εκμάθησης μειονοτικών γλωσσών για όλους όσους ενδιαφέρονται· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι όσοι ομιλούν μια περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα ως 

μητρική έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας· 

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκδίδουν διδακτικά βιβλία που καλύπτουν τις ανάγκες των 

ομιλητών των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και, εάν αυτό αποδειχθεί 

αδύνατον, να διευκολύνουν τη χρήση διδακτικών βιβλίων από άλλες χώρες, τα οποία 

έχουν εκδοθεί στις γλώσσες αυτές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ρυθμιστικούς 

φορείς των χωρών όπου χρησιμοποιούνται οι εν λόγω περιφερειακές ή μειονοτικές 

γλώσσες· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν χρηματοδότηση για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 

την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων σπουδών (περιλαμβανομένης της διά βίου 

μάθησης), μεθόδων και διδακτικών βιβλίων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

διδασκαλία τόσο στις μειονοτικές γλώσσες – για τις περιφέρειες με αναγνωρισμένη 

εθνική ή γλωσσική μειονότητα – όσο και στις επίσημες γλώσσες, για παιδιά που 

προέρχονται από περιβάλλον μειονοτικών γλωσσών· καλεί τα κράτη μέλη, επιπλέον, να 

αναπτύξουν σταθερές διασυνοριακές σχέσεις, μέσω της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και 

εκπαιδευτικής συνεργασίας, ιδίως στις περιοχές με εντονότερη αντιπροσώπευση των 

γλωσσικών μειονοτήτων· 

22. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 

μαθητές που ανήκουν σε γλωσσική μειονότητα δεν εντάσσονται στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του συστήματος γενικής εκπαίδευσης, αλλά τοποθετούνται σε ειδικά σχολεία, 

με επιχείρημα ότι δεν διαθέτουν γλωσσική επάρκεια στη γλώσσα διεξαγωγής της 

διδασκαλίας  καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από τέτοιου είδους διαχωρισμό και να 

λάβουν επαρκή μέτρα ώστε να επιτρέψουν σε αντίστοιχους μαθητές να παρακολουθούν 

μαθήματα σε κανονικά σχολεία· 

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προώθηση προγραμμάτων που 

εστιάζουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την 

εκπαίδευση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιφερειακές 

και μειονοτικές γλώσσες στις μελλοντικές γενιές των προγραμμάτων Erasmus+, 

«Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» στο πλαίσιο του νέου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· 
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24. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο όσον 

αφορά τα πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία του πληθυσμού και να σέβονται την αρχή 

της απαγόρευσης διακρίσεων και ότι οι κρατικές ρυθμίσεις για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων· καλεί 

τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την παρουσία των μειονοτικών 

γλωσσών στα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε επιγραμμικές 

διεπαφές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γλωσσικές τεχνολογίες· εκτιμά, επιπλέον, ότι 

τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αναφέρουν με ακρίβεια και ισορροπημένο τρόπο 

περιστατικά που αφορούν μειονότητες· 

25. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την αύξηση του ρατσισμού, του θρησκευτικού 

φανατισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, του αντιτσιγγανισμού και της 

ξενοφοβίας σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για το ότι άνθρωποι που 

ανήκουν σε μειονότητες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την προάσπιση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και να αποτελούν θύματα διακρίσεων, ρητορικής 

μίσους και εγκλημάτων μίσους· τονίζει ότι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και 

της διεθνοτικής ανεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης-πλαισίου για την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων, αποτελεί σημαντική δημόσια δέσμευση· 

υποστηρίζει μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προγράμματα που 

στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στην προστασία και την προώθηση της 

πολιτιστικής πολυμορφίας· προτρέπει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να εξασφαλίζουν ότι τα νομικά τους συστήματα 

προστατεύουν τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες από διακρίσεις, και να λαμβάνουν 

ειδικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα·  

26. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εφαρμόσουν μέτρα που στοχεύουν στην 

ενεργή συμμετοχή των μειονοτήτων, προκειμένου όχι μόνο να αποφευχθεί η απομόνωσή 

τους, αλλά και να βοηθηθούν, προκειμένου να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας· 

27. τονίζει ότι η επαρκής πρόσβαση και η κατάλληλη προβολή στα δημόσια οπτικοακουστικά 

μέσα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών έντυπων 

και οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης έχουν καίρια σημασία για την προστασία και 

την προώθηση της ανεξάρτητης ταυτότητας των μειονοτήτων· θεωρεί απαραίτητο, για την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών, να απολαμβάνουν οι μειονότητες μια αναλογική 

παροχή χρηματοδοτικών και άλλων πόρων από δημόσια ή οιονεί δημόσια κονδύλια 

δεδομένου ότι, χωρίς επιδοτήσεις, στο πλαίσιο των αγορών υψηλού ανταγωνισμού, είναι 

δύσκολο να επιβιώσει το περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, ιδίως όταν προέρχεται και 

προορίζεται για μικρότερες μειονοτικές κοινότητες· 

28. επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει την ικανότητα των 

μειονοτήτων να εκφράζονται και να επικοινωνούν ελεύθερα με τα μέλη των κοινοτήτων 

τους και με άλλους στη γλώσσα τους, μέσω εκπομπών, έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων 

ενημέρωσης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα· 

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών 

γλωσσών σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της έγκρισης νομικών και κανονιστικών 

προτύπων, καθώς και μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων στο πλαίσιο των 

πολιτικών τους για τα μέσα ενημέρωσης· 



 

PE622.179v02-00 8/13 AD\1163199EL.docx 

EL 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

προώθηση της ταυτότητας, της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των εθνικών 

και περιφερειακών μειονοτήτων· 

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικές και κανονιστικές 

συνθήκες που διασφαλίζουν την ελευθερία εξυπηρέτησης, διέλευσης και λήψης 

οπτικοακουστικού περιεχομένου στις περιφέρειες, όπου ζουν μειονότητες, προκειμένου 

να βλέπουν και να ακούν περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα, για παράδειγμα, 

ενθαρρύνοντας τη χορήγηση διασυνοριακών αδειών για εκπομπή· 

32. θεωρεί ότι προκειμένου να προάγεται να διευκολύνεται η αποτελεσματική συμμετοχή των 

μειονοτήτων στον δημόσιο βίο, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των γλωσσών τους σε 

δημοτικές, εκλογικές, διοικητικές, συμβουλευτικές και άλλες διαδικασίες συμμετοχής του 

κοινού, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό· 

33. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση των περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και, σε αυτό το πλαίσιο, να 

ενθαρρύνουν ενεργά τις δημοτικές αρχές να διασφαλίσουν στην πράξη τη χρήση των 

γλωσσών αυτών· 

34. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα τοπωνύμια και οι 

τοπογραφικές ενδείξεις γράφονται με την ορθή τους μορφή και είναι διαθέσιμα στις 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια δεδομένη περιοχή, 

συμπεριλαμβανομένων των πινακίδων που υποδεικνύουν την είσοδο σε ή την έξοδο από 

αστικές περιοχές, όλων των οδικών σημάτων που παρέχουν πληροφορίες καθώς και των 

σημαντικών οδηγιών και δημόσιων ανακοινώσεων· 

35. τονίζει τη διαρκή ανάγκη για επείγουσα δράση όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση 

των Ρομά, η οποία δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί οικτρή, καθώς σε σημαντικό τμήμα 

της ΕΕ η κατάστασή τους παραμένει επισφαλής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας και κατοικίας, καθώς και στις εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες· 

καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση 

άσκησης πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος μελών της κοινότητας των Ρομά, 

ιδίως όταν εμπλέκονται δημόσιοι φορείς· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι 

πολλαπλές μορφές διακρίσεων και ο διαχωρισμός των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση 

παραμένουν σε αρκετά κράτη μέλη ένα φαινόμενο διαρθρωτικό και βαθιά ριζωμένο· 

υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα του διαχωρισμού των Ρομά έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών συστάσεων της Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις, κατά συνέπεια, να τηρήσουν 

τις εν λόγω συστάσεις και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα, αντιστοίχως· καλεί τα 

κράτη μέλη να αναπτύξουν μια συντονισμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση των μη 

εδαφικών γλωσσών· 

36. θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ ώστε να παρέχει 

ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ή σύσταση της ΕΕ 

για την προστασία και την προώθηση της πολιτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, για την 

προώθηση της έρευνας στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση γλωσσών και στα μοντέλα 

εκπαίδευσης σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, και να στηρίξει προγράμματα που 

επικεντρώνονται στις ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις 

περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να 
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εντάξει τον τομέα «πολυγλωσσία και γλωσσική τεχνολογία» στο χαρτοφυλάκιο ενός 

Επιτρόπου· θεωρεί ότι ο αρμόδιος Επίτροπος θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος με την 

προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, με δεδομένη τη 

σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών μειονοτικών γλωσσών στην ψηφιακή εποχή· 

37. επισημαίνει τη συχνή σύνδεση μεταξύ της πολιτιστικής ταυτότητας μιας μειονοτικής 

ομάδας και μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· τονίζει ότι, για πολλές 

μειονότητες, το δικαίωμα στη γη καθορίζει την πορεία και τον τρόπο με τον οποίο ζουν τα 

μέλη τους και διατηρούν τον πολιτισμό τους· 

38. εφιστά την προσοχή στη θετική αξία της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και 

της αύξησης της ευαισθητοποίησης, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπου οι 

δυνατότητες για άμεσο αντίκτυπο είναι πολύ μεγαλύτερες· 

39. σημειώνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα, προκειμένου οι νέοι που 

ανήκουν σε μειονότητες να μάθουν για την κληρονομιά και την ιστορία τους, και 

προκειμένου ο πολιτισμός τους να διαδοθεί και να αναγνωριστεί από την ευρύτερη 

κοινωνία· τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων και συνιστά προαπαιτούμενο για την απόλαυση των 

οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί όχημα ενδυνάμωσης για όσους ανήκουν σε μειονότητες που τους 

επιτρέπει να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία στην οποία ανήκουν· 

40. θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι θεμελιώδεις για την ένταξη των παιδιών 

και των νέων που ανήκουν σε μειονότητες, ενώ επίσης ευνοούν την ένταξη των γονέων 

και των οικογενειών τους· προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα να αναπτύξουν εξωσχολικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή γονέων και 

παιδιών, αυξάνοντας τα επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ του συνόλου της σχολικής 

κοινότητας· 

41. συνιστά να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην προετοιμασία των υπαλλήλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποδέχονται μειονότητες, ιδίως δε των εκπαιδευτικών, 

ούτως ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για εργασία με μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά, εθνοτικά ή γλωσσικά 

περιβάλλοντα· 

42. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να συμπεριλάβουν εκπροσώπους των 

μειονοτήτων στις εργασίες για την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους· 

43. συνιστά να χρησιμοποιηθούν, για την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027), οι 

πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) που διατίθενται για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, υπέρ της στήριξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 

έργων που έχουν στόχο την ενσωμάτωση εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών ή 

γλωσσικών μειονοτήτων· 

44. υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση διακρίσεων και η ισότητα είναι οι πρώτες αρχές της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όσον αφορά τις μειονότητες και άλλες 

μειονεκτούσες ομάδες· σημειώνει ότι, όσον αφορά την προώθηση και την εφαρμογή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών στην εργασία, η ΔΟΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 

κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες και ότι οι κανόνες της συνυπολογίζουν 
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την ανάγκη υπεράσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· 

45. καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τακτική συλλογή δεδομένων και να παρέχουν 

στατιστικές πληροφορίες για την ένταξη των μειονοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

την αγορά εργασίας και το δημόσιο βίο· 

46. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς παρακολούθησης της προόδου των 

κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την προστασία 

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· 

47. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της σύμβασης για την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή 

μειονοτικές γλώσσες στα κράτη μέλη, να παρέχει στα κράτη μέλη συστάσεις σχετικά, να 

συντάσσει εκθέσεις βάσει επισκέψεων στις χώρες, και να υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική 

βάση για τα εν λόγω θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και να ενισχύσει 

περαιτέρω συνδέσμους με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές 

μειονότητες· 

48. επισημαίνει ότι η προστασία των μειονοτήτων ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας έχει ουσιώδη σημασία για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και 

την ειρήνη στην Ευρώπη· 

49. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της Πρωτοβουλίας Minority SafePack η 

οποία δρομολογήθηκε βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από 1 215 789 ευρωπαίους πολίτες που έκαναν 

έκκληση για την έγκριση εννέα νομοθετικών πράξεων για τη θέσπιση ενός ενωσιακού 

νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· 

50. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις βάσει της πρωτοβουλίας 

Minority Safepack, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, μόλις ληφθεί το πιστοποιητικό 

εγκυρότητας των υπογραφών που έχουν αποσταλεί από τα κράτη μέλη· 

51. υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και ότι καμία 

μειονότητα δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις· τονίζει ότι τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων αποτελούν αναφαίρετο μέρος της αρχής του κράτους δικαίου· επισημαίνει 

ότι ο κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεγαλύτερος όταν το 

κράτος δικαίου δεν γίνεται σεβαστό· 

52. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται συστηματικά τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων και να αξιολογούν περιοδικά εάν τα δικαιώματα αυτά γίνονται σεβαστά· 

53. επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση του 

σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση 

της κατάστασης των αυτόχθονων και των γλωσσικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

θεωρεί ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ θα πρέπει να διενεργεί 

ενισχυμένη παρακολούθηση για τις διακρίσεις σε βάρος εθνικών μειονοτήτων στα κράτη 

μέλη· 

54. φρονεί ότι τα γλωσσικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κοινότητες όπου 

υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, χωρίς να περιορίζονται τα 
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δικαιώματα μιας γλώσσας έναντι μιας άλλης, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη κάθε 

κράτους μέλους· 

55. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης 

περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, ως δυνητικού τρόπου αντιμετώπισης των 

γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ· 

56. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην εφαρμογή 

δοκιμασμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

μειονότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

57. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να 

διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας και να διαφυλάξουν τη 

γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό της Ένωσης. 
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