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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o znakovnih jezikih in 

poklicnih tolmačih za znakovni jezik (2016/2952(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 2, 9, 10, 19, 168 in 216(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU) ter členov 2 in 21 Pogodbe o Evropski uniji (TEU), 

– ob upoštevanju Listine EU o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 17. junija 1988 o znakovnih jezikih za gluhe1 in z 

dne 18. novembra 1998 o znakovnih jezikih2, 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je v EU začela 

veljati 21. januarja 2011 v skladu s Sklepom Sveta št. 2010/48/ES z dne 26. novembra 

2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske 

skupnosti3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2016 o izvajanju Konvencije Združenih 

narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora 

Združenih narodov za pravice invalidov4, 

– ob upoštevanju splošne pripombe št. 4 (2016) Odbora Združenih narodov o pravicah 

invalidov o pravici do vključujočega izobraževanja5, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih 

in kulturnih pravicah ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 

                                                 
1  UL C 187, 18.7.1988, str. 236. 
2  UL C 379, 7.12.1998, str. 66. 
3  UL L 23, 27.1.2010, str. 35. 
4  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0318. 
5  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-

GC-4.doc 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc


 

 

enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (v nadaljnjem besedilu: direktiva o 

enakosti pri zaposlovanju)1, 

– ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 

septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o programu Erasmus+ in drugih 

instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – 

pristop do vseživljenjskega učenja3, 

– ob upoštevanju strateškega dokumenta Evropskega mladinskega foruma o enakosti in 

nediskriminaciji4, 

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 

2015 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami 

glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615), 

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 

2012 o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja (COM(2012)0721), 

– ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 

oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih5, 

– ob upoštevanju publikacij Learning Outcomes (Učni izidi) in Assessment Guidelines 

(Smernice za oceno) Evropskega foruma tolmačev znakovnega jezika (EFSLI), v 

katerih se zavzema za enake možnosti usposabljanja za tolmače znakovnega jezika in 

kakovostne storitve za gluhe državljane po vsej Uniji6, 

– ob upoštevanju smernic EFSLI/Evropske zveze gluhih (EUD) za tolmače znakovnega 

jezika za srečanja na mednarodni/evropski ravni7, 

– ob upoštevanju smernic Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev govornega 

jezika, ki delajo v mešanih skupinah8, 

– ob upoštevanju poročila EFSLI o pravicah do storitev tolmačenja znakovnega jezika pri 

delu ali študiju v tujini9, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker imajo vse invalidne osebe, zlasti ženske in otroci, vključno z gluhimi in naglušnimi, 

                                                 
1  UL L 303, 2.12.2000, str. 16. 
2  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. 
3  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0107. 
4  http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-

discrimination_FINAL2.pdf 
5  UL L 280, 26.10.2010, str. 1. 
6  http://efsli.org/publications 
7  http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf 
8  http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-

mixed-teams/lang/1 
9  http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-

interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf 

http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
http://efsli.org/publications
http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf


 

 

med katerimi nekateri uporabljajo znakovni jezik, kot polnopravni državljani enake 

pravice in neodtujljivo pravico do spoštovanja njihovega dostojanstva, enakega 

obravnavanja ter neodvisnega življenja, samostojnosti in polne udeležbe v družbi; 

B. ker se mora Unija v skladu s PDEU pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 

dejavnosti boriti proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti (člen 10) ter lahko sprejme 

zakonodajo proti tovrstni diskriminaciji (člen 19); 

C. ker člena 21 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah izrecno prepovedujeta 

diskriminacijo na podlagi invalidnosti ter invalidom zagotavljata enakopravno udeležbo 

v družbi; 

D. ker je v EU približno milijon gluhih uporabnikov znakovnega jezika1 in 51 milijonov 

naglušnih državljanov2, med katerimi številni uporabljajo znakovni jezik; 

E. ker so nacionalni in regionalni znakovni jeziki popolnoma razviti naravni jeziki z 

lastnimi slovničnimi in skladenjskimi pravili, tako kot govorni jeziki3; 

F. ker politika EU o večjezičnosti spodbuja učenje tujih jezikov in ker je eden od njenih 

ciljev, da bi vsak Evropejec poleg maternega jezika govoril še dva; ker bi učenje in 

uveljavljanje nacionalnih in regionalnih znakovnih jezikov lahko prispevala k temu 

cilju; 

G. ker je dostopnost pogoj za samostojno življenje invalidov ter njihovo polno in 

enakopravno sodelovanje v družbi4; 

H. ker dostopnost ne pomeni le dostopa do fizičnega okolja, temveč tudi do informacij in 

komunikacije, tudi v obliki zagotavljanja vsebin v znakovnem jeziku5; 

I. ker so zadolžitve in naloge poklicnih tolmačev za znakovni jezik enakovredne tistim, ki 

jih opravljajo tolmači govornega jezika; 

J. ker so tolmači za znakovni jezik v državah članicah v različnem položaju, saj nekateri 

izvajajo zgolj neformalno družinsko podporo, drugi pa so polno usposobljeni poklicni 

tolmači z univerzitetno izobrazbo; 

K. ker usposobljenih in poklicnih tolmačev za znakovni jezik v vseh državah članicah 

primanjkuje in ker se razmerje med uporabniki znakovnega jezika in tolmači giblje med 

8:1 in 2 500:1, povprečno pa znaša 160:16; 

L. ker je bila vložena peticija7, v kateri je Parlament pozvan, naj omogoči vlaganje peticij 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm 
2  Evropska zveza naglušnih (EFHOH), http://www.efhoh.org/about_us. 
3  Brentari, D., (ur.), Sign Languages (Znakovni jeziki), Cambridge University Press, 

2010. Pfau, R., Steinbach, M., & Bencie, W., (ur.), Sign Language: An International 
Handbook (Znakovni jezik: mednarodni priročnik), De Gruyter, 2012. 

4  Splošna pripomba št. 2 Odbora Združenih narodov za pravice invalidov, CRPD/C/GC/2. 
5  Člen 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. 
6  Wit, M. de, Sign Language Interpreting in Europe (Tolmačenje znakovnega jezika v 

Evropi), 2016 (še ni objavljeno). 
7  Peticija št. 1056–16. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm
http://www.efhoh.org/about_us


 

 

v nacionalnih in regionalnih znakovnih jezikih EU; 

M. ker Bruseljska deklaracija o znakovnih jezikih v Evropski uniji1 spodbuja 

nedisikriminatoren pristop k uporabi naravnega znakovnega jezika, kot zahteva 

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki so jo ratificirale EU in vse 

njene države članice razen ene; 

N. ker se po državah članicah delež in kakovost opremljenosti oddaj s podnapisi na javni in 

zasebni televiziji precej razlikuje, in sicer sega od manj kot 10 % do skoraj 100 %, 

standardi kakovosti pa so zelo različni2; ker v večini držav članic primanjkuje podatkov 

o obsegu tolmačenja znakovnega jezika na televiziji; 

O. ker bi lahko razvoj novih jezikovnih tehnologij koristil uporabnikom znakovnega 

jezika; 

P. ker v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov odklonitev primerne 

prilagoditve pomeni diskriminacijo in ker jo je treba zagotoviti tudi v skladu z direktivo 

o enakosti pri zaposlovanju, da bi zagotovili spoštovanje načela enakega obravnavanja; 

Q. ker gluhi, gluho-slepi ali naglušni državljani trenutno nimajo dostopa do neposrednega 

komuniciranja s poslanci Evropskega parlamenta in uradniki institucij Evropske unije, 

institucije EU pa nimajo dostopa do tovrstnega komuniciranja z gluhimi ali naglušnimi 

osebami; 

Kvalificirani in poklicni tolmači za znakovni jezik 

1. poudarja, da so potrebni usposobljeni in poklicni tolmači za znakovni jezik, kar je 

mogoče doseči le z naslednjim pristopom: 

(a) uradno priznanje nacionalnih in regionalnih znakovnih jezikov v državah članicah 

in institucijah EU, 

(b) formalno usposabljanje (univerzitetni ali podoben študij, enakovreden triletnemu 

dodiplomskemu študiju za tolmače govornih jezikov)3, 

(c) registracija (uradna akreditacija in sistem za nadzor kakovosti, na primer stalno 

poklicno izpopolnjevanje), 

(d) uradno priznanje poklica; 

2. se zaveda, da zagotavljanje visokokakovostnih storitev tolmačenja v znakovni jezik: 

(a) temelji na objektivni oceni kakovosti, v kateri morajo biti vključeni vsi deležniki, 

                                                 
1  Bruseljska deklaracija, Evropska zveza gluhih (EUD), 2010, 

http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf. 
2  EFHOH, State of subtitling access in EU (Stanje glede dostopnosti podnaslavljanja v 

EU), 2015. Na voljo na naslovu: 
http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf 

3  EFSLI, Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Sign Language Interpreting 
Training Programme (Učni izidi diplomantov triletnega programa usposabljanja za 
tolmačenje znakovnega jezika), 2013 

http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf


 

 

(b) temelji na poklicnih kvalifikacijah, 

(c) vključuje strokovne predstavnike skupnosti gluhih; 

(d) temelji na zadostnih sredstvih za usposabljanje in zaposlovanje tolmačev za 

znakovni jezik; 

3. priznava, da je tolmačenje znakovnega jezika poklicna storitev, ki zahteva ustrezno 

plačilo; 

Razlikovanje med dostopnostjo in primerno prilagoditvijo1 

4. odobrava, da dostopnost nekaterim skupinam prinaša koristi, opira pa se na nabor 

standardov, ki se uvajajo postopoma; 

5. se zaveda, da nezagotavljanja dostopnosti ne moremo opravičevati z nesorazmernostjo 

ali nepotrebnim bremenom; 

6. se zaveda, da se primerna prilagoditev nanaša na posameznika in dopolnjuje obveznost 

glede zagotavljanja dostopnosti; 

7. nadalje ugotavlja, da lahko posameznik zahteva ukrepe za primerno prilagoditev, čeprav 

je obveznost glede dostopnosti že izpolnjena; 

8. se zaveda, da lahko zagotavljanje tolmačenja za znakovni jezik glede na okoliščine 

pomeni bodisi ukrep za zagotovitev dostopnosti bodisi za primerno prilagoditev; 

Dostopnost 

9. poudarja, da morajo gluhi, gluho-slepi in naglušni državljani imeti dostop do enakih 

informacij in komunikacije kot slišeči – s tolmačenjem za znakovni jezik, 

podnaslavljanjem, samodejnim zapisom govora in/ali drugimi oblikami komuniciranja, 

tudi z govornimi tolmači; 

10. poudarja, da morajo biti javne in vladne službe ter njihove spletne vsebine dostopne 

prek živih posrednikov, na primer tolmačev za znakovni jezik na kraju samem, po 

možnosti pa tudi na daljavo prek interneta in storitev na daljavo; 

11. ponavlja svojo zavezo, da bo poskrbel za čim bolj dostopen politični proces, tudi z 

zagotavljanjem poklicnih tolmačev za znakovni jezik; pripominja, da to zajema volitve, 

javne posvete in morebitne druge dogodke; 

12. poudarja vedno pomembnejšo vlogo jezikovnih tehnologij pri zagotavljanju enakega 

dostopa do digitalnega prostora za vse; 

13. priznava, da so za zagotavljanje dostopnosti pomembni minimalni standardi, zlasti 

glede na nove in nastajajoče tehnologije, kot je zagotavljanje storitev tolmačenja za 

znakovni jezik in podnaslavljanja prek interneta; 

14. priznava, da so za zagotavljanje zdravstvenega varstva sicer pristojne države članice, a 

                                                 
1  CRPD/C/GC/4, odst. 28. 



 

 

bi moralo biti poskrbljeno tudi za potrebe gluhih, gluho-slepih in naglušnih pacientov, 

na primer z zagotavljanjem poklicnih tolmačev za znakovni jezik in ozaveščanjem 

zdravstvenega osebja, pri čemer naj se posebna pozornost nameni ženskam in otrokom; 

15. priznava, da se lahko enak dostop do sodnega varstva za gluhe, gluho-slepe in naglušne 

državljane zagotovi le z ustrezno usposobljenimi in poklicnimi tolmači za znakovni 

jezik; 

16. se zaveda, kako pomembne so zanesljive in natančne storitve tolmačenja in prevajanja, 

zlasti na sodišču in v drugih pravnih okoljih; zato poudarja, da je pomembno imeti 

specializirane in visoko usposobljene poklicne tolmače za znakovni jezik, zlasti v 

tovrstnih okoljih; 

17. poudarja, da je treba okrepiti podporo in posebne elemente za invalide v razmerah 

oboroženih spopadov, humanitarnih kriz in naravnih nesreč – na primer s tolmačenjem 

znakovnega jezika in dostopnimi pisnimi informacijami o nesrečah v realnem času1; 

Zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje 

18. poudarja, da je treba za zagotovljen enak dostop do zaposlovanja, izobraževanja in 

usposabljanja sprejeti ukrepe za primerno prilagoditev, med katere sodi tudi 

zagotavljanje poklicnih tolmačev za znakovni jezik; 

19. poudarja, da je treba zagotoviti uravnotežene in celostne informacije o znakovnem 

jeziku in o tem, kaj pomeni gluhota, da bodo lahko starši sprejeli ozaveščene odločitve, 

ki bodo v najboljšem interesu njihovih otrok; 

20. poudarja, da so programi zgodnjega ukrepanja odločilnega pomena za otroke, da 

pridobijo življenjska znanja in spretnosti, vključno z jezikovnimi kompetencami; poleg 

tega poudarja, da bi morali ti programi v idealnem primeru vključevati tudi gluhe 

vzornike; 

21. poudarja, da je treba gluhim, gluho-slepim in naglušnim šolarjem ter njihovim staršem 

dati možnost, da se med predšolsko vzgojo in v šolah seznanijo z nacionalnim ali 

regionalnim znakovnim jezikom svojega okolja2; 

22. poudarja, da bi bilo treba znakovni jezik vključiti v učne načrte, da bi okrepili 

ozaveščenost o tem jeziku in povečali njegovo uporabo; 

23. poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za priznanje in spodbujanje jezikovne identitete 

skupnosti gluhih3; 

24. poziva države članice, naj spodbujajo učenje znakovnega jezika na enak način kot 

učenje tujih jezikov; 

                                                 
1  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD), člen 11. 
2  http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf 
3  Splošna pripomba Odbora Združenih narodov za pravice invalidov št. 4, CRPD/C/GC/4, 

na voljo na naslovu: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-
GC-4.doc 

http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc


 

 

25. poudarja, da so usposobljeni tolmači znakovnega jezika in učno osebje, usposobljeno za 

znakovni jezik in učinkovito delo v dvojezičnem vključujočem izobraževalnem okolju 

bistvena sestavina šolske uspešnosti gluhih otrok in mladih, saj dolgoročno pripomorejo 

k višji izobrazbi in nižji stopnji brezposelnosti; 

26. poudarja, da vsesplošno primanjkuje dvojezičnih učbenikov s kretnjami in učnega 

gradiva v dostopnih oblikah in jezikih; 

27. poziva, da je treba načelo svobode gibanja v EU zagotoviti tudi gluhim, gluho-slepim in 

naglušnim, zlasti v okviru programa Erasmus+ in sorodnih programov mobilnosti, in 

poskrbeti, da udeleženci ne bodo nesorazmerno obremenjeni s tem, da bi si morali sami 

priskrbeti potrebno tolmačenje; 

28. pozdravlja pilotni projekt evropske kartice za invalide; obžaluje, da v projekt ni 

vključeno tolmačenje znakovnega jezika, kar znatno ovira prosto gibanje gluhih, gluho-

slepih in naglušnih delavcev, dijakov in študentov v EU; 

Institucije Evropske unije 

29. se zaveda, da morajo biti institucije EU zgled najboljše prakse glede zagotavljanja 

primerne prilagoditve in dostopnosti svojemu osebju, izvoljenim uradnikom in 

praktikantom ter v odnosu do državljanov EU, kar pomeni tudi zagotavljanje tolmačenja 

znakovnega jezika; 

30. pozdravlja, da so institucije EU že poskrbele za (priložnostno) dostopnost javnih 

dogodkov in sej parlamentarnih odborov; meni, da bi lahko podnaslavljanje in 

samodejni zapis govora razumeli kot alternativen, a enakovreden in potreben ukrep za 

naglušne, ki ne uporabljajo znakovnega jezika, to pa velja tudi za zaposlene v 

institucijah EU z vidika zagotavljanja razumnih prilagoditev v skladu s členom 5 

Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 

delu; 

31. priznava, da imajo institucije EU prek svojih služb za tolmačenje že vzpostavljen sistem 

za zagotovitev tolmačenja znakovnega jezika za namene dostopnosti; poziva institucije, 

naj že obstoječe sisteme uporabijo tudi pri zagotavljanju razumne prilagoditve za osebje 

in/ali izvoljene uradnike, s tem pa učinkovito zmanjšajo upravno breme za posameznike 

in institucije; 

32. odločno poziva institucije, naj pri storitvah tolmačenja, ki jih zagotavljajo za potrebe 

institucije in/ali osebja in imenovanih uradnikov, tolmačem za znakovni jezik uradno 

priznajo enak status kot tolmačem govornega jezika, vključno z dostopom do 

tehnološke podpore, pripravljalnim gradivom in dokumenti; 

33. poziva Eurostat, naj zagotovi, da bodo institucijam EU posredovani statistični podatki o 

gluhih, gluho-slepih in naglušnih uporabnikih znakovnega jezika, da bodo lahko bolje 

opredeljevale, izvajale in analizirale svojo politiko na področju invalidnosti in jezikovno 

politiko; 

34. poziva službo Evropskega parlamenta za obiskovalce, naj poskrbi za potrebe gluhih, 

gluho-slepih in naglušnih ter jim zagotovi neposreden dostop do storitev nacionalnega 

ali regionalnega znakovnega jezika in samodejnega zapisa govora; 



 

 

35. poziva institucije, naj v celoti izvajajo pilotni projekt EU INSIGN, ki je nastal v odziv 

na odločitev Parlamenta z dne 12. decembra 2012 o uvedbi aplikacije in storitve za 

znakovni jezik v realnem času, s katerima naj bi izboljšali komuniciranje med gluhimi 

in naglušnimi ter institucijami EU1; 

o 

o     o 

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 

 

                                                 
1 http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/ 


