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Изменение  1 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0021/2016 

Дамиан Дръгич 

Обучението за Европейския съюз в училище 

2015/2138(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0021/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно обучението за Европейския съюз в 

училище 

Eвропейски парламент, 

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

– като взе предвид членове 6 и 165 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в 

областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения 

№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО
1
, 

– като взе предвид Решение № 1093/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 ноември 2012 г. относно Европейската година на гражданите (2013 г.)
2
, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за 

създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г.
3
, 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 

декември 2006 г. относно ключовите компетенции за учене през целия живот
4
, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа 

рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението 

(„ЕТ 2020“)
5
, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2015 г., озаглавено 

                                                 
1 
ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50. 

2
 ОВ L 325, 23.11.2012 г., стр. 1. 

3
 ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3. 

4
 ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10. 

5
 ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2. 
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„Проект на съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2015 г. относно 

изпълнението на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта 

на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) 

(COM(2015)0408), 

– като взе предвид Решение за изпълнение на Комисията от 14 септември 2015 г. за 

приемане на годишната работна програма за 2016 г. за изпълнението на „Еразъм+“ 

– програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 

(C(2015)6151), 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 28 и 29 ноември 2011 г. относно 

критерий за мобилността с учебна цел
1
, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2015 г., озаглавено 

„Проект на съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2015 г. относно 

изпълнението на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта 

на образованието и обучението („2010 – 2018“) (COM(2015)0429), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 април 2009 г., 

озаглавено„Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на 

нейния потенциал – Обновен отворен метод на координация за справяне с 

предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ 

(COM(2009)0200), 

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно обновена 

рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018 г.)
2
, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно 

валидирането на неформалното и самостоятелното учене
3
, 

– като взе предвид своята резолюция относно политиката в областта на 

образованието и обучението през периода до 1993 г.
4
, 

– като взе предвид своята резолюция относно подобряване на качеството на 

подготовката на учителите
5
, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0021/2016), 

A. като има предвид, че съгласно член 6 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) образованието остава в компетентността на държавите 

членки; 

                                                 
1
 ОВ C 372, 20.12.2013 г., стр. 31. 

2
 ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1. 

3 
ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1. 

4
 ОВ C 150, 15.6.1992 г., стр. 366. 

5 ОВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 12.  
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Б. като има предвид, че фундаменталната роля на образованието е да преподава 

гражданство, което включва подчиняването на физическите или юридическите 

лица на гражданското право на дадена държава; 

В. като има предвид, че целите на образованието включват подготовка на хората за 

живота в обществото чрез предаването на социалните норми и ценности на 

страната, на която те са граждани; 

Г. като има предвид, че според проучване на Евробарометър от 2014 г. 44% от 

гражданите на ЕС смятат, че имат ограничена представа за начина на работа на ЕС, 

и че 52% от европейците считат, че гласът им не е от значение в ЕС
1
;  

Д. като има предвид, че само 42,61% от гражданите на ЕС и едва 27,8% на възраст 

между 18 и 24 години гласуваха на последните избори за Европейски парламент, 

което представлява най-ниската избирателна активност от 1979 г. насам
2
;  

Е. като подчертава, че – както показват данните по-горе, ЕС страда от демократичен 

дефицит и криза на легитимността сред гражданите на държавите членки; като 

подчертава също така, че в тази перспектива, предоставянето на по-прозрачна 

информация за функционирането на процеса на европейска интеграция може да 

бъде полезно, но че това не може да бъде сторено без зачитане на разнообразието 

на мнения на граждани на държавите членки, така че те да се чувстват зачитани; 

Ж. като има предвид, че няколко проучвания на общественото мнение показаха 

неотдавна желанието на гражданите на няколко държави членки, включително 

Франция и Нидерландия за провеждане на референдум относно членството в 

Европейския съюз; като има предвид, че резултатите от подобни анкети 

подчертават привързаността, която хората в Европа все още се чувстват към своите 

народи; 

З. като има предвид, че бенефициентите на програмите за мобилност често идват от 

социални среди, които вече позволяват лесно придвижване в Европа; като има 

предвид, че също така основният приоритет трябва да бъде да се намали 

социалната и икономическата несигурност, в която се намират много от 

гражданите на държавите членки; като се отчита също така необходимостта от 

спазване на принципа на субсидиарност и зачитане на значението на националните 

държави, в които гражданите имат възможност да се радват на ползите, 

произтичащи от Европа, съставена от свободни и независими народи, които си 

сътрудничат помежду си по съвместни програми, като например „Еразъм+“; 

И. като има предвид, че само държавите членки могат да разберат и да реагират на 

предизвикателствата в областта на образованието и културата, поради тяхната 

легитимност и близост до гражданите, но също и защото социално-икономическите 

условия се различават в отделните държави; 

                                                 
1
 Стандартно проучване на „Евробарометър“, брой 81 от пролетта на 2014 г. „Общественото мнение в 

Европейския съюз“ ‘Public opinion in the European Union’ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), стр. 117 и 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, стр. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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Й. като има предвид, че повечето държави членки са интегрирали информацията за ЕС 

в своите образователни програми и програми за обучение на учители, като има 

предвид, обаче, че такова обучение не може да донесе ползи, ако преди това 

гражданите на държавите членки не получават познания за националната си 

история, което е необходима предпоставка за разбирането на процеса на 

европейско изграждане; 

К. като има предвид, че в много държави членки, свързаните с ЕС теми се преподават 

на различни образователни етапи и в рамките на различни предмети от 

задължителното образование; 

Л. като има предвид, че инвестиционните приоритети в областта на образованието се 

различават от една държава членка в друга, поради специфичните обстоятелства 

във всяка държава; като има предвид, че във връзка с това всяка държава членка 

следва да прецени какви подобрения следва да бъдат направени по отношение 

както на съдържанието на училищното обучение така и на първоначалното 

обучение на преподавателите; 

М. като има предвид, че според проучването „Опознаване на ЕС в училище“, 

извършено от частната консултантска фирма „ICF GHK“ за ГД „Образование и 

култура“
1
, за преподавателите вече съществуват много възможности за обучение 

относно ЕС посредством асоциации извън мрежата на висшето образование; 

Н. като отбелязва проучването относно въздействието на „Еразъм“, представено от 

Комисията през 2014 г., което показва положителното въздействие, което 

мобилността в областта на образованието и интернационализирането на 

университетското образование оказват върху пригодността за заетост; като 

припомня обаче, че сама по себе си мобилността не може да разреши проблема с 

безработицата – и особено младежката безработица – в Европа, но че тя трябва да 

бъде придружена от усилия за подобряване на усвояването на основни умения и да 

отдава допълнително значение, особено в социално отношение, на статуса на 

практикантите и на професионалното обучение; 

1. подчертава нарастващото значение на това, учащите се да разбират механизмите на 

европейското изграждане, в което живеят, и нарастващото влияние на Европейския 

съюз в живота им; припомня, при все това, както показаха многобройни 

проучвания по въпроса, че приоритетът в образованието е придобиването на 

основни умения (четене, писане, математика), които са от основно значение за 

получаване на достъп до важния свят на ученето и за разбиране на средата, в която 

живеят гражданите; 

2. подчертава, че ЕС няма да си възвърне доверието на гражданите на държавите 

членки, ако се задоволи с провеждането на обширна информационна кампания в 

училищата и висшите учебни заведения; припомня необходимостта от защита на 

плурализма на мненията и на европейските култури, като се насърчават държавите 

да популяризират своята национална история посредством образователни програми 

и по-голям достъп до националното културно наследство; 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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3. подчертава необходимостта от по-точно определяне на основните ценности на 

Европейския съюз, така че те да не останат абстрактно понятие за голяма част от 

гражданите на държавите членки; отбелязва, че познанията и разбирането на 

историята и ценностите на държавите членки е от съществено значение за взаимно 

разбирателство; 

4. изтъква, че ЕС следва да бъде по-добре подчертан в учебните материали с оглед на 

въздействието му върху ежедневието на неговите граждани; счита, че към 

съдържанието, което се отнася изрично за ЕС, следва да се подхожда по различен 

начин в учебните програми; подчертава необходимостта от използване на активни 

и приобщаващи методи на преподаване, съобразени с нивата, нуждите и 

интересите на учащите се, без да се пренебрегва предварителната необходимост 

учащите се да придобият основни умения с цел да се им осигури възможно най-

добро образователно и културно развитие и да получат разбиране за света около 

тях; 

5. подчертава необходимостта от използване на методи на преподаване, които вече са 

се доказали в миналото, като подчертава значението на придобиването на основни 

умения; отбелязва, в този контекст, заключенията, приети от Съвета и Комисията в 

техния съвместен доклад от 2015 г. относно изпълнението на стратегическата 

рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението 

(„Образование и обучение 2020“), в които двете институции припомнят, че в 

рамките на ЕС сред 22% от 15-годишните се наблюдават пропуски в 

математическите познания и 18% имат сериозни затруднения при четене; 

6. подчертава факта, че гражданското образование, основано на определени на 

национално равнище приоритети, следва да дава възможност за отворен и 

плуралистичен дебат относно европейската интеграция и да дава възможност на 

учащите се да развиват своето критично мислене относно Европейския съюз, 

предимно чрез преподаване за процесите на вземане на решения и за начина, по 

който тези решения оказват влияние върху държавите членки и тяхното 

демократично участие; 

7. обръща внимание на факта, че ЕС е формиран от държави членки със своя 

уникална история и култура, както и че развитието на Съюза продължава да е 

неразривно свързано с неговите държави членки; 

8. отбелязва, че влиянието на ЕС върху държавите членки е значително и че 

опознаването на ЕС в училище следва да отразява както ролята на държавите 

членки в развитието на ЕС, така и влиянието на ЕС върху националните събития; 

9. отбелязва, че държавите членки и ЕС трябва да служат за пример за всички 

действащи лица, участващи в преподаването и опознаването на ЕС в училище, като 

прилагат на практика основните европейски ценности, включително зачитането на 

плурализма на мнения и свободата на изразяване; 

10. признава необходимостта от осигуряване, подобряване и разширяване на 

първоначалните и продължаващите по време на кариерата възможности за 

професионално развитие на учителите и преподавателите през целия живот, за да 
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им се даде възможност да включат европейското измерение в преподаването си, по-

специално във връзка с гражданското образование; при все това изтъква, че 

инвестиционните приоритети се различават от една държава членка в друга и че 

някои държави трябва да осигурят финансово и социално повишение на учителите 

и преподавателите, за да се гарантира зачитане на техния авторитет и оптимални 

условия за учене за всички; 

11. подчертава необходимостта от популяризиране и утвърждаване на националните 

езици на държавите членки с цел напредък на европейското културно наследство; 

счита, че с оглед на постигането на тази цел, на учителите също трябва да се 

предостави подкрепа, включително възможности за професионално обучение; 

12. подчертава ролята на университетите по отношение на подготовката и обучението 

на високо квалифицирани и мотивирани учители и преподаватели; призовава за 

насърчаване и подкрепа за действията на държавите членки в усилията им да 

предоставят възможности за специализирани квалификационни курсове в рамките 

на университетите, които да бъдат открити и достъпни както за записаните 

студенти, така и за практикуващи учители и преподаватели; 

13. подчертава значението и потенциала на подобряване на обучението по история, 

като се отчита компетентността на държавите членки в тази област, тъй като 

европейската цивилизация е резултат от общо наследство, определено от гръцката 

култура, римското право и християнството; призовава Комисията и държавите 

членки да подкрепят сдруженията за опазване на историята и центровете за 

исторически изследвания, за да се подчертае стойността на техния научен принос 

към европейската история и ролята им в актуализирането на познанията на 

училищните преподаватели; 

14. препоръчва също така Домът на европейската история да не бъде ограничен до 

представяне на XIX и XX век, тъй като Европа е резултат от много по-дълга 

история; подчертава, че разширяването на неговото изложение би могло да му даде 

възможност да стане конструктивен инструмент за студенти и преподаватели; 

15. призовава за спешно подновяване и укрепване на образованието за гражданството 

на ЕС и гражданското образование в държавите членки, за да могат учащите се да 

получат – с подходящи за тяхната възраст средства – съответните знания, 

стойности, умения и компетенции, които да ги подготвят да мислят критично и да 

формират добре информирани и уравновесени мнения, да упражняват своите 

демократични права и отговорности, включително правото на глас, да имат достъп 

до плурализъм на мнения и да бъдат активни и отговорни граждани; 

16. изтъква, че качеството на училищното образование зависи до голяма степен от 

дължимото зачитане на учителите; насърчава укрепването на техния авторитет; 

подчертава, че родителите също трябва да играят важна роля, тъй като семейството 

е първото място на социализиране и по тази причина призовава за по-голямо 

сътрудничество между родителите, учебните заведения и националните 

образователни органи, които отговарят за въпросите на гражданството – област, 

която трябва също така да бъде подкрепена чрез укрепване на гражданското 

образование; 
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18. подчертава, че изучаването на чужди езици може да играе роля в насърчаването на 

пригодността за заетост, но че преходът към ориентирано към пазара на труда 

образование действително продължава да бъде най-добрият начин за борба с 

младежката безработица; 

19. подчертава съществената роля на неформалното и самостоятелното учене, 

включително работата на младежите, доброволческата дейност и обученията между 

поколенията, в семейството и за възрастни, както и на спорта като образователно 

средство, за развитието на социалните и гражданските умения, компетенции и 

поведение, както и за създаването на отговорни и активни граждани на държавите 

членки; подчертава необходимостта от признаване и валидиране на подобни 

умения в рамките на формалното обучение и от създаване на по-тесни връзки 

между формалното, неформалното и самостоятелното учене; 

20. призовава за приемане на подход на асимилация в областта на образователната 

политика, който да даде възможност за ефективно интегриране на учениците 

имигранти в стандартите и ценностите на приемащите ги страни; 

21. подчертава необходимостта от повече информация относно процеса на европейска 

интеграция – както в училищата, така и извън тях – за да се даде възможност за 

участие в демократичния дебат относно различните възгледи за ЕС и да се насърчи 

прозрачността за гражданите на държавите членки, които в противен случай не 

биха могли да си изработят критично становище, и по този начин да се допринесе 

за гладкото провеждане на демократичния процес; при все това подчертава 

необходимостта от предаване на обективна информация и предоставяне на 

основани на факти образование, освободено от всякакви идеологически 

съображения, за да не се застраши свободната воля на гражданите, включително и 

децата; 

22. изисква от Комисията да насърчава по-нататъшни изследвания относно това как 

темата за ЕС се преподава в момента в училищата в цяла Европа и как фигурира в 

учебните програми и изпити, и а) дали учителите и преподавателите имат 

достатъчен достъп до съответните програми и дейности на ЕС за професионално 

развитие, обучение през целия живот и до платформите за обмен на най-добри 

практики на ЕС, и б) дали финансираните действия за включване на ефективно 

обучение за ЕС в училище в крайна сметка имат действително въздействие върху 

училищата; 

23. отбелязва съществуването на мрежи, които насърчават и участват в ученето за ЕС 

на национално, регионално и местно равнище, както и на обмен на добри практики 

между тези мрежи на равнището на Съюза; 

24. подчертава важната роля на програмите „Еразъм+“, „Европа за гражданите“ и 

„Творческа Европа“ за насърчаването на образованието и обучението, езиковите 

умения, активното гражданство, културната осведоменост и за разбирането на 

света, в който живеем; подчертава необходимостта от предоставянето на 

подходяща финансова подкрепа за тези програми и от по-широк достъп до 

мобилност; припомня обаче, че въпреки че мобилността може да бъде предимство, 

тя не може да бъде ефективна без ясно определяне на съставните части на Европа и 
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развитието на собствената идентичност на всяка европейска нация; изтъква, че 

изучаването на националните особености, в частност посредством преподаването 

на история, е единственият начин да се установи какво споделят европейските 

нации и за укрепване на европейската цивилизация; 

25. припомня широкия спектър от дейности, предлагани в рамките на програмата 

„Еразъм+“, както и нейната популярност и признаване от страна на широката 

общественост, по-специално по отношение на мобилността на студентите като част 

от тяхното следване; призовава Комисията и държавите членки да повишат 

осведомеността относно частите на програмата „Еразъм+“, които са по-малко 

известни, като например Европейската доброволческа служба; 

26. приветства работната програма на Комисията за 2016 г. за изпълнението на 

програма „Еразъм+“, но изразява загриженост, че средствата за тази програма са 

все още замразени в Гърция; 

27. призовава Комисията да реагира по-добре на нуждите на училищата и да укрепи 

педагогическите аспекти на проектите, финансирани посредством проекти по 

програмата „Жан Моне“, като гарантира, че училищата могат да кандидатстват 

непосредствено и като предоставя финансиране за по-дълъг период от време, като 

например три години, в съответствие с начина, по който се финансират модулите 

на програмата „Жан Моне“; призовава Комисията да предостави достъп до 

действията в рамките на модулите на програмата „Жан Моне“ за подготвящите 

преподаватели институции и да окуражава такива институции да ги включат в 

своите програми; 

28. отбелязва, че Съюзът в момента преминава през криза на своята демократична 

легитимност не само защото европейците нямат достатъчното познание за 

механизмите на ЕС, но също така и защото техните гласове са отстранени от 

процесите на вземане на решения; подчертава, че за да възвърне своята 

легитимност, Съюзът трябва да спре разпадането на своите демократични 

структури и да възстанови връзката си с гражданите; 

29.  отбелязва съществуването на виртуалните платформи eTwinning („Електронно 

побратимяване“), EPALE (Електронна платформа за учене за възрастните в Европа) 

и „School Education Gateway“ (Портал за училищно образование); 

30. призовава Комисията да улесни критичното разглеждане на материалите, които в 

момента са на разположение на платформата „Кът на учителя“, от страна на 

действащи преподаватели и представители на академичните среди, специализирани 

в преподаването за ЕС, за да се гарантира тяхното качество и целесъобразност; 

31. подчертава ролята, която играят информационните центрове на европейските 

институции, и отбелязва ангажимента им за насърчаване на отношенията с 

държавите членки, с националните, регионалните и местните образователни 

институции, младежките организации и медиите, с цел те да изградят по-тесни 

връзки помежду си и да се гарантира, че младите хора разбират ролята на 

институциите в своето ежедневие; 
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Ролята на държавите членки 

32.  припомня, че съгласно членове 6 и 165 от ДФЕС, ЕС носи отговорността да оказва 

подкрепа на държавите членки в областта на образованието; насърчава държавите 

членки да актуализират своите образователни системи и всички форми на свързано 

с ЕС съдържание на учебните програми на всички равнища на образованието, 

включително професионалното образование и обучение, с оглед повишаване на 

информираността относно функционирането на ЕС в тясно сътрудничество с 

всички съответни заинтересовани страни, включително участници на равнището на 

ЕС и на национално, регионално и местно равнище; 

33. насърчава държавите членки да подкрепят всички възможности за предоставяне на 

повече информация за ЕС на учащите се, а също и на учителите и на други 

преподаватели посредством формално, неформално и самостоятелно учене, и 

пълноценно да използват и да допълват финансовите инструменти, програмите и 

инициативите на ЕС в това отношение; 

34. призовава държавите членки да предприемат по-нататъшни действия, свързани с 

преподаването на гражданско образование в училищата; подчертава – особено след 

атентатите от 13 ноември 2015 г. в Париж и 22 март 2016 г. в Брюксел – че това е 

необходимо повече от всякога, за да се гарантира, че училищата са места за 

интеграция на всички въз основа на националните и европейските ценности, с 

оглед гарантиране на демократичните принципи и зачитане на гражданството и 

идентичността на всяка държава членка и на европейската цивилизация; 

35. призовава държавите членки да увеличат инвестициите в полза на образованието и 

да осигуряват необходимата подкрепа за училищата и учителите, така че те да 

прилагат и постоянно да разработват курсове и силна програма за гражданско 

образование относно функционирането на Съюза; 

36. призовава държавите членки да осигурят равен и и приобщаващ достъп до 

новаторско и висококачествено формално и неформално образование за всички 

учащи се, особено за хората с увреждания, които твърде често се пренебрегват в 

образователните политики; поради това призовава за предоставяне на всички 

налични средства за развитие на хората с увреждания в отворена и приветлива 

образователна среда, включително чрез интегрирането им, когато това е възможно, 

в общообразователните системи; 

37. счита, че държавите членки, в диалог с участниците в сферата на образованието, 

следва да търсят възможности за обмен на идеи по отношение на изучаването на 

европейската интеграция и функционирането на Съюза в съчетание с 

преподаването на история в своите образователни програми, така че младите хора 

да възприемат действителното въздействие на Съюза върху техния настоящ и 

бъдещ живот; 

38. припомня ролята на социалните партньори и организациите на гражданското 

общество по отношение на преодоляването на пропастта между Европейския съюз 

и неговите граждани, но подчертава, че това не може да бъде постигнато, докато 

европейските институции са засегнати от криза на легитимността; във връзка с това 
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подчертава, че следва да се проведат разисквания на най-високо равнище между 

държавите членки, Комисията и Съвета за установяване на истинските причини за 

това отчуждаване между гражданите на държавите членки и Европейския съюз, 

както и да се вземат съответните решения; 

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

 

Or. en 

 


