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Euroopan parlamentin päätöslauselma EU-asioiden oppimisesta koulussa 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 ja 

165 artiklan, 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1288/2013
1
 unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 

”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 

1298/2008/EY kumoamisesta, 

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 1093/2012/EY
2
 Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013), 

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014
3
 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020, 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista
4
, 

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisen 

koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)
5
, 

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Luonnos neuvoston 

ja komission vuoden 2015 yhteiseksi raportiksi eurooppalaisen koulutusyhteistyön 

strategisen kehyksen (ET 2020) täytäntöönpanemisesta” (COM(2015)0408), 

                                                 
1 
EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50. 

2
 EUVL L 325, 23.11.2012, s. 1. 

3
 EUVL L 115, 17.4.2014, s. 3. 

4
 EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10. 

5
 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2. 
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– ottaa huomioon komission 14. syyskuuta 2015 tekemän täytäntöönpanopäätöksen vuoden 

2016 työohjelman hyväksymisestä Erasmus+ -ohjelman täytäntöön panemiseksi: EU:n 

koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (C(2015)6151), 

– ottaa huomioon 28. ja 29. marraskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät oppimiseen 

liittyvää liikkuvuutta koskevasta vertailuarvosta
1
, 

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Luonnos neuvoston 

ja komission yhteiseksi vuoden 2015 raportiksi nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön 

uudistettujen puitteiden täytäntöönpanosta (2010–2018)” (COM(2015)0429), 

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”EU:n 

nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin. Uudistetulla avoimella 

koordinointimenetelmällä kiinni nuorison haasteisiin ja mahdollisuuksiin” 

(COM(2009)0200), 

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2009 annetun neuvoston päätöslauselman nuorisoalan 

eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010–2018)
2
, 

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista
3
, 

– ottaa huomioon päätöslauselmansa koulutuspolitiikasta ennen vuotta 1993
4
, 

– ottaa huomioon päätöslauselmansa opettajankoulutuksen laadun parantamisesta
5
, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0021/2016), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

6 artiklan mukaan koulutus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

B. katsoo, että koulutuksen perustehtävä on kansalaisuuskasvatus, johon sisältyy henkilön 

tai yhteisön velvollisuus noudattaa valtion siviilioikeuden säännöksiä; 

C. katsoo, että koulutuksen päämääriin kuuluu yksilöiden valmistaminen yhteiskuntaelämää 

varten välittämällä heille sen maan sosiaaliset säännöt ja arvot, jonka kansalaisia he ovat; 

D. ottaa huomioon, että vuoden 2014 eurobarometritutkimuksen
6
 mukaan 44 prosenttia 

EU:n kansalaisista katsoo, että he eivät ymmärrä kovin hyvin, miten EU toimii, ja 

52 prosenttia heistä katsoo, että heidän äänellään ei ole merkitystä EU:ssa; 

                                                 
1
 EUVL C 372, 20.12.2011, s. 31. 

2
 EUVL C 311, 19.12.2009, s. 1. 

3 
EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1. 

4
 EYVL C 150, 15.6.1992, s. 366. 

5 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 12.  
6
  Standard Eurobarometer 81, kevät 2014: ”Public opinion in the European Union” 

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

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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E. ottaa huomioon, että vain 42,61 prosenttia EU:n kansalaisista ja vain 27,8 prosenttia 18–

24-vuotiaista äänesti edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa, mikä oli alhaisin 

äänestysaktiivisuus vuoden 1979 jälkeen
1
;  

F.  korostaa, että edellä mainittujen lukujen perusteella EU kärsii jäsenvaltioiden 

kansalaisten mielestä demokratiavajeesta ja legitimiteetin kriisistä; korostaa myös, että 

tässä suhteessa voi olla hyödyllistä lisätä Euroopan yhdentymisprosessin toimintaa 

koskevan tiedotuksen avoimuutta mutta toteaa, että tässä on otettava huomioon 

jäsenvaltioiden kansalaisten erilaiset mielipiteet, jotta nämä kokevat saavansa 

kunnioitusta osakseen; 

G. toteaa, että useat mielipidekyselyt ovat viime aikoina osoittaneet, että useiden 

jäsenvaltioiden, kuten Ranskan ja Hollannin, kansalaiset toivovat kansanäänestyksen 

järjestämistä EU-jäsenyydestä; katsoo, että tällaiset mielipidekyselyjen tulokset 

osoittavat, että Euroopan kansat tuntevat edelleen halua sitoutua omaan kansakuntaansa; 

H.  toteaa, että liikkuvuusohjelmien edunsaajat tulevat usein sosiaalisista ympäristöistä, jotka 

jo mahdollistavat helpon liikkumisen eri puolilla Eurooppaa; katsoo, että ensisijaisena 

tavoitteena on oltava poistaa sosiaalista ja taloudellista epävarmuutta, jossa monet 

jäsenvaltioiden kansalaiset elävät; muistuttaa lisäksi, että on noudatettava 

toissijaisuusperiaatetta ja annettava tunnustusta kansallisvaltioille, joissa kansalaiset 

voivat nauttia vapaiden ja riippumattomien kansakuntien muodostaman Euroopan 

tarjoamista eduista tehden keskenään yhteistyötä Erasmus+ -ohjelman kaltaisissa 

yhteisissä ohjelmissa; 

I. katsoo, että vain jäsenvaltiot voivat ymmärtää koulutuksen ja kulttuurin alan haasteita ja 

vastata niihin, koska ne ovat lähellä kansalaisia ja niillä on vaadittava legitimiteetti ja 

koska sosioekonomiset olot ovat erilaiset eri maissa; 

J. toteaa, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita EU-asioiden opetus on otettu osaksi 

opetussuunnitelmia ja opettajankoulutusohjelmia; katsoo, ettei tästä opetuksesta 

kuitenkaan ole hyötyä, elleivät jäsenvaltioiden kansalaiset ennen sitä opi tuntemaan oman 

maansa historiaa, sillä se on ehdoton edellytys Euroopan yhdentymisen ymmärtämiselle; 

K. toteaa, että monissa jäsenvaltioissa EU-asioita opetetaan yleensä kaikilla koulutustasoilla 

ja monissa erilaisissa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan opetuksen oppiaineissa; 

L. ottaa huomioon, että koulutuksen alan investointeja priorisoidaan eri tavoin eri 

jäsenvaltioissa kunkin maan olosuhteiden mukaisesti; katsoo, että sen vuoksi kunkin 

jäsenvaltion on arvioitava, mitä parannuksia tarvitaan sekä kouluopetuksen sisältöön että 

opettajien peruskoulutukseen; 

M. toteaa, että yksityisen konsulttiyrityksen ICF GHK:n koulutuksen ja kulttuurin 

pääosastolle tekemän tutkimuksen ”Learning Europe at school”
2
 mukaan opettajilla on jo 

                                                 
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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monia mahdollisuuksia saada opetusta EU-asioissa yhdistyksiltä, jotka toimivat 

korkeakouluverkoston ulkopuolella; 

N. toteaa, että komission vuonna 2014 esittelemä Erasmus-ohjelman vaikutustenarviointi 

osoittaa, että koulutukseen liittyvällä liikkuvuudella ja opintojen kansainvälistymisellä on 

myönteinen vaikutus työllistymiseen; muistuttaa kuitenkin, että liikkuvuus ei voi yksin 

ratkaista Euroopan työttömyysongelmaa ja etenkään nuorisotyöttömyyttä vaan sen lisäksi 

on pyrittävä parantamaan perustaitojen oppimista ja lisäämään erityisesti sosiaalisesti 

oppisopimus- ja ammattikoulutuksen arvostusta; 

1.  korostaa, että oppilaiden on yhä tärkeämpää saada tietoa sen eurooppalaisen järjestelmän 

mekanismeista, jossa he elävät, ja EU:n kasvavasta vaikutuksesta heidän elämäänsä; 

muistuttaa kuitenkin, että monet aiheesta tehdyt tutkimukset osoittavat, että koulutuksen 

ensisijaisena tavoitteena on perustaitojen (luku- ja kirjoitustaito sekä matematiikka) 

oppiminen, mikä on perusedellytys sille, että kansalaiset pystyvät kouluttautumaan 

edelleen ja ymmärtämään elinympäristöään; 

2.  korostaa, että EU ei saa takaisin jäsenvaltioiden kansalaisten luottamusta, jos se vain 

tyytyy toteuttamaan laajan tiedotuskampanjan kouluissa ja korkeammissa oppilaitoksissa; 

muistuttaa, että on tarpeen suojella mielipiteiden ja eurooppalaisten kulttuurien 

moninaisuutta kannustamalla valtioita tekemään tunnetuksi kansallista historiaansa 

opetusohjelmien avulla ja lisäämään mahdollisuuksia tutustua kansalliseen 

kulttuuriperintöön; 

3. korostaa, että on tarpeen määritellä tarkemmin EU:n perusarvot, jotta ne eivät jää 

abstrakteiksi käsitteiksi suurelle osalle jäsenvaltioiden kansalaisia; huomauttaa, että 

jäsenvaltioiden historian ja arvojen tuntemus ja ymmärtäminen on erittäin tärkeää 

keskinäisen ymmärryksen kannalta; 

4.  huomauttaa, että EU:n olisi oltava paremmin esillä opetusmateriaaleissa ottaen huomioon 

sen vaikutuksen kansalaistensa jokapäiväiseen elämään; katsoo, että nimenomaisesti 

unionia koskevaa sisältöä olisi tarkasteltava eri tavalla koulujen opetussuunnitelmissa; 

korostaa, että on käytettävä aktiivisuutta ja osallistumista korostavia opetusmenetelmiä, 

jotka on räätälöity oppilaiden tason, tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, unohtamatta 

kuitenkaan, että oppilaiden on ensisijaisesti hankittava perustaidot, jotta varmistetaan 

heille parhaat mahdolliset kehitysmahdollisuudet koulutuksen ja kulttuurin alalla ja jotta 

he oppivat ymmärtämään ympäröivää maailmaa; 

5. korostaa tarvetta käyttää jo aiemmin hyväksi havaittuja opetusmenetelmiä, joissa 

korostetaan perustaitojen hankkimista; panee merkille huomion, jonka neuvosto ja 

komissio esittävät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) 

täytäntöönpanosta vuonna 2015 julkaisemassaan yhteisessä raportissa, jossa ne 

muistuttavat, että EU:ssa 22 prosentilla 15-vuotiaista on puutteita matematiikan 

osaamisessa ja 18 prosentilla on vakavia puutteita lukutaidossa; 

6. korostaa, että kansallisesti määritellyille prioriteeteille perustuvassa 

kansalaiskasvatuksessa olisi sallittava avoin ja moniarvoinen keskustelu Euroopan 

yhdentymisestä ja annettava oppilaille mahdollisuus kehittää omaa kriittistä ajatteluaan 
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EU:sta erityisesti antamalla opetusta päätöksentekoprosesseista ja siitä, kuinka ne 

vaikuttavat heidän omaan maahansa ja demokraattiseen osallistumiseensa; 

7.  korostaa, että EU:n ovat muovanneet sen jäsenvaltiot ainutlaatuisine historioineen ja 

kulttuureineen ja että unionin kehitys on yhä kiinteästi sidoksissa sen jäsenvaltioihin; 

8. toteaa, että EU:n vaikutus jäsenvaltioihin on huomattava ja että EU-asioiden opetuksessa 

koulussa olisi tuotava esiin sekä jäsenvaltioiden rooli unionin kehityksessä että EU:n 

vaikutus kansalliseen kehitykseen; 

9.  toteaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n on näytettävä esimerkkiä kaikille EU-asioiden 

opettamiseen ja oppimiseen kouluissa osallistuville toimijoille toteuttamalla käytännössä 

keskeisiä eurooppalaisia arvoja, mukaan lukien erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen 

ja ilmaisunvapaus; 

10. myöntää, että on varmistettava perus- ja jatkotason elinikäiset ammatilliset 

kehitysmahdollisuudet opettajille ja kasvattajille ja parannettava ja laajennettava niitä, 

jotta he pystyvät sisällyttämään EU-ulottuvuuden opetukseensa, erityisesti 

kansalaisuuskasvatuksen osalta; huomauttaa kuitenkin, että eri jäsenvaltioilla on erilaiset 

ensisijaiset investointikohteet ja että joidenkin valtioiden on ensin varmistettava 

opettajien ja kasvattajien taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen, jotta 

varmistetaan heidän auktoriteettinsa kunnioittaminen ja taataan kaikille optimaaliset 

oppimisen edellytykset; 

11. korostaa, että on edistettävä ja lujitettava jäsenvaltioiden kansallisten kielten asemaa, 

jotta voidaan vaalia Euroopan kulttuuriperintöä; katsoo, että tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi myös opettajien on saatava tukea, kuten mahdollisuuksia ammatilliseen 

koulutukseen; 

12. painottaa yliopistojen merkitystä pätevien ja motivoituneiden opettajien ja kasvattajien 

valmennuksessa ja koulutuksessa; vaatii edistämään ja tukemaan jäsenvaltioiden toimia, 

kun ne pyrkivät tarjoamaan yliopistojen sisällä mahdollisuuksia erikoistuneeseen 

pätevöitymiskoulutukseen, joka olisi avointa ja sekä opiskelijoiden että ammatissa 

toimivien opettajien ja kasvattajien saatavilla; 

13. korostaa historian opetuksen tehostamisen merkitystä ja potentiaalia pitäen kuitenkin 

mielessä jäsenvaltioiden toimivallan tällä alalla, koska eurooppalainen sivistys on 

seurausta yhteisestä perinnöstä, jota ovat määrittäneet kreikkalainen kulttuuri, 

roomalainen laki ja kristinusko; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 

historiaseuroja ja historian tutkimuskeskuksia ja korostamaan näin niiden merkittävää 

tieteellistä tehtävää Euroopan historian valottajana sekä niiden merkitystä kouluopettajien 

pitämisessä ajan tasalla; 

14. suosittaa myös, että Euroopan historian talossa ei esiteltäisi ainoastaan 1800- ja 1900-

lukujen historiaa, koska Eurooppa on tulosta paljon pidemmästä historiasta: korostaa, että 

sen kerronnan laajentaminen voisi tehdä siitä rakantavan välineen opettajille ja oppilaille; 

15. kehottaa kiireellisesti uudistamaan ja vahvistamaan opetusta unionin kansalaisuudesta ja 

kansalaiskasvatusta jäsenvaltioissa, jotta oppijat voivat omaksua ikätasolleen soveltuvin 
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keinoin tarvittavat tiedot, arvot, taidot ja osaamisen ja jotta he oppivat ajattelemaan 

kriittisesti ja muodostamaan tietoon perustuvia tasapainoisia mielipiteitä, käyttämään 

demokraattisia oikeuksiaan, kuten äänioikeuttaan, täyttämään demokratiaan liittyvät 

velvollisuutensa, arvioimaan erilaisia mielipiteitä ja olemaan aktiivisia ja vastuullisia 

kansalaisia; 

16. huomauttaa, että kouluopetuksen laatu riippuu suurelta osin opettajien kunnioittamisesta 

ja kannustaa vahvistamaan heidän auktoriteettiaan; korostaa, että myös vanhemmat ovat 

tärkeässä asemassa, sillä perhe on ensimmäinen sosiaalistumisryhmä; kehottaa siksi 

lisäämään vanhempien ja oppilaitosten sekä kansallisten koulutuksesta vastuussa olevien 

viranomaisten yhteistyötä, sillä näillä kaikilla on vastuunsa asioissa, jotka liittyvät 

kansalaisuuteen; katsoo, että alalla on tarjottava tukea muun muassa tehostamalla 

kansalaiskasvatusta; 

18. korostaa, että vieraiden kielten oppiminen voi osaltaan edistää työllistymistä mutta 

siirtyminen kohti työmarkkinaperusteista koulutusta on tosiasiallisesti edelleen paras tapa 

torjua nuorisotyöttömyyttä; 

19. korostaa, että epävirallisella ja arkioppimisella, kuten nuorisotyöllä, vapaaehtoistyöllä, 

sukupolvien välisellä ja perheiden sisäisellä oppimisella, aikuiskoulutuksella sekä 

koulutuksen välineenä käytetyllä urheilulla, on suuri merkitys sosiaalisten taitojen, 

kansalaistaitojen, osaamisen ja käyttäytymismallien kehityksessä ja vastuullisten ja 

aktiivisten jäsenvaltioiden kansalaisten muovaamisessa; korostaa, että tällainen 

osaaminen on tunnustettava ja validoitava virallisessa koulutuksessa ja että on luotava 

läheisemmät yhteydet virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen välille; 

20. kehottaa omaksumaan koulutuspolitiikassa sulauttamiseen pyrkivän lähestymistavan, 

joka mahdollistaisi maahanmuuttajaoppilaiden tehokkaan sopeutumisen 

vastaanottajamaan vaatimuksiin ja arvoihin; 

21. korostaa, että Euroopan yhdentymisestä on tiedotettava paremmin niin kouluissa kuin 

niiden ulkopuolella, jotta mahdollistetaan osallistuminen demokraattiseen keskusteluun 

erilaisista unionin tulevaisuudenkuvista ja edistetään avoimuutta jäsenvaltioiden 

kansalaisia kohtaan, sillä ilman sitä he eivät voi muodostaa kriittistä mielipidettä eivätkä 

siten osallistua demokraattisen prosessin sujuvaan toteutumiseen; painottaa kuitenkin 

tarvetta välittää objektiivista tietoa ja tarjota tosiasioihin perustuvaa opetusta, jossa ei ole 

sijaa ideologisille näkökohdille, jottei vaaranneta lapsien ja muiden kansalaisten vapaata 

tahtoa; 

22. kehottaa komissiota kannustamaan lisätutkimuksia siitä, miten EU-asioita nykyään 

opetetaan kouluissa eri puolilla Eurooppaa ja miten ne ovat esillä opetussuunnitelmissa ja 

tutkinnoissa sekä a) onko opettajilla ja kasvattajilla riittävät mahdollisuudet hyödyntää 

ammatilliseen kehittymiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä parhaiden käytäntöjen 

vaihtoon liittyviä EU:n ohjelmia ja toimia ja b) onko rahoitetulla toiminnalla EU-asioiden 

sisällyttämiseksi tehokkaasti kouluopetukseen loppujen lopuksi vaikutusta kouluihin; 

23. panee merkille, että on olemassa verkostoja, joilla tuetaan EU-tuntemuksen kohentamista 

ja jotka osallistuvat siihen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, ja että näiden 

verkostojen välillä vaihdetaan parhaita käytäntöjä unionin tasolla; 
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24. korostaa Erasmus+ -, Kansalaisten Eurooppa- ja Luova Eurooppa -ohjelmien suurta 

merkitystä koulutuksen, kielitaidon, aktiivisen kansalaisuuden, kulttuuritietoisuuden ja 

ympäröivän maailman ymmärtämisen edistämisessä; korostaa, että on tarjottava 

asianmukaista taloudellista tukea näille ohjelmille ja lisättävä mahdollisuuksia hyödyntää 

liikkuvuutta; muistuttaa kuitenkin, että vaikka liikkuvuus voikin olla etu, se on tehokasta 

vasta sitten, kun määritellään selvästi, mistä Eurooppa rakentuu ja miten kunkin 

Euroopan kansakunnan oma identiteetti on kehittynyt; toteaa, että kansallisten 

erityispiirteiden opettaminen etenkin historianopetuksen avulla on ainoa keino tuoda 

esille, millaiset asiat yhdistävät Euroopan kansakuntia, ja edistää eurooppalaista 

kulttuuria; 

25. muistuttaa Erasmus+ -ohjelman tarjoamasta monipuolisesta toiminnasta ja toteaa, että se 

on kansalaisten hyvin tuntema ja heidän suosiossaan, mikä koskee erityisesti 

opiskelijoiden liikkuvuutta osana heidän opiskeluaan; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta niistä Erasmus+ -ohjelman osista, jotka ovat 

tuntemattomampia, kuten eurooppalainen vapaaehtoispalvelu; 

26. panee tyytyväisenä merkille komission vuoden 2016 työohjelman Erasmus+ -ohjelman 

täytäntöön panemiseksi mutta on huolestunut siitä, että tämän ohjelman määrärahat ovat 

yhä jäädytetyt Kreikassa; 

27. kehottaa komissiota parantamaan pedagogisia näkökohtia ja ottamaan koulujen tarpeet 

paremmin huomioon hankkeissa, jotka rahoitetaan Jean Monnet -ohjelmasta, 

varmistamalla, että koulut voivat hakea suoraan ohjelmaan, ja myöntämällä rahoitusta 

pidemmäksi aikaa, esimerkiksi kolmeksi vuodeksi, kuten Jean Monnet -moduulien 

rahoituksessa; kehottaa komissiota antamaan opettajankoulutuslaitoksille mahdollisuuden 

hyödyntää Jean Monnet -moduuleihin liittyvää toimintaa ja kannustamaan niitä 

sisällyttämään nämä ohjelmiinsa; 

28. toteaa, että unionissa on tällä hetkellä kriisi, joka liittyy sen demokraattiseen 

oikeutukseen, mikä ei johdu vain eurooppalaisten riittämättömästä EU:n mekanismien 

tuntemuksesta vaan myös siitä, että he eivät saa ääntään kuuluville päätöksenteossa; 

korostaa, että saadakseen takaisin oikeutuksensa unionin on pysäytettävä demokraattisten 

rakenteidensa purkaminen ja luotava uudelleen yhteys kansalaisiinsa; 

29.  panee merkille eTwinning-, EPALE- ja School Education Gateway -portaalit; 

30. pyytää komissiota edistämään sitä, että opetustehtävissä toimivat kasvattajat ja EU-

tietouteen erikoistuneet tiedemaailman edustajat tarkastelevat kriittisesti 

Opettajainhuone-alustalla tällä hetkellä saatavilla olevia aineistoja niiden laadun ja 

asianmukaisuuden varmistamiseksi; 

31. korostaa EU:n toimielinten tiedotustoimistojen merkitystä ja panee merkille niiden 

sitoutumisen suhteiden edistämiseen jäsenvaltioiden, kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten oppilaitosten, nuorisojärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa näiden 

tuomiseksi lähemmäs toisiaan ja sen varmistamiseksi, että nuoret ymmärtävät 

toimielinten merkityksen jokapäiväisessä elämässään; 
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32.  muistuttaa, että SEUT:n 6 ja 165 artiklan mukaisesti EU:lla on velvollisuus tukea 

jäsenvaltioita koulutuksen alalla; kannustaa jäsenvaltioita saattamaan ajan tasalle 

koulutusjärjestelmänsä sekä kaikenlaisen EU-aiheisen opetussuunnitelmasisällön kaikilla 

koulutuksen tasoilla – mukaan lukien ammatillinen koulutus – jotta voidaan tehostaa 

EU:n toimintaa koskevaa tiedotusta tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien EU:n 

sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden ja sidosryhmien kanssa; 

33. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia tapoja välittää enemmän EU-tietoa 

oppijoille sekä opettajille ja kasvattajille virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen kautta 

ja kehottaa niitä myös hyödyntämään täysimääräisesti ja täydentämään EU:n 

rahoitusvälineitä, ohjelmia ja aloitteita; 

34. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tehokkaampiin toimiin kouluissa annettavan 

kansalaiskasvatuksen suhteen; korostaa, että etenkin 13. marraskuuta 2015 Pariisissa ja 

22. maaliskuuta 2016 Brysselissä tehtyjen terrori-iskujen jälkeen on entistäkin 

tärkeämpää, että koulu on kaikkien integroitumista kansallisten ja eurooppalaisten 

arvojen perusteella edistävä paikka, jotta taataan demokratian periaatteet sekä 

kansalaisuuden ja jokaisen jäsenvaltion ja eurooppalaisen sivistyksen identiteetin 

kunnioittaminen; 

35. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään koulutusinvestointeja ja tukemaan riittävästi kouluja ja 

opettajia, jotta nämä voivat toteuttaa EU:n toimintaa koskevia kursseja ja tehokkaan 

kansalaiskasvatusohjelman sekä jatkuvasti kehittää niitä; 

36. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla oppijoilla, mukaan lukien vammaiset 

henkilöt, jotka liian usein unohdetaan koulutuspolitiikassa, on yhtäläinen ja avoin 

mahdollisuus innovatiiviseen ja korkeatasoiseen viralliseen ja epäviralliseen oppimiseen 

sekä elinikäiseen oppimiseen; kehottaa kaikin mahdollisin tavoin huolehtimaan 

vammaisten henkilöiden kehityksen turvaamisesta avoimessa ja viihtyisässä 

oppimisympäristössä muun muassa integroimalla heidät mahdollisuuksien mukaan 

yleisiin koulutusjärjestelmiin; 

37. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi käytävä vuoropuhelua koulutusalan toimijoiden kanssa 

ja pyrittävä löytämään mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia Euroopan yhdentymistä ja EU:n 

toimintaa koskevan opetuksen sisällyttämisestä historian opetuksen yhteydessä 

koulutusohjelmiinsa siten, että nuoret voisivat nähdä unionin todelliset vaikutukset 

elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa; 

38. muistuttaa työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen roolista EU:n ja sen 

kansalaisten välisen kuilun kuromisessa umpeen mutta korostaa, että tämä ei onnistu niin 

kauan kuin EU:n toimielimet kärsivät legitimiteettikriisistä; korostaa, että jäsenvaltioiden, 

komission ja neuvoston välillä on käytävä korkeimman tason keskusteluja, jotta voidaan 

selvittää todelliset syyt jäsenvaltioiden kansalaisten etääntymiseen EU:sta ja tehdä niihin 

perustuvia päätöksiä; 

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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