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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0021/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o vyučování o EU ve škole 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

– s ohledem na články 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 

11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, 

odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 

1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES
1
, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1093/2012/EU ze dne 

21. listopadu 2012 o Evropském roku občanů (2013)
2
, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí 

program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020
3
, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o 

klíčových schopnostech pro celoživotní učení
4
, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské 

spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“)
5
, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2015 nazvané Návrh společné zprávy 

Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce 

v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (COM(2015)0408), 

                                                 
1  

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50. 
2
 Úř. věst. L 325, 23.11.2012, s. 1. 

3
 Úř. věst. L 115 17.4.2014, s. 3. 

4
 Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10. 

5
 Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2. 
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– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2015 o přijetí ročního 

pracovního programu na rok 2016 pro provádění programu „Erasmus+“: programu Unie 

pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (C(2015)6151), 

– s ohledem na závěry Rady ze zasedání ve dnech 28. a 29. listopadu 2011 o referenční 

úrovni mobility ve vzdělávání
1
, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2015 nazvané Předloha společné zprávy 

Rady a Komise za rok 2015 o provádění obnoveného rámce evropské spolupráce 

v oblasti mládeže (2010–2018) (COM(2015)0429), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. dubna 2009 nazvané Strategie EU pro mládež: 

investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevřená metoda 

koordinace přístupu k problémům a příležitostem mládeže (COM(2009)0200), 

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské 

spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018)
2
, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a 

informálního učení
3
, 

– s ohledem na své usnesení o politice v oblasti vzdělávání a odborné přípravy vydané 

v rámci příprav na rok 1993
4
, 

– s ohledem na své usnesení o zlepšování kvality vzdělávání učitelů
5
, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0021/2016), 

A. vzhledem k tomu, že podle článku 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zůstává 

vzdělávání v pravomoci členských států; 

B. vzhledem k tomu, že základní úlohou vzdělávání je výuka občanství, které znamená, že 

se osoba nebo subjekt řídí občanským právem daného státu; 

C. vzhledem k tomu, že jedním z cílů vzdělávání je připravit jednotlivce na život ve 

společnosti a předat jim sociální kódy a hodnoty země, jíž jsou občany; 

D. vzhledem k tomu, že v průzkumu veřejného mínění Eurobarometr z roku 2014 uvedlo 44 

% občanů Evropské unie, že mají nedostatečné povědomí o tom, jak EU funguje, a 52 % 

Evropanů je přesvědčeno, že jejich hlas nemá v EU žádnou váhu
6
;  

                                                 
1
 Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 31. 

2
 Úř. věst. C 311, 19.2.2009, s. 1. 

3  
Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1. 

4
 Úř. věst. C 150, 15.6.1992, s. 366. 

5
 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 12.  

6
 Standardní Eurobarometr č. 81, jaro 2014: „Veřejné mínění v Evropské unii“ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), s. 117 a 131. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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E. vzhledem k tomu, že k posledním volbám do Evropského parlamentu se dostavilo pouze 

42,61 % občanů EU a pouze 27,8 % osob ve věku 18–24 let, což představuje nejnižší 

volební účast od roku 1979
1
;  

F.  vzhledem k tomu, že – jak ukazují výše uvedená čísla – , trpí EU demokratickým 

deficitem a krizí legitimity z pohledu občanů členských států; vzhledem k tomu, že v této 

situaci může být užitečné poskytovat transparentněji informace o fungování procesu 

evropské integrace, ale že je bezpodmínečně nutné tak činit s úctou k názorové 

rozdílnosti občanů členských států, aby se tito občané cítili respektováni; 

G. vzhledem k tomu, že podle několika průzkumů veřejného mínění z nedávné doby si 

občané několika členských států, včetně Francie a Nizozemska, přejí uspořádat 

referendum o členství v Evropské unii; vzhledem k tomu, že výsledky těchto průzkumů 

poukazují na to, že evropské národy stále cítí silné pouto ke svým zemím; 

H.  vzhledem k tomu, že příjemci z programů mobility často pocházejí ze sociálního 

prostředí, které jim již samo umožňuje snadný pohyb v rámci Evropy; vzhledem k tomu, 

že nejvyšší prioritou proto dále musí být snížení sociální a ekonomické nejistoty, v níž se 

nacházejí mnozí občané členských států; s přihlédnutím k tomu, že je kromě toho třeba 

dodržovat zásadu subsidiarity a uznat důležitost národních států, v nichž jsou občané 

schopni požívat výhod, které přináší Evropa svobodných a nezávislých národů, a 

navzájem spolupracovat v rámci společných programů, jako je program Erasmus+; 

I. vzhledem k tomu, že pouze členské státy mohou porozumět výzvám v oblasti vzdělávání 

a kultury a reagovat na ně, a to díky své blízkosti občanům a legitimitě, ale také proto, že 

se v jednotlivých zemích liší sociálně-ekonomické podmínky; 

J. vzhledem k tomu, že většina členských států zahrnula výuku o EU do svých učebních 

osnov a vzdělávacích programů pro učitele; vzhledem k tomu, že taková výuka nicméně 

může být přínosná jedině tehdy, jestliže občané členských států nejprve získají znalost 

své národní historie, která je nezbytnou podmínkou pro porozumění procesu budování 

Evropy; 

K. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech se témata týkající se EU obecně prolínají 

různými stupni vzdělávání a různými předměty v rámci povinné školní docházky; 

L. vzhledem k tomu, že investiční priority v oblasti vzdělávání se mezi jednotlivými 

členskými státy liší, protože každá země se nachází ve specifickém kontextu; vzhledem 

k tomu, že každý členský stát tudíž musí posoudit, které oblasti je třeba zlepšit, pokud jde 

o obsah výuky ve školách i počáteční odbornou přípravu učitelů; 

M. vzhledem k tomu, že podle studie s názvem „Vyučování o Evropě ve škole“, kterou pro 

GŘ pro vzdělávání a kulturu vypracovala soukromá poradenská společnost ICF GHK
2
, 

existuje již mnoho příležitostí pro vzdělávání učitelů o otázkách EU prostřednictvím 

asociací, které nejsou součástí sítě vysokoškolského vzdělávání; 

                                                 
1
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, s. 43–45. 
2
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.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
http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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N. vzhledem k tomu, že studie dopadů programu Erasmus předložená Komisí v roce 2014 

ukazuje na to, že mobilita ve vzdělávání a internacionalizace studií mají pozitivní dopad 

na zaměstnatelnost; připomínaje však, že samotná mobilita problém nezaměstnanosti 

v Evropě, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, nevyřeší, ale že je nutné ji doplnit 

úsilím o zlepšení získávání základních dovedností a zvýšení statusu učňovského 

vzdělávání a odborné přípravy, především ze společenského hlediska; 

1.  upozorňuje na to, že je stále důležitější, aby studenti porozuměli mechanismům utváření 

evropského projektu, jehož jsou součástí, a rostoucímu významu Evropské unie v jejich 

životě; připomíná však, že – jak vyplývá z četných studií na toto téma –, prioritou týkající 

se vzdělávání je získání základních dovedností (čtení, psaní a počítání), které jsou 

nezbytným předpokladem pro vstup do klíčového světa učení a pro pochopení prostředí, 

v němž občané žijí; 

2.  zdůrazňuje, že EU důvěru občanů členských států znovu nezíská, pokud se spokojí pouze 

s tím, že povede rozsáhlou komunikační kampaň ve školách a vysokoškolských 

institucích; připomíná, že je třeba chránit pluralitu názorů a evropských kultur tím, že 

budou státy podporovány v tom, aby propagovaly své národní dějiny v rámci výukových 

programů, jakož i větší přístup k národnímu kulturnímu dědictví; 

3. zdůrazňuje, že je třeba přesněji definovat základní hodnoty Evropské unie, aby pro 

velkou část občanů členských států nebyly jen abstraktním pojmem; poukazuje na to, že 

znalost a pochopení historie a hodnot členských států má zásadní význam pro vzájemné 

porozumění; 

4.  poukazuje na to, že EU by vzhledem k tomu, jak ovlivňuje každodenní život svých 

občanů, měla být lépe zdůrazněna ve výukových materiálech; domnívá se, že k náplni 

výuky, která se výslovně týká EU, by mělo být v učebních osnovách přistupováno různě; 

zdůrazňuje, že je nutné využívat aktivní a participativní vyučovací metody přizpůsobené 

úrovni znalostí, potřebám a zájmům studentů, aniž by přitom byla zanedbávána nutnost, 

aby nejprve získali základní dovednosti zajišťující nejlepší možný vzdělávací a kulturní 

rozvoj a jejich lepší pochopení světa, který je obklopuje; 

5. zdůrazňuje potřebu využívat učební metody prověřené z minulosti, a to kladením důrazu 

na získání základních dovedností; připomíná v této souvislosti zjištění uveřejněné Radou 

a Komisí v jejich společné zprávě pro rok 2015 o provádění strategického rámce 

evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), v níž oba orgány 

připomínají, že v EU má 22 % patnáctiletých nedostatečné znalosti v matematice a 18 % 

má vážné obtíže ve čtení; 

6. podtrhuje skutečnost, že občanská výchova, založená na prioritách stanovených na 

vnitrostátní úrovni, by měla umožňovat otevřenou a názorově rozrůzněnou debatu o 

evropské integraci a rovněž dát prostor tomu, aby studenti mohli rozvíjet své kritické 

uvažování o Evropské unii, zejména při výuce o rozhodovacích procesech a vlivu těchto 

procesů na jejich členské státy a jejich demokratickou účast; 

7.  upozorňuje na to, že EU utvářejí její členské státy, které prošly specifickým historickým 

vývojem a mají specifickou kulturu, a že rozvoj Unie je i nadále neoddělitelně spjat 

s jejími členskými státy; 
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8. poukazuje na to, že EU své členské státy výrazně ovlivňuje a že při vyučování o EU ve 

škole je třeba zohlednit jak roli členských států při utváření EU, tak vliv EU na vývoj 

v jednotlivých zemích; 

9.  poukazuje na to, že členské státy a EU musejí jít všem aktérům zapojeným do výuky a 

učení se o EU ve škole příkladem tím, že budou základní evropské hodnoty, včetně 

respektu k názorové pluralitě a svobodě projevu, samy používat v praxi; 

10. připomíná, že je nutné poskytnout učitelům a pedagogickým pracovníkům lepší a 

rozsáhlejší možnosti profesního rozvoje na začátku jejich kariéry i celoživotně v jejím 

průběhu, aby byli s to zahrnout do své výuky unijní rozměr, zejména co se týče výchovy 

k občanství; zdůrazňuje však, že investiční priority se mezi jednotlivými členskými státy 

liší a že některé státy musí nejprve zajistit vyšší finanční ohodnocení i vyšší společenské 

postavení učitelů a pedagogických pracovníků, aby byla respektována jejich autorita a 

vytvořily se optimální učební podmínky pro všechny zúčastněné; 

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a upevňovat národní jazyky členských států s cílem 

rozvíjet evropské kulturní dědictví; domnívá se, že má-li být tento cíl splněn, je třeba, aby 

byla poskytována podpora také učitelům, a to včetně příležitostí v oblasti odborného 

vzdělávání; 

12. zdůrazňuje úlohu univerzit pro přípravu a vzdělávání vysoce kvalifikovaných a 

motivovaných učitelů a pedagogických pracovníků; vyzývá k podněcování a podpoře 

opatření členských států přijímaných ve snaze nabídnout možnosti specializovaných 

kvalifikačních kurzů v rámci univerzit, které by byly otevřené a přístupné zapsaným 

studentům i učitelům a pedagogickým pracovníkům z praxe; 

13. zdůrazňuje význam a potenciál evropského přístupu k výuce historie – přičemž je nutné 

mít na paměti pravomoci členských států v této oblasti –, jelikož evropská civilizace je 

výsledkem společného dědictví utvářeného řeckou civilizací, římským právem a 

křesťanstvím; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly společnosti zabývající se 

dějinami a střediska historického výzkumu, s cílem zdůraznit hodnotu jejich vědeckého 

příspěvku k evropské historii a jejich úlohu při udržování znalostí učitelů na aktuální 

úrovni; 

14. doporučuje, aby se Dům evropských dějin neomezoval pouze na prezentaci 19. a 

20. století, neboť Evropa je výsledkem mnohem delších dějin; zdůrazňuje, že díky 

rozšířenému zaměření by se Dům evropských dějin mohl stát užitečným nástrojem a pro 

studenty a učitele; 

15. žádá, aby v členských státech EU byla neprodleně modernizována a posílena výchova 

k občanství a občanská výchova týkající se EU tak, aby si žáci osvojili příslušné znalosti, 

hodnoty, dovednosti a schopnosti odpovídající jejich věku a aby dokázali myslet kriticky 

a utvářet si dobře informovaný a vyvážený názor, vykonávat svá demokratická práva a 

povinnosti, včetně hlasovacího práva, cenili si rozmanitosti, podporovali mezikulturní a 

mezináboženský dialog a byli aktivními a odpovědnými občany; 

16. poukazuje na to, že kvalita školství závisí velkou měrou na respektu vůči učitelům; vybízí 

k tomu, aby byla posílena jejich autorita; zdůrazňuje, že důležitou úlohu by měli plnit i 
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rodiče, protože rodina představuje první socializační jednotku, a proto vyzývá k větší 

spolupráci rodičů, vzdělávacích zařízení a vnitrostátních vzdělávacích orgánů 

zodpovědných za otázky spojené s občanstvím, což je oblast, kterou je nutné podpořit 

posílením občanské výchovy.  

18. zdůrazňuje, že učení cizích jazyků může plnit významnou úlohu při podpoře 

zaměstnatelnosti, nicméně že posun ke vzdělávání orientovanému na trh ve skutečnosti 

zůstává i nadále nejlepší cestou, jak bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí; 

19. vyzdvihuje zásadní význam neformálního a informálního učení, včetně práce s mládeží, 

dobrovolnictví, mezigeneračního učení, vzdělávání v rodině a vzdělávání dospělých, 

jakož i sportu coby vzdělávacího nástroje, pro rozvoj sociálních a občanských 

dovedností, schopností a řádného chování a pro výchovu odpovědných a aktivních 

evropských občanů; zdůrazňuje, že tyto schopnosti musejí být uznávány a potvrzeny 

v rámci formálního vzdělávání a že je nutné vytvořit užší vazby mezi formálním, 

neformálním a informálním učením; 

20. vyzývá k tomu, aby byl v oblasti vzdělávací politiky zaveden asimilační přístup s cílem 

umožnit účinnou integraci studentů z řad přistěhovalců, pokud jde o standardy a hodnoty 

jejich hostitelských zemí; 

21. zdůrazňuje, že je třeba více informací o evropském integračním procesu, a to ve školách i 

mimo ně, aby se umožnilo zapojení do demokratické diskuse o různých vizích EU a 

podpořila se transparentnost ve vztahu k občanům členských států, kteří si bez takovéhoto 

přístupu nemají možnost utvořit kritický názor a tudíž ani nemohou přispět k hladkému 

fungování demokratických procesů; zdůrazňuje nicméně, že je nutné poskytovat 

objektivní informace a poskytovat věcné vzdělávání prosté veškerých ideologických 

úvah, aby se neohrozila svobodná vůle občanů včetně dětí; 

22. vyzývá Komisi, aby nabádala k dalšímu výzkumu toho, jak je v dnešní době problematika 

EU v evropských školách vyučována, do jaké míry se jí zabývají školní osnovy a zkoušky 

a zda a) učitelé a další pracovníci v oblasti vzdělávání mají dostatečný přístup k 

příslušným programům a opatřením EU pro profesní rozvoj, celoživotní učení a 

platformám pro výměnu osvědčených postupů a zda b) financované činnosti zaměřené na 

začlenění odpovídající výuky o EU do škol mají v konečném důsledku na školy skutečný 

dopad; 

23. všímá si existence sítí, jež prosazují výuku o EU na celostátní, regionální a místní úrovni 

a podílejí se na ní, a také výměny osvědčených postupů mezi těmito sítěmi na úrovni 

Unie; 

24. zdůrazňuje významnou roli, již plní programy Erasmus+, Evropa pro občany a Kreativní 

Evropa při podpoře vzdělávání a odborné přípravy, jazykových znalostí, aktivního 

občanství, kulturního povědomí a porozumění světu, v němž žijeme; upozorňuje na to, že 

je nutné vyčlenit na tyto programy a na rozsáhlejší přístup k mobilitě dostatečné finanční 

prostředky; připomíná nicméně, že mobilita sice může být přínosem, avšak nemůže být 

účinná, pokud nejsou jasně definovány základní prvky Evropy a není rozvíjena identita 

jednotlivých evropských národů; trvá na tom, že učení zaměřené na národní specifika, 

zejména prostřednictvím výuky dějepisu, je jedinou možností, jak nalézt společný základ 
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sdílený evropskými národy a posílit evropskou civilizaci; 

25. připomíná širokou škálu činností, které nabízí program Erasmus+, a rovněž jeho oblibu a 

uznání u široké veřejnosti, zejména pokud se jedná o mobilitu studentů v rámci jejich 

studia; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily povědomí o těch částech programu 

Erasmus+, které jsou méně známé, například Evropské dobrovolné službě; 

26. vítá pracovní program Komise na rok 2016 týkající se provádění programu Erasmus+, ale 

vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že prostředky pro tento program jsou stále zmrazeny 

v Řecku; 

27. žádá Komisi, aby posílila pedagogické aspekty a schopnosti reagovat na potřeby škol u 

projektů financovaných z opatření Jean Monnet, a to tím, že se zajistí, aby školy mohly 

žádat přímo, a že finanční prostředky budou poskytovány na delší dobu, například na tři 

roky, v souladu s postupy financování modulů Jeana Monneta; žádá Komisi, aby činnosti 

modulu Jeana Monneta zpřístupnila zařízením vzdělávajícím učitele a aby tato zařízení 

nabádala k tomu, aby tyto činnosti začlenila do svých programů; 

28. konstatuje, že Unie v současnosti prochází krizí své demokratické legitimity, a to nejen 

kvůli tomu, že Evropané mají nedostatečné znalosti o mechanismech EU, ale rovněž 

proto, že jejích mínění není zohledněno v rámci rozhodovacích procesů; zdůrazňuje, že 

pro opětovné získání své legitimity musí Unie zabránit rozpadu svých demokratických 

struktur a znovu navázat kontakt se svými občany; 

29.  všímá si existenci virtuálních platforem eTwinning, EPALE a School Education 

Gateway;  

30. žádá Komisi, aby byla pedagogickým pracovníků, kteří se v současnosti věnují učení, a 

vysokoškolským pracovníkům, kteří se specializují na studia o EU, nápomocna při 

klíčovém přezkumu materiálů, které jsou v současné chvíli k dispozici na platformě 

Teachers' Corner, a to za účelem zajištění jejich kvality a vhodnosti; 

31. vyzdvihuje úlohu, kterou plní informační kanceláře evropských orgánů, a všímá si jejich 

závazku přispívat k posilování vztahů s členskými státy, s celostátními, regionálními a 

místními vzdělávacími zařízeními, organizacemi mladých a sdělovacími prostředky a 

dosáhnout jejich sblížení a toho, aby mladí lidé porozuměli úloze, kterou každý z těchto 

orgánů sehrává v jejich každodenním životě; 

Úloha členských států 

32.  připomíná, že podle článku 6 a 165 SFEU má EU povinnost poskytovat členským státům 

podporu v oblasti vzdělávání; vybízí členské státy k tomu, aby modernizovaly své 

vzdělávací systémy a veškeré formy náplně výuky související s EU na všech úrovních 

vzdělávání – včetně odborného vzdělávání a přípravy – s cílem poskytovat více informací 

o způsobu, jakým EU funguje, a to v úzké spolupráci se všemi relevantními subjekty na 

úrovni EU a jednotlivých zemí a na regionální a místní úrovni; 

33. vybízí členské státy, aby podporovaly veškeré možnosti předávání poznatků o 

problematice EU studentům i učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům 
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prostřednictvím formálního, neformálního a informálního učení a aby plně využívaly a 

doplňovaly finanční nástroje, programy a iniciativy EU, které mají k dispozici; 

34. žádá členské státy, aby přijaly další opatření zaměřená na občanskou výuku ve školách; 

zdůrazňuje, že především po útocích, k nimž došlo dne 13. listopadu v Paříži a dne 

22. března 2016 v Bruselu, je více než kdy jindy třeba zajistit, aby byly školy místem 

začleňování všech, a to na základě evropských hodnot, s cílem zajistit demokratické 

zásady a úctu k občanství a identitě jednotlivých členských států a evropské civilizaci; 

35. vyzývá členské státy, aby navýšily investice do vzdělávání a aby školám a učitelům 

poskytly potřebnou podporu při provádění a pokračujícím rozvoji výuky a účinných 

programů občanské výchovy v oblasti fungování Unie; 

36. vyzývá členské státy, aby zajistily rovný a inkluzivní přístup k inovativnímu a kvalitnímu 

formálnímu a neformálnímu vzdělávání pro všechny studenty, zejména pro osoby se 

zdravotním postižením, které jsou často ve vzdělávacích politikách opomíjeny; vyzývá 

proto k tomu, aby bylo využito všech dostupných prostředků k vytvoření ustanovení 

týkající se rozvoje osob se zdravotním postižením v rámci otevřeného a vstřícného 

vzdělávacího prostředí, a to i jejich začleněním do hlavních vzdělávacích systémů vždy, 

pokud je to možné; 

37. domnívá se, že by členské státy v konzultaci se vzdělávacími subjekty měly hledat 

příležitosti k výměně nápadů v souvislosti s výukou zaměřenou na evropský integrační 

proces a fungování Unie, a to ve spojení s výukou dějepisu v rámci svých vzdělávacích 

programů s cílem dosáhnout toho, aby mladí lidé porozuměli skutečnému dopadu Unie na 

jejich nynější a budoucí životy; 

38. připomíná úlohu, kterou sociální partneři a organizace občanské společnosti plní při 

přiblížení EU k jejím občanům, avšak poukazuje na to, že toho nelze dosáhnout, pokud 

evropské orgány budou i nadále trpět krizí legitimity; zdůrazňuje proto, že je třeba 

diskutovat na nejvyšší úrovni mezi členskými státy, Komisí a Radou s cílem odhalit 

skutečné příčiny tohoto odcizení, k němuž došlo mezi občany v členských státech a 

Evropskou unii, a přijmout odpovídající rozhodnutí; 

39. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 
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