
 

AM\1168335SL.docx  PE624.227v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.11.2018 A8-0353/1 

Predlog spremembe  1 

Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, 

Giancarlo Scottà, Marco Zanni 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0353/2018 

József Nagy 

Minimalni standardi za manjšine v EU 

(2018/2036(INI)) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0353/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o minimalnih standardih za manjšine v EU 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 2 in 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), 

– ob upoštevanju členov 21 in 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih 

in jezikovnih manjšin ter Deklaracije OZN o pravicah domorodnih ljudstev, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je generalna skupščina 

OZN sprejela leta 1948, 

– ob upoštevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in Evropske listine o 

regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki ju je sprejel Svet Evrope, 

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1985, sprejete leta 

2014, o položaju in pravicah narodnih manjšin v Evropi, 

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 2196, sprejete leta 

2018, o zaščiti in spodbujanju regionalnih ali manjšinskih jezikov v Evropi, 

– ob upoštevanju resolucije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope št. 424, 

sprejete leta 2017, o regionalnih in manjšinskih jezikih v Evropi, 

– ob upoštevanju priporočila parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1201, sprejetega 

leta 1993, o dodatnem protokolu o pravicah manjšin k Evropski konvenciji o človekovih 

pravicah, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2018 o varstvu in nediskriminaciji 
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manjšin v državah članicah EU1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2013 o ogroženih evropskih jezikih 

in jezikovni raznolikosti v Evropski uniji2, 

– ob upoštevanju dejavnosti in ugotovitev medskupine Evropskega parlamenta za 

tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker so temeljne pravice pripadnikov narodnih in jezikovnih manjšin neločljiv del 

človekovih pravic, ki so univerzalne, nedeljive in neodvisne; ker sta varovanje in 

spodbujanje teh pravic bistvena za mir, varnost, teritorialno in socialno kohezijo in 

stabilnost ter za spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, razumevanja in 

sodelovanja med vsemi ljudmi, ki živijo na določenem ozemlju; 

B. ker je EU mozaik kultur, jezikov, ver, tradicij in zgodovine, ki tvori skupnost različnih 

državljanov, ki jih združujejo skupne temeljne vrednote; ker to bogastvo Evrope ni 

samoumevno ter bi ga bilo treba zaščititi in negovati; 

C. ker približno 8 % državljanov EU pripada narodni manjšini, približno 10 % pa jih 

govori regionalni ali manjšinski jezik; ker pa več regionalnih ali manjšinskih jezikov še 

vedno ni pravno priznanih v državah članicah, v katerih se govorijo; 

D. ker lahko varovanje temeljnih pravic pripadnikov narodnih ali jezikovnih manjšin 

pomaga pri zagotavljanju trajnostne prihodnosti za Evropo ter prispeva k zagotavljanju 

spoštovanja načel dostojanstva, enakosti in nediskriminacije; ker koristi niso omejene 

samo na tovrstne manjšine, temveč bodo s to zaščito in spodbujanjem zagotovljeni 

stabilnost, gospodarski razvoj in blaginja za vse; 

E. ker v pogodbah EU, ki temeljita na pristopu mednarodnega prava, izraz „manjšine“ ni 

opredeljen, kar povzroča pravno nejasnost; ker pa priseljenci v mednarodnem pravu 

niso obravnavani kot narodna ali jezikovna manjšina; 

F. ker je z Listino EU o temeljnih pravicah pojem narodnih manjšin postal izraz, ki se 

uporablja v zakonodaji EU; ker člen 21 Listine izrecno poudarja, da je diskriminacija 

prepovedana; 

G. ker sta Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin in listina o jezikih pomembna 

dosežka mednarodnega sistema za zaščito manjšin in pomembni mednarodni orodji za 

določanje standardov za države pogodbenice; ker je učinek teh sporazumov oslabljen 

zaradi počasnega postopka ratifikacije, pridržkov pogodbenic in pomanjkanja 

pristojnosti nadzora, zaradi česar so odvisni od dobre volje držav; ker sistematično 

neizvajanje sodb, odločb in priporočil vodi tudi k normalizaciji nespoštovanja teh dveh 

mednarodnih instrumentov; 

H. ker bi bilo treba pri oblikovanju minimalnih standardov za varstvo pravic pripadnikov 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0032. 
2 UL C 93, 9.3.2016, str. 52. 
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narodnih ali jezikovnih manjšin upoštevati dobro prakso, ki se že uporablja v državah 

članicah, na primer v Italiji (Južna Tirolska) ali v Nemčiji (Schleswig-Holstein); 

I. ker pravice pripadnikov narodnih ali jezikovnih manjšin zagotavljajo večstranski in 

dvostranski mednarodni sporazumi ter so zapisane v ustavnih sistemih številnih držav 

članic, njihovo spoštovanje pa je pomemben pogoj za oceno pravne države; 

J. ker slogan Evropske unije „Združena v raznolikosti“, sprejet leta 2000, poudarja 

spoštovanje narodne in jezikovne raznolikosti kot eno izmed temeljnih vrednot 

Evropske unije; 

K. ker so jeziki neločljiv del identitete naroda in najbolj neposreden izraz njegove kulture; 

ker je spoštovanje jezikovne raznolikosti temeljna vrednota EU, kakor je na primer 

določeno v členu 22 Listine in preambuli PEU, ki se sklicuje na zajemanje „navdiha iz 

kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope, iz katere so se razvile univerzalne 

vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, svobode, demokracije, 

enakosti in pravne države“; 

L. ker je jezikovna raznolikost pomemben del kulturnega bogastva regije; ker vsaj 40 ali 

50 milijonov ljudi v EU govori enega od regionalnih ali manjšinskih jezikov Unije, od 

katerih so številni resno ogroženi; ker je po vsej Evropi mogoče zaznati upad 

manjšinskih jezikov; ker so regionalni ali manjšinski jeziki, ki nimajo uradnega statusa, 

še bolj izpostavljeni tveganju, da bodo izumrli; 

M. ker bi bilo treba vsem regionalnim in manjšinskim jezikom dodeliti status uradnih 

jezikov;  

N. ker sta jezikovna in narodna identiteta pomembni vrednoti, ki nista medsebojno 

izključujoči; ker se v nacionalnih zakonodajnih sistemih nekaterih držav članic kažejo 

velike vrzeli, povezane z narodnimi ali jezikovnimi manjšinami, in ponekod nizka raven 

enakomernosti; 

O. ker je kulturna dediščina Evrope bogata in raznolika; ker kulturna dediščina bogati 

življenja posameznih državljanov; ker člen 3 PEU določa, da Unija „spoštuje svojo 

bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske 

kulturne dediščine“; ker pripadniki manjšin, ki v Evropi živijo že več stoletij, prispevajo 

k tej bogati, edinstveni in raznoliki dediščini ter so neločljiv del Evrope; 

P. ker so razlike med državami članicami na področju priznavanja narodnih ali jezikovnih 

manjšin in spoštovanja njihovih temeljnih pravic velike;  

Q. ker dejanska enakost pomeni zagotavljanje, da so narodne in jezikovne manjšine pri 

uveljavljanju svojih temeljnih pravic, na primer pravice do identitete, uporabe jezika in 

izobrazbe, kulturnih, državljanskih in drugih pravic, izenačene z večino; 

R. ker je še vedno mogoče precej izboljšati način dejanskega izvajanja varstva pravic 

narodnih ali jezikovnih manjšin v državah članicah; ker legitimnost demokratičnih 

ustanov temelji na tem, da v njih sodelujejo in so v njih zastopane vse družbene 

skupine, vključno s pripadniki narodnih ali jezikovnih manjšin; 
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1. opozarja, da ima v okviru obstoječih mednarodnih standardov vsaka država članica 

pravico opredeliti pripadnike narodnih ali jezikovnih manjšin; 

2. opozarja, da imajo države članice obveznost svojim narodnim ali jezikovnim manjšinam 

zagotoviti popolno uveljavljanje človekovih pravic; 

3. opozarja, da v EU ni niti skupnih standardov za pravice manjšin niti jasnega dogovora o 

tem, kdo lahko velja za pripadnika manjšine; ugotavlja, da opredelitve manjšin ni niti v 

Deklaraciji OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih 

manjšin niti v Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin; poudarja, da je treba 

zaščititi vse narodne ali etnične in jezikovne manjšine; priporoča, da mora na podlagi 

načel subsidiarnosti, sorazmernosti in nediskriminacije opredelitev „narodne manjšine“ 

temeljiti na opredelitvi iz priporočila parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1201 

(1993) o dodatnem protokolu o pravicah manjšin k Evropski konvenciji o človekovih 

pravicah, tj. kot skupine ljudi v državi, ki: 

– prebivajo na ozemlju te države ali so njeni državljani, 

– imajo dolgoletne, močne in trajne vezi s to državo, 

– imajo posebne etnične, kulturne, verske ali jezikovne značilnosti, 

– so dovolj reprezentativni, vendar jih je manj kot večinskega prebivalstva te države ali 

regije, 

– želijo ohraniti svojo samobitnost in identiteto, kulturo, tradicijo, vero ali jezik; 

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da njihov pravni sistem ne omogoča 

diskriminacije pripadnikov narodnih ali jezikovnih manjšin, ter sprejmejo in izvajajo 

usmerjene zaščitne ukrepe; 

5. poziva države članice, naj zaščitijo pravice pripadnikov narodnih ali jezikovnih manjšin 

do ohranjanja, zaščite in razvoja lastne identitete ter sprejmejo potrebne ukrepe za 

zagotavljanje učinkovitega sodelovanja tovrstnih manjšin v družbenem, gospodarskem 

in kulturnem življenju ter javnih zadevah; 

6. poziva države članice, naj ratificirajo Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin 

in listino o jezikih ter naj v celoti spoštujejo načela, določena v teh dokumentih; poziva 

države članice in Komisijo, naj se vzdržijo ukrepov, ki so v nasprotju s temi načeli; 

poudarja, da se morajo EU in države članice vzdržati sprejemanja zakonov in upravnih 

ukrepov, ki omejujejo pravice pripadnikov narodnih ali jezikovnih manjšin ali od njih 

odstopajo; 

7. ponovno potrjuje, da domorodna ljudstva pri uveljavljanju svojih pravic ne smejo biti 

diskriminirana in imajo pravico do dostojanstva in raznolikosti svoje kulture, tradicij, 

zgodovine in prizadevanj, ki se morajo ustrezno odražati v izobraževanju in javno 

dostopnih informacijah; spodbuja države članice, ki tega še niso storile, naj ratificirajo 

konvencijo o domorodnih in plemenskih ljudstvih (konvencija Mednarodne organizacije 

dela št. 169) in jo izvajajo v dobri veri; 
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8. poudarja, da je treba spoštovati in spodbujati pravice pripadnikov narodnih in 

jezikovnih manjšin, vključno s pravico, da svobodno izražajo, ohranjajo in razvijajo 

svojo kulturno ali jezikovno identiteto, v skladu z identiteto, vrednotami in načeli 

države, v kateri živijo; poziva države članice, naj spodbujajo redno spremljanje 

jezikovne in kulturne raznolikosti teh manjšin; 

9. spodbuja države članice, naj še naprej podpirajo in financirajo zbiranje zanesljivih in 

primerljivih podatkov o enakopravnosti za merjenje neenakosti in diskriminacije, pri 

čemer naj se posvetujejo s predstavniki manjšin; poziva k učinkovitemu vseevropskemu 

spremljanju položaja narodnih in etničnih manjšin; meni, da bi morala Agencija EU za 

temeljne pravice okrepljeno spremljati diskriminacijo narodnih in etničnih manjšin v 

državah članicah; 

10. priznava pomembno vlogo civilne družbe pri spodbujanju identitete in kulturne 

dediščine narodnih in jezikovnih manjšin; spodbuja Komisijo in države članice, naj se v 

zvezi s tem zavzemajo za zadostno financiranje in podporo; 

11. poudarja, da bi morale države članice spodbujati prijateljske in stabilne medsebojne 

odnose, in jih spodbuja k ohranjanju odprtega in podpornega dialoga s sosednjimi 

državami, zlasti na mejnih območjih, kjer se na obeh straneh meje govori isti jezik in je 

prisotna ista kultura; 

12. spodbuja Komisijo in države članice, naj spodbujajo vse miroljubne oblike izražanja 

narodnih ali jezikovnih manjšinskih kultur; poziva države članice, naj v svoje učne 

načrte vključijo zgodovino vsake od svojih narodnih in etničnih manjšin ter spodbujajo 

kulturo strpnosti v šolah; spodbuja države članice, naj zagotovijo, da bodo zgodovina in 

temeljne pravice ljudi, ki pripadajo narodnim ali jezikovnim manjšinam, vključene kot 

sestavni del njihovega nacionalnega izobraževalnega sistema na območjih, kjer so te 

manjšine dejansko naseljene; 

Narodne in etnične manjšine 

13. ugotavlja, da so narodne in etnične manjšine skupine pripadnikov manjšin, ki živijo na 

istem ozemlju in imajo skupno identiteto, kar je ponekod posledica tega, da so se 

spremenile meje, ponekod pa tega, da te osebe živijo na območju že dalj časa, pri tem 

pa so ohranile svojo identiteto; poziva Komisijo in države članice, naj zaščitijo kulturno 

in jezikovno identiteto narodnih in etničnih manjšin ter ustvarijo pogoje za spodbujanje 

te identitete; poudarja pomembno vlogo regionalnih in lokalnih organov v EU pri zaščiti 

narodnih in etničnih manjšin ter meni, da upravna reorganizacija in spremenjena 

ozemeljska rajonizacija ne bi smeli imeti negativnih posledic zanje; spodbuja države 

članice, naj finančna sredstva za uveljavljanje pravic manjšin zagotovijo iz centralnega 

proračuna, da ne bi obremenjevale lokalnih proračunov; 

14. spodbuja Komisijo in države članice, naj narodnim in etničnim manjšinam zagotovijo 

enake možnosti sodelovanja v političnem in družbenem življenju; spodbuja države 

članice, naj sprejmejo volilne sisteme in zakone, ki bodo olajšali zastopanost narodnih 

in etničnih manjšin;  

15. spodbuja Komisijo in države članice, naj celovito proučijo svoje obstoječe politike, da 
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bi razjasnile prednosti in izzive ter zagotovile spoštovanje pravic narodnih in etničnih 

manjšin; 

Kulturne pravice 

16. poudarja, da so kulturne dejavnosti bistvene za ohranjanje identitete narodnih in 

etničnih manjšin ter da sta ohranjanje tradicij manjšin in izražanje umetniških vrednot v 

maternem jeziku še posebej pomembna za ohranjanje evropske raznolikosti; ugotavlja, 

da je ohranjanje kulturne dediščine narodnih in jezikovnih manjšin v skupnem interesu 

EU in držav članic; poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo, krepijo in 

spodbujajo kulturne pravice teh manjšin; 

17. opozarja, da je razumevanje pojma „kultura“ bistveno za opredelitev obsega pravic 

narodnih in jezikovnih manjšin na tem področju; ugotavlja, da je kultura v širšem 

smislu skupek materialnih in nematerialnih dejavnosti in dosežkov dane skupine ljudi, 

ki jo razlikujejo od drugih; poudarja, da bi morale kulturne pravice vključevati pravico 

do sodelovanja v kulturnem življenju, pravico do uživanja kulture, jezikovne pravice in 

varstvo kulturne in znanstvene dediščine; 

18. spodbuja Komisijo in države članice, naj priznajo prispevek narodnih in etničnih 

manjšin h kulturni dediščini Unije, okrepijo dialog s predstavniki in pripadniki manjšin 

ter opredelijo in izvajajo usklajene politike in ukrepe za trajnostno upravljanje 

ohranjanja in razvijanja njihove kulture; spodbuja države članice, naj zagotovijo 

ustrezno stopnjo institucionalizacije praks na nacionalni ravni, da bi zaščitile kulturne 

pravice; 

19. poziva Komisijo in države članice, naj narodne in etnične manjšine in njihove 

pripadnike vključijo v spodbujanje pridobivanja znanja in spretnosti, ki so potrebni za 

zaščito, trajnostno upravljanje in razvoj kulturne dediščine in jih je treba prenesti na 

prihodnje generacije, ter jih pri tem podpirajo; spodbuja Komisijo in države članice, naj 

tako na horizontalni kot vertikalni ravni vzpostavijo in vzdržujejo izdatna sredstva za 

kulturo, namenjena pripadnikom manjšin, da bi zagotovile učinkovito, pregledno in 

enakopravno podporo kulturnemu življenju narodnih in jezikovnih manjšin; 

20. poudarja dejstvo, da imajo mediji v zvezi s kulturnimi in jezikovnimi pravicami 

osrednjo vlogo; opozarja, da je možnost dostopa do informacij in vsebin ter prejemanja 

in objavljanja teh v jeziku, ki ga ljudje v celoti razumejo in se v njem sporazumevajo, 

osnovni pogoj za enakopravno in učinkovito udeležbo v javnem, gospodarskem, 

družbenem in kulturnem življenju; ugotavlja, da je treba v zvezi s tem posebno 

pozornost nameniti potrebam pripadnikov narodnih in etničnih manjšin, ki živijo na 

mejnih, podeželskih in odročnih območjih; izraža zaskrbljenost zaradi nezadostnega 

financiranja medijskih hiš, ki objavljajo ali oddajajo vsebine v regionalnih ali 

manjšinskih jezikih; spodbuja Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno 

financiranje za organizacije ali medijske hiše, ki zastopajo manjšine, da bi prispevale k 

ohranjanju kulturnih identitet manjšin in jim omogočile, da z večino delijo svoja 

stališča, jezik in kulturo; 

21. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo neodvisno delovanje medijev, 

spodbujajo uporabo manjšinskih jezikov v medijih ter upoštevajo narodne in etnične 
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manjšine pri izdajanju dovoljenj za medijske storitve, vključno z dodeljevanjem pravic 

televizijskim in radijskim radiodifuznim hišam; poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo ustrezna sredstva za organizacije, ki predstavljajo manjšine, da bi se okrepil 

njihov občutek pripadnosti svoji manjšinski skupini in bi se z njo identificirali, ter naj 

identitete, jezike, zgodovino in kulturo manjšin približajo večinskemu prebivalstvu; 

22. opozarja na temeljno vlogo javnih medijev pri spodbujanju teh vsebin, zlasti v okviru 

demokratičnega nadzora lokalnih ali regionalnih oblasti; spodbuja Komisijo, naj ustvari 

pravne in zakonodajne pogoje za zagotovitev svobode storitev, posredovanja in 

sprejemanja avdiovizualnih vsebin v regijah, v katerih živijo manjšine, da se bodo lahko 

vsebine oddajale čezmejno brez geografskega blokiranja in jih bodo pripadniki manjšin 

gledali in poslušali v maternem jeziku; 

23. spodbuja države članice, naj ne sprejemajo političnih ali pravnih aktov in politik, ki 

predpisujejo omejevalne ukrepe, kot so obveznosti glede podnaslavljanja in/ali 

prevajanja ter obvezne kvote za programe v uradnih jezikih; poziva Komisijo in države 

članice, naj omogočijo in spodbujajo prisotnost medijev, ki dejavnost opravljajo v 

regionalnih ali manjšinskih jezikih, tudi na spletnih vmesnikih; poziva Komisijo in 

države članice, naj organizacijam in medijem, ki zastopajo narodne in etnične manjšine, 

zagotovijo ustrezno financiranje ali nepovratna sredstva glede na njihove regionalne 

posebnosti in potrebe; 

24. poziva države članice, naj v okviru evropskega leta kulturne dediščine spodbujajo in 

promovirajo kulturo svojih narodnih in jezikovnih manjšin in s tem spodbudijo širjenje 

njihove zgodovine in tradicije ter zagotovijo, da te skupine ljudi ne bodo več izolirane; 

Pravica do izobraževanja 

25. ugotavlja, da ima izobraževanje ključno vlogo pri socializaciji in razvoju identitete ter 

ostaja glavno orodje za ponovno oživitev in ohranjanje ogroženih manjšinskih jezikov; 

ugotavlja, da ima vsak pripadnik narodne manjšine pravico do izobraževanja v 

manjšinskem jeziku; poudarja, da je stalnost izobraževanja v maternem jeziku 

osrednjega pomena za ohranjanje kulturne in jezikovne identitete; ugotavlja, da v zvezi 

z izobraževanjem v manjšinskem jeziku ni nobenega modela dobre prakse, ki bi bil 

primeren za vse narodne in etnične manjšine; ugotavlja, da je treba posebno pozornost 

nameniti osebam, ki uporabljajo znakovni jezik; 

26. opozarja, da je v 14. členu Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih 

manjšin priporočilo, naj podpisnice v okviru svojih izobraževalnih sistemov v kar 

največji možni meri zagotovijo, da imajo pripadniki narodnih manjšin enake možnosti 

za učenje jezika manjšine ali za izobraževanje v tem jeziku, ne da bi to vplivalo na 

učenje uradnega jezika ali poučevanje v njem; 

27. poziva Komisijo in države članice k prihodnjim ukrepom, s katerimi se bodo oblikovala 

primerna orodja na lokalni ali regionalni ravni za spodbujanje in podporo uradne rabe 

jezikov, ki jih govorijo narodne in etnične manjšine na ozemljih, na katerih živijo, v 

skladu z načeli Okvirne konvencije za varstvo narodnih in etničnih manjšin ter z listino 

o jezikih, ob tem pa naj upoštevajo, da zaščita in spodbujanje rabe regionalnih in 

manjšinskih jezikov ne bi smela negativno vplivati na uradne jezike in obveznost 
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njihovega učenja; 

28. izraža obžalovanje, da nekatere države članice še niso ratificirale listine o jezikih in da 

jo nekatere, ki so jo ratificirale, ne izvajajo učinkovito; je razočaran zaradi dejstva, da se 

v nekaterih državah članicah obstoječe pravice ne izvajajo ali pa se celo kršijo; 

29. spodbuja Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo imeli pripadniki narodnih 

in etničnih manjšin v skladu z mednarodnimi normami zagotovljene pravice in ustrezne 

možnosti za izobraževanje v manjšinskem jeziku in učenje maternega jezika v javnih in 

zasebnih izobraževalnih ustanovah; spodbuja države članice, naj pripravijo ustrezne 

izobraževalne politike in izvajajo tiste, ki najbolj ustrezajo potrebam narodnih in 

etničnih manjšin, tudi prek posebnih izobraževalnih programov ali s posebnimi učnimi 

načrti in učbeniki; spodbuja države članice, naj zagotovijo finančna sredstva za 

usposabljanje učiteljev, da bi zagotovile učinkovito izobraževanje v manjšinskih jezikih, 

ter naj najboljšo prakso poučevanja tujih jezikov vključijo v metodologijo poučevanja 

uradnih jezikov v učnih načrtih za šole, ki izvajajo izobraževanje v manjšinskem jeziku; 

poudarja, da bi morale države članice zagotoviti, da se regionalni ali manjšinski jeziki in 

uradni jezik poučujejo z ustreznimi metodami; 

30. spodbuja države članice, naj naravnim govorcem regionalnega ali manjšinskega jezika 

omogočijo, da se uradnega jezika dobro naučijo z vključevanjem dobrih praks 

poučevanja tujega in drugega jezika v metodološki pristop, sprejet za učenje uradnega 

jezika države; 

31. poudarja, da bi se morali pripadniki manjšin naučiti tudi jezika, zgodovine in kulture 

večinskega prebivalstva, učenci večinskega prebivalstva in splošna javnost pa seznaniti 

z zgodovino in kulturo manjšin ter imeti možnost, da se učijo manjšinskih jezikov; 

32. poziva države članice, naj spodbujajo pripravo učbenikov, ki bi zadostili potrebam 

govorcev regionalnih in manjšinskih jezikov, ali, če to ni mogoče, naj omogočajo 

uporabo učbenikov iz drugih držav, objavljenih v teh jezikih, v sodelovanju z 

regulativnimi organi s področja izobraževanja iz držav, v katerih se ti jeziki uporabljajo; 

33. poudarja, kako pomembna sta visokošolsko izobraževanje v maternem jeziku in 

usposabljanje strokovnjakov s specializirano terminologijo, zlasti v regijah, kjer je 

veliko govorcev zadevnega jezika; poudarja, da je zdravnike nujno treba učiti 

manjšinskih jezikov; 

34. spodbuja vlade držav članic, naj predstavnike narodnih in jezikovnih manjšin vključijo 

v razprave o organizaciji svojih izobraževalnih sistemov; 

35. spodbuja države članice, naj določijo preferencialne prage pri učenju regionalnih ali 

manjšinskih jezikov, da bi zagotovile pravičnost pri izobraževanju; spodbuja Komisijo 

in države članice, naj pripadnikom narodnih ali etničnih manjšin, ki živijo na območjih, 

kjer je teh manjšin veliko, vključno s podeželskimi ali redko poseljenimi območji, 

zagotavljajo pravico do izobraževanja v manjšinskem jeziku, zlasti v maternem jeziku, 

če je povpraševanje zadostno; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da 

reforme in politike na področju izobraževanja ne omejujejo pravice do izobraževanja v 

manjšinskem jeziku; 
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36. poziva Komisijo in države članice, naj na vertikalni ravni spodbujajo dostopnost 

celovite podpore za manjšinske in regionalne jezike v izobraževalnih sistemih, zlasti s 

tem, da se na ministrstvih držav članic za izobraževanje in na Komisiji ustanovijo enote, 

pristojne za vključevanje izobraževanja v manjšinskem in regionalnem jeziku v šolske 

učne načrte; poziva države članice, naj spodbujajo neprekinjeno učenje manjšinskih 

jezikov od predšolske vzgoje in izobraževanja do terciarnega izobraževanja; 

37. poudarja, da sta usposabljanje učiteljev in dostop do kakovostnih učbenikov in učnega 

gradiva bistven pogoj za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja učencem; meni, da 

bi morale biti v učnih načrtih, učnem gradivu in učbenikih za zgodovino pošteno, točno 

in informativno prikazane družbe in kulture narodnih in jezikovnih manjšin; ugotavlja, 

da sta splošno priznani težavi pri izobraževanju v manjšinskem jeziku, ki ju je treba 

obravnavati, nezadosten dostop do visokokakovostnega učnega gradiva in nezadostno 

število ustrezno usposobljenih učiteljev, ki govorijo manjšinski jezik; ugotavlja, da bi 

bilo treba večdimenzionalno poučevanje zgodovine zahtevati v vseh šolah, in sicer tako 

v manjšinskih kot večinskih skupnostih; ugotavlja, da je pomembno razviti 

usposabljanje učiteljev, ki bo ustrezalo potrebam poučevanja na različnih ravneh in v 

različnih vrstah šol; 

38. poudarja, da poučevanje manjšinskih jezikov prispeva k vzajemnemu razumevanju med 

večino in manjšino in približevanju skupnosti; spodbuja države članice, naj izvajajo 

pozitivne ukrepe za zagotovitev ustrezne zastopanosti jezikovnih manjšin v 

izobraževanju, javni upravi in izvršnih organih na nacionalni, regionalni in občinski 

ravni; 

39. spodbuja Komisijo, naj okrepi promocijo programov, osredotočenih na izmenjavo 

izkušenj in primerov najboljše prakse v zvezi z izobraževanjem v regionalnih in 

manjšinskih jezikih v Evropi; poziva EU in Komisijo, naj v prihodnjih generacijah 

programov Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in Evropa za državljane v novem večletnem 

finančnem okviru več pozornosti namenita regionalnim in manjšinskim jezikom;  

40. globoko obžaluje, da v nekaterih državah članicah učenci, ki so pripadniki jezikovnih 

manjšin, niso vključeni v običajne izobraževalne ustanove, temveč v posebne šole, z 

obrazložitvijo, da učnega jezika ne obvladajo dovolj dobro; opozarja, da izobraževanje 

v manjšinskem jeziku ali dejstvo, da je nekdo pripadnik manjšine, ne sme biti opravičilo 

za segregacijo otrok na podlagi identitete; poziva države članice, naj se vzdržijo 

tovrstne segregacije in sprejmejo ustrezne ukrepe, da tem učencem omogočijo pouk v 

običajnih šolah; spodbuja države članice, naj razmislijo o uvedbi tem, povezanih s 

temeljnimi pravicami narodnih in jezikovnih manjšin, zlasti v šolske učne načrte, da bi 

se v okviru izobraževanja spodbujali kulturna raznolikost in strpnost; 

Jezikovne pravice 

41. ugotavlja, da je jezik pomemben vidik kulturne identitete in človekovih pravic manjšin; 

poudarja, da je treba spodbujati pravico do uporabe manjšinskega jezika v zasebnem in 

javnem življenju ter brez diskriminacije na območjih, kjer je veliko število pripadnikov 

manjšin, da bi omogočili prenos jezika iz ene generacije v drugo in da se zaščiti 

jezikovna raznolikost v Uniji; poziva Komisijo, naj okrepi svoj načrt za spodbujanje 

poučevanja in rabe regionalnih jezikov kot možen način odpravljanja diskriminacije na 
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podlagi jezika v EU ter spodbuja jezikovno raznolikost; opozarja, da je spodbujanje 

znanja manjšinskih jezikov med ljudmi, ki niso pripadniki manjšin, način za 

spodbujanje vzajemnega razumevanja in priznavanja; 

42. poudarja, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 11. septembra 2013 spomnil, 

da bi morala Komisija nameniti pozornost dejstvu, da nekatere države članice in regije s 

svojimi politikami ogrožajo preživetje jezikov znotraj svojih meja, četudi ti jeziki niso 

ogroženi drugod po Evropi; poziva Komisijo, naj preuči upravne in zakonodajne ovire 

za uporabo teh jezikov; 

43. ugotavlja, da se v EU poleg 24 uradnih jezikov uporablja še več deset drugih jezikov, 

izrazito povezanih z določeno regijo ali skupino ljudi, ki so tudi del kulturne in 

jezikovne dediščine Unije in ki jih govori vsaj 40 milijonov ljudi; ugotavlja, da je 

večjezičnost Evropske unije na ravni mednarodnih organizacij edinstvena; ugotavlja, da 

je načelo večjezičnosti zapisano tudi v Listini EU o temeljnih pravicah, ki Evropsko 

unijo zavezuje k spoštovanju jezikovne raznolikosti ter podpiranju bogate jezikovne in 

kulturne dediščine Evrope s spodbujanjem učenja jezikov in jezikovne raznolikosti; 

44. spodbuja Komisijo in države članice, naj v okviru upravnih organov in organizacij v 

javnem sektorju v skladu z načelom sorazmernosti omogočijo in spodbujajo rabo 

regionalnih in manjšinskih jezikov v praksi, na primer v odnosih med fizičnimi osebami 

in organizacijami na eni strani ter javnimi organi na drugi strani; spodbuja države 

članice, naj v teh jezikih zagotavljajo informacije in javne storitve, tudi na spletu, na 

območjih, kjer je število pripadnikov narodnih ali etničnih manjšin veliko; 

45. poziva države članice, naj spodbujajo dostop do manjšinskih in regionalnih jezikov s 

financiranjem in podporo prevajanja, sinhronizacije in podnaslavljanja ter s kodifikacijo 

ustrezne in nediskriminatorne terminologije v upravnem, trgovinskem, gospodarskem, 

socialnem, tehničnem in pravnem registru; 

46. spodbuja regionalne in občinske organe na zadevnih območjih, naj zagotavljajo rabo 

regionalnih in manjšinskih jezikov; spodbuja države članice, naj kot smernice 

uporabljajo dobro prakso, ki že obstaja na nacionalni ravni; 

47. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uporabo regionalnih ali manjšinskih 

jezikov na lokalni in regionalni ravni; ob upoštevanju tega cilja aktivno spodbuja 

zadevne regionalne in občinske organe, naj zagotovijo uporabo teh jezikov v praksi; 

48. spodbuja Komisijo in države članice, naj na območjih, kjer živi veliko pripadnikov 

narodnih ali jezikovnih manjšin, zagotovijo, da so varnostne in zaščitne oznake in 

označbe, pomembna obvezna navodila in za državljane pomembne javne objave 

organov ali zasebnega sektorja ter krajevna imena in topografske oznake pravilno 

navedeni in so na voljo v jezikih, ki se običajno uporabljajo v zadevni regiji, tudi na 

znakih, ki označujejo vstop v urbano območje in izstop iz tega območja, in na vseh 

drugih prometnih znakih, na katerih so navedene informacije; 

49. ugotavlja, da je vizualna predstavitev regionalnih in manjšinskih jezikov – prometni 

znaki, imena ulic, imena upravnih, javnih in komercialnih institucij itd. – osrednjega 

pomena za spodbujanje in varovanje pravic narodnih in etničnih manjšin, saj odraža in 
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krepi pomembno rabo regionalnih in manjšinskih jezikov ter pri tem pripadnike 

narodnih in etničnih manjšin spodbuja k rabi, ohranjanju in razvoju njihove posebne 

jezikovne identitete in jezikovnih pravic, izražanju njihove večetnične lokalne identitete 

in krepitvi njihovega občutka odgovornosti kot članov skupine v lokalni ali regionalni 

skupnosti; 

50. poziva države članice, naj ne izvajajo pravnih praks, ki ovirajo dostop narodnih in 

jezikovnih manjšin do celotnega spektra poklicev, ki se opravljajo v zadevni državi, 

oziroma naj te prakse odpravijo; poziva države članice, naj zagotovijo ustrezen dostop 

do pravnih in sodnih storitev; poudarja, da bi morali biti predstavniki teh manjšin 

izrecno obveščeni o postopkih v skladu z nacionalno zakonodajo, ki jih naj izvedejo, če 

so kršene njihove temeljne pravice kot pripadnikov teh manjšin; 

51. spodbuja države članice, naj priznajo, da ima vsak pripadnik narodne manjšine pravico 

uporabljati svoj priimek (ime očeta) in ime v manjšinskem jeziku in pravico, da sta 

uradno priznana; 

52. spodbuja Komisijo in države članice, naj ukrepajo in preprečijo upravne in finančne 

ovire, ki bi lahko vplivale na jezikovno raznolikost na evropski in nacionalni ravni ter 

preprečevale rabo in uveljavljanje jezikovnih pravic pripadnikov narodnih in etničnih 

manjšin; poziva države članice, naj ustavijo jezikovno diskriminacijske prakse; 

53. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Agenciji 

Evropske unije za temeljne pravice, vladam in parlamentom držav članic in držav 

kandidatk, OVSE, OECD, Svetu Evrope in OZN. 

Or. en 

 

 


