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JEZIKOVNA POLITIKA

Evropska unija je v prizadevanjih za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega
razumevanja kot pomembno prednostno nalogo določila učenje jezikov in namenja
sredstva številnim programom in projektom na tem področju. Večjezičnost je po
merilih Unije pomemben element evropske konkurenčnosti. Zato je eden izmed ciljev
njene jezikovne politike, da bi vsak državljan Unije poleg maternega jezika obvladal
še dva tuja jezika.

PRAVNA PODLAGA

V Evropski uniji, katere slogan je „Združena v raznolikosti“, so ravno jeziki najbolj
neposreden izraz naše kulture. Jezikovna raznolikost je stvarnost, njeno spoštovanje
pa ena temeljnih vrednot Evropske unije. Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa,
da Unija „spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost“. V členu 165(2)
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je poudarjeno, da je eden od
ciljev dejavnosti Unije tudi razvijanje evropske razsežnosti v izobraževanju, zlasti
s poučevanjem in razširjanjem jezikov držav članic, pri čemer je treba v celoti upoštevati
kulturno in jezikovno raznolikost (člen 165(1) PDEU).
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je bila sprejeta leta 2000 in je z Lizbonsko
pogodbo postala tudi pravno zavezujoča, prepoveduje diskriminacijo na podlagi jezika
(člen 21) in Unijo zavezuje k spoštovanju jezikovne raznolikosti (člen 22).
Prva uredba iz leta 1958, v kateri so določeni jeziki, ki so se uporabljali v nekdanji
Evropski gospodarski skupnosti, je bila s pristopom vsake nove države članice v EU
spremenjena, tako da skupaj s členom 55(1) PEU določa uradne jezike Unije[1].
V skladu s temi določbami ima na podlagi člena 24 PDEU vsak državljan EU pravico
pisati vsaki instituciji ali organu EU v enem od teh jezikov in prejeti odgovor v istem
jeziku.

CILJI

Jezikovna politika EU temelji na spoštovanju jezikovne raznolikosti v vseh državah
članicah ter na vzpostavitvi medkulturnega dialoga v vsej Uniji. EU vzajemno
spoštovanje v praksi udejanja tako, da spodbuja poučevanje in učenje tujih jezikov
in mobilnost vsakega državljana s posebnimi programi za izobraževanje in poklicno
usposabljanje. Znanje tujih jezikov velja za eno temeljnih veščin, ki jo mora osvojiti vsak

[1]Unija ima 24 uradnih jezikov. Ti so angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina,
hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina,
portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:31958R0001


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

državljan EU, če želi izboljšati svoje izobraževalne in zaposlitvene možnosti. Komisija
je v svojem prispevku k socialnemu vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki je
potekal 17. novembra 2017 v švedskem Göteborgu, predstavila zamisel o evropskem
izobraževalnem prostoru, v katerem naj bi do leta 2025 govorjenje še dveh jezikov
poleg maternega postalo pravilo (sporočilo z naslovom Krepitev evropske identitete
s pomočjo izobraževanja in kulture – Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev
v Göteborgu, 17. novembra 2017). EU sodeluje z državami članicami tudi pri zaščiti
manjšin na podlagi Evropske listine Sveta Evrope o regionalnih ali manjšinskih jezikih.

DOSEŽKI

A. Razvoj politik in podpora raziskovalnim projektom na področju jezikov
1. Podpora učenju jezikov
Svet je 22. maja 2019 sprejel priporočilo o celovitem pristopu k poučevanju in učenju
jezikov. V njem poziva države članice, naj odločneje podprejo učenje jezikov do konca
obveznega izobraževanja, da se bo lahko več učiteljev jezikov izobraževalo v tujini in
tudi poučevalo in da bi spodbudili inovativne metode poučevanja z uporabo orodij, kot
sta School Education Gateway in eTwinning.
2. Primerljivost podatkov o jezikovnih kompetencah
Komisija je leta 2005 objavila sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o evropskem
kazalniku jezikovnih kompetenc, s katerim naj bi v vseh državah članicah merili splošne
jezikovne kompetence. Evropska unija spodbuja tudi uporabo skupnega evropskega
referenčnega okvira za jezike: učenje, poučevanje, ocenjevanje. To orodje je bilo
zasnovano kot pregledna, skladna in celovita podlaga za pripravo jezikovnih učnih
načrtov in smernic, oblikovanje učnega gradiva za učitelje in učence ter ocenjevanje
kompetenc tujih jezikov. Uporablja se v Evropi in tudi drugod po svetu.
3. Evropski center za sodobne jezike Sveta Evrope in Evropski raziskovalni center
za večjezičnost in učenje jezikov
EU tesno sodeluje z dvema raziskovalnima centroma za jezike, in sicer Evropskim
centrom za sodobne jezike Sveta Evrope (ECML) in Evropskim raziskovalnim centrom
za večjezičnost in učenje jezikov (Mercator). Prvi spodbuja odličnost in inovacije
pri poučevanju jezikov ter Evropejcem pomaga pri učinkovitejšem učenju jezikov.
Njegov glavni cilj je pomagati državam članicam pri izvajanju učinkovitih politik za
poučevanje jezikov s poudarkom na učenju in poučevanju jezikov ter podpiranju
dialoga, izmenjave dobre prakse ter omrežij in raziskovalnih projektov, povezanih
s temi programi. Evropska unija sofinancira projekte Evropskega centra za sodobne
jezike, da bi spodbujali jezikovno vključevanje otrok iz migrantskih družin ter določili
merila kakovosti in primerljivosti jezikovnih testov ter njihovega ocenjevanja. Evropski
raziskovalni center za večjezičnost in učenje jezikov pa se osredotoča predvsem na
regionalne in manjšinske jezike v Evropi ter si prizadeva za pridobivanje in popisovanje,
raziskovanje in študij, širjenje in uporabo znanja na področju učenja jezikov v šoli, doma
in prek kulturnega udejstvovanja[2].

[2]https://www.mercator-research.eu/en/about/about-mercator-research-centre/
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4. Evropski magisterij iz prevajalstva
Evropski magisterij iz prevajalstva (EMT) je znak kakovosti za univerzitetne prevajalske
programe, ki izpolnjujejo dogovorjene poklicne standarde in tržne zahteve. Njegov
glavni cilj je izboljšati usposabljanje prevajalcev in pridobiti visoko usposobljene ljudi
za delo prevajalcev v EU, pa tudi dvigniti ugled prevajalskega poklica v Evropski uniji.
B. Akcijski programi
1. Program Erasmus+
Erasmus+ je program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje
2021–2027. Njegova posebna cilja sta tudi učenje jezikov in jezikovna raznolikost.
V vodniku za prijavitelje Erasmus+ za leto 2021 je navedeno: „Cilj uvedenih priložnosti,
ki ponujajo jezikovno podporo, je povečati učinkovitost in uspešnost mobilnosti,
izboljšati uspešnost učenja in s tem prispevati k posebnemu cilju programa“ (str. 11).
Spletna jezikovna podpora Erasmus+ udeležencem v mobilnosti nudi pomoč pri učenju
jezika države gostiteljice. Erasmus+ spodbuja sodelovanje za inovacije in izmenjavo
dobre prakse prek partnerstev na področju poučevanja in učenja jezikov. Financira
tudi številne projekte za podporo poučevanju in učenju znakovnih jezikov ter za
ozaveščanje o jezikovni raznolikosti in zaščito manjšinskih jezikov.
2. Program Ustvarjalna Evropa
V okviru programa Ustvarjalna Evropa, točneje njegovega podprograma Kultura, se
zagotavlja pomoč za prevajanje knjig in rokopisov.
3. Evropski dan jezikov
Zaradi velikega uspeha prvega evropskega leta jezikov leta 2001 sta se Evropska
unija in Svet Evrope odločila za obeležitev evropskega dneva jezikov vsako leto
26. septembra z najrazličnejšimi prireditvami, ki spodbujajo učenje jezikov po Evropi.
Ta pobuda je namenjena ozaveščanju splošne javnosti o številu jezikov v Evropi in
vzbujanju zanimanja za učenje jezikov.
4. Evropsko jezikovno priznanje
Evropsko jezikovno priznanje podeljuje Komisija, da bi podprla nove pobude pri
poučevanju in učenju jezikov, nagradila nove metode poučevanja jezikov in ozaveščala
o regionalnih in manjšinskih jezikih. S priznanjem nagradi zlasti inovativne projekte
učenja jezikov, osebe, ki so dosegle izjemen napredek pri učenju tujega jezika, in
najboljše učitelje jezikov.
5. Projekt Juvenes Translatores
Komisija vsako leto podeli nagrado Juvenes Translatores za najboljši prevod 17-
letnega dijaka iz vsake države članice. Jezik izvirnika in prevoda je lahko kateri koli
uradni jezik Evropske unije.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

A. Jezikovna raznolikost
Najprej je treba poudariti, da Parlament v okviru svoje komunikacijske strategije izvaja
popolno politiko večjezičnosti, kar pomeni, da so vsi jeziki EU enako pomembni. Vsi
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parlamentarni dokumenti se prevedejo v vse uradne jezike Unije in vsak poslanec
Evropskega parlamenta prosto izbira, v katerem jeziku bo govoril. Enako so obiski
Hiše evropske zgodovine in Parlamentariuma, tj. centra za obiskovalce Evropskega
parlamenta, na voljo v vseh štiriindvajsetih uradnih jezikih Evropske unije.
Poleg tega Parlament od leta 2007 vsako leto podeli filmsko nagrado LUX, pri kateri
se trije filmi ožjega izbora podnaslovijo v vseh 24 uradnih jezikih EU.
Parlament je v svoji resoluciji z dne 24. marca 2009 o večjezičnosti: prednost Evrope
in skupna zaveza izrazil podporo politikam EU na področju večjezičnosti ter pozval
Komisijo, naj pripravi ukrepe za spodbujanje jezikovne raznolikosti.
11. septembra 2018 je sprejel resolucijo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi, ki
temelji na študiji, pripravljeni na prošnjo odbora Parlamenta za prihodnost znanosti in
tehnologije. V njej je Komisijo pozval, naj oceni najprimernejše načine za doseganje
jezikovne enakopravnosti v digitalni dobi ter oblikuje trdno in usklajeno strategijo za
večjezični enotni digitalni trg.
Parlament in Svet sta 11. decembra 2020 sklenila dogovor o predlogu programa, ki bo
nasledil program Erasmus+ za obdobje 2021–2027. V programu so v ključnem ukrepu
št. 1 predvideni ukrepi jezikovne podpore v okviru dejavnosti za mobilnost, namenjenih
za izobraževanje in usposabljanje.
V členu 3 dogovora o predlogu o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027),
ki je bil dosežen istega dne, je navedeno, da je eden od ciljev programa varovanje,
razvijanje in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter dediščine.
Tudi sklop Media bo moral upoštevati „kulturno in jezikovno raznolikost“ celine, ki je
značilna za trge različnih držav. Dodana je bila tudi posebna določba o podpiranju
podnaslavljanja, sinhronizacije in zvočnega opisa avdiovizualnih vsebin v EU, da
bi spodbudili mednarodno prodajo in kroženje nenacionalnih evropskih del na vseh
platformah.
Parlament je v resoluciji z dne 11. novembra 2021 z naslovom Evropski izobraževalni
prostor: skupni celostni prostor poudaril pomen učenja tujih jezikov, zlasti angleščine.
Poudaril je, da morajo države članice ukrepati in podpreti razvoj jezikovnih kompetenc
na vseh ravneh, zlasti v osnovni in srednji šoli, sprejeti cilj Sveta Evrope o večjezičnosti
in doseči raven, ko bodo imeli vsi učenci najkasneje ob koncu osnovnošolskega
izobraževanja zadostno znanje vsaj še dveh drugih uradnih jezikov EU. Poleg tega je
v njej pozval Komisijo, naj razvije orodja, ki bodo državam članicam omogočila izvajanje
priporočila Sveta o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov, ter spremlja
napredek pri tem in zagotovi finančno pomoč šolam za poučevanje evropskih jezikov,
zlasti maternih jezikov tistih državljanov EU, ki živijo v drugih državah EU. Države
članice pa je pozval, naj zberejo primerljive podatke o učenju jezikov.
B. Podpora manjšinskim jezikom
Parlament je leta 2013 sprejel resolucijo o ogroženih evropskih jezikih in jezikovni
raznolikosti v Evropski uniji, v kateri je pozval države članice, naj več pozornosti
namenijo ogroženim evropskim jezikom ter naj se zavežejo, da bodo varovale in
spodbujale raznolikost jezikovne in kulturne dediščine Unije.
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23. novembra 2016 je sprejel resolucijo o znakovnih jezikih in strokovnih tolmačih za
znakovni jezik. Z njo je želel poudariti, da mora biti gluhim, gluho-slepim in naglušnim
prebivalcem v EU zagotovljen dostop do enakih informacij in komunikacije kot slišečim,
in sicer s tolmačenjem za znakovni jezik, podnaslavljanjem, samodejnim zapisom
govora ali drugimi oblikami komuniciranja, tudi z govornimi tolmači.
Parlament je 7. februarja 2018 sprejel resolucijo o varstvu in nediskriminaciji manjšin
v državah članicah EU. V njej spodbuja države članice, naj zagotovijo pravico do
uporabe manjšinskih jezikov in naj varujejo jezikovno raznolikost Unije. Zavzema
se, da je treba v skupnostih, ki nimajo samo enega uradnega jezika, spoštovati
jezikovne pravice, in poziva Komisijo, naj bolj spodbuja učenje in uporabo regionalnih
in manjšinskih jezikov.
V resoluciji z dne 17. decembra 2020 pa je Parlament izrazil podporo evropski
državljanski pobudi Zaščita manjšin za izboljšanje varstva jezikovnih manjšin.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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