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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0021/2016 

Europos Parlamento rezoliucija dėl mokymosi apie ES mokyklose 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos (ES) sutarties 2 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 ir 165 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 

programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, 

Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB
1
, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

Nr. 1093/2012/ES dėl Europos piliečių metų (2013 m.)
2
, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“
3
, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų
4
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“)
5
, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „2015 m. Tarybos ir 

Komisijos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos 

(„ET 2020“) įgyvendinimo bendros ataskaitos projektas“(COM(2015) 0408), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl Sąjungos 

                                                 
1  

OL C 347, 2013 12 20, p. 50. 
2
 OL L 325, 2012 11 23, p. 1. 

3
 OL L 115, 2014 4 17, p. 3. 

4
 OL L 394, 2006 12 30, p. 10. 

5
 OL C 119, 2009 5 28, p. 2. 
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švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ įgyvendinimo 2016 m. 

darbo programos patvirtinimo (C(2015)6151), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 28–29 d. Tarybos išvadas dėl besimokančiųjų judumo 

lyginamojo standarto
1
, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą „Bendros 2015 m. 

Tarybos ir Komisijos ataskaitos dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 

atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) įgyvendinimo projektas“(COM(2015) 0429), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą „ES jaunimo strategija. 

Investicijos ir galimybių suteikimas. Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, 

taikomas sprendžiant jaunimo problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“ 

(COM(2009) 0200), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl Europos 

bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.)
2
, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo
3
, 

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl švietimo ir mokymo politikos rengiantis 1993 m.
4
, 

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl mokytojų rengimo kokybės gerinimo
5
, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8-0021/2016), 

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnyje teigiama, jog 

švietimas lieka valstybių narių kompetencija: 

B. kadangi svarbiausias švietimo vaidmuo yra išmokyti pilietiškumo, kai asmenims ar 

subjektams taikoma valstybinė civilinė teisė; 

C. kadangi vieni iš švietimo tikslų yra parengti žmones gyventi visuomenėje perduodant tos 

šalies, kurios piliečiai jie yra, socialinius kodeksus ir vertybes; 

D. kadangi, kaip rodo 2014 m. Eurobarometro apklausos duomenys, 44 proc. Europos 

Sąjungos piliečių mano, jog jie nepakankamai supranta, kaip veikia ES, o 52 proc. 

piliečių mano, kad jų nuomonė ES nesvarbi
6
;  

E. kadangi tik 42,61 proc. ES piliečių ir tik 27,8 proc. 18–24 metų asmenų balsavo 

                                                 
1
 OL C 372, 2011 12 20, p. 31. 

2
 OL C 311, 2009 12 19, p. 1. 

3  
OL C 398, 2012 12 22, p. 1. 

4
 OL C 150, 1992 6 15, p. 366. 

5
 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 12.  

6
 Standartinė „Eurobarometro Nr. 81“ apklausa. 2014 m. pavasaris. Viešoji nuomonė Europos Sąjungoje 

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

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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paskutiniuose rinkimuose į Europos Parlamentą, o tai mažiausias dalyvavimas nuo 

1979 m.
1
;  

F.  kadangi, kaip matyti iš pirmiau pateiktų duomenų, Europos Sąjungoje nepakankamai 

užtikrinama demokratija ir valstybių narių piliečiai susiduria su teisėtumo krize; be to, 

atsižvelgiant į tai, pabrėžia, kad gali būti naudinga skaidriau teikti informaciją apie 

Europos integracijos proceso veikimą, tačiau to galima imtis tik paisant valstybių narių 

piliečių nuomonių įvairovės, kad piliečiai jaustųsi gerbiami; 

G. kadangi keli nuomonių tyrimai neseniai parodė, jog kelių valstybių, įskaitant Prancūziją ir 

Nyderlandus, piliečiai nori surengti referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje; kadangi 

tokių tyrimų rezultatai parodo, jog europiečiai vis dar jaučiasi susiję su savo tauta; 

H.  kadangi judumo programų gavėjai dažnai yra iš socialinės aplinkos, kurioje jau 

užtikrintos galimybės laisvai judėti Europoje; kadangi pirmenybė visų pirma turi būti 

teikiama siekiant sumažinti socialinį ir ekonominį nesaugumą, kurį patiria daugelis 

valstybių narių piliečių; be to, žinant, jog būtina laikytis subsidiarumo principo ir 

pripažinti nacionalinių valstybių, kuriose piliečiai gali naudotis laisvų ir nepriklausomų 

tautų, kurios bendradarbiauja viena su kita tokiose jungtinėse programose kaip 

„Erasmus+“, Europos teikiama nauda, svarbą; 

I. kadangi tik valstybės narės gali suprasti ir reaguoti į švietimo ir kultūros srities iššūkius, 

nes jie yra glaudžiai susiję su piliečiais ir teisėtumu, be to, kiekvienoje valstybėje skiriasi 

socialinės ir ekonominės sąlygos; 

J. kadangi dauguma valstybių narių mokymą apie ES įtraukė į savo mokymo programas ir 

mokytojų rengimo programas, tačiau toks mokymas bus pelningas tik tada, kai valstybių 

narių piliečiai pirmiausia bus įgiję žinių apie savo nacionalinę istoriją, nes tai yra būtina 

sąlyga siekiant suprasti Europos kūrimo procesą; 

K. kadangi kai kuriose valstybėse narėse ES temos paprastai dėstomos įvairiais švietimo 

sistemos lygmenimis per įvairius privalomojo lavinimo dalykus; 

L. kadangi kiekvienoje valstybėje narėje švietimo srities investicijų prioritetai yra skirtingi 

dėl specifinio kiekvienos šalies konteksto; kadangi būtent todėl kiekviena valstybė narė 

turi pati įvertinti, kokių patobulinimų reikia mokyklų mokymo turinio ir pradinio 

mokytojų mokymo srityje; 

M. kadangi, Švietimo ir kultūros GD užsakymu bendrovės ICF GHK atlikto tyrimo 

„Learning Europe at school“ duomenimis
2
, jau yra daug galimybių rengti mokytojus 

dėstyti su ES susijusius dalykus dalyvaujant aukštojo mokslo sričiai nepriklausančioms 

asociacijoms; 

N. kadangi iš 2014 m. Komisijos pateikto programos „Erasmus“ poveikio vertinimo matyti, 

kad judumas švietimo tikslais ir švietimo tarptautinimas daro teigiamą poveikį 

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

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 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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įsidarbinimo galimybėms; tačiau primena, kad vien judumu nedarbo, ypač jaunimo 

nedarbo, Europoje problema nebus išspręsta, todėl taip pat būtina dėti pastangas siekiant 

pagerinti bendrų pagrindinių gebėjimų ugdymą ir skirti daugiau dėmesio amato 

besimokančių ir profesinių mokyklų statusui, ypač socialinėje srityje; 

1.  pabrėžia, kad vis daugiau svarbos įgyja studentai, kurie gauna žinių apie Europos 

institucijų sistemos, kurioje jie gyvena, mechanizmus ir supranta tų mechanizmų veikimą 

bei didėjantį Europos Sąjungos poveikį jų gyvenimui; vis dėlto primena, kad, kaip parodė 

daugelis šios srities tyrimų, švietime svarbiausia yra įgyti pagrindinių įgūdžių (skaitymas, 

rašymas, matematika), kurie yra iš esmės svarbūs, norint patekti į svarbiausią mokymosi 

pasaulį ir suprasti aplinką, kurioje gyvena piliečiai; 

2.  pabrėžia, kad ES nesusigrąžins valstybių narių piliečių pasitikėjimo , jei pasitenkins tik 

plačia komunikacijos kampanija mokyklose ir aukštojo mokslo įstaigose; primena 

būtinybę saugoti nuomonių ir Europos kultūrų pliuralizmą skatinant valstybes propaguoti 

savo nacionalinę istoriją mokymo programose ir didinant galimybes naudotis 

nacionaliniu kultūriniu paveldu; 

3. pabrėžia būtinybę tiksliau apibrėžti pagrindines Europos Sąjungos vertybes, kad jos 

didžiajai valstybių narių piliečių daliai nebūtų tik abstrakčios sąvokos; pažymi, kad žinios 

apie valstybių narių istoriją bei vertybes ir jų supratimas yra svarbiausias dalykas siekiant 

tarpusavio supratimo; 

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES, atsižvelgiant į jos poveikį kasdieniniam piliečių 

gyvenimui, turėtų būti labiau pabrėžta mokymo medžiagoje; mano, kad aiškiai su ES 

susijusiam turiniui mokymo programose turėtų būti taikomas skirtingas požiūris; pabrėžia 

būtinybę naudoti mokymo metodus, kuriais būtų skatinamas aktyvumas ir dalyvavimas ir 

kurie būtų pritaikyti prie moksleivių mokymosi lygmens, poreikių ir interesų, 

nepamirštant pirminių moksleivių poreikių įgyti pagrindinių įgūdžių, kad būtų užtikrintas 

geriausias įmanomas šviečiamasis ir kultūrinis ugdymas ir kad moksleiviai įgytų 

supratimą apie juos supantį pasaulį; 

5. pabrėžia būtinybę naudoti praeityje pasiteisinusius mokymo metodus ir įgyti pagrindinių 

įgūdžių; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į išvadas, paskelbtas bendroje Tarybos ir 

Komisijos 2015 m. ataskaitoje dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje 

strateginės programos („ET 2020“), kurioje abi institucijos primena, kad 22 proc. 15 metų 

ES gyventojai turi matematikos žinių spragų, o 18 proc. patiria rimtų sunkumų 

skaitydami; 

6. pabrėžia tai, kad pilietiniu ugdymu, kuriame svarbiausi nacionalinio lygmens prioritetai, 

turėtų būti skatinami atviri ir pliuralistiniai debatai apie Europos integraciją, be to, 

moksleiviai turi turėti galimybę lavinti kritinį mąstymą apie Europos Sąjungą, ypač 

mokant apie sprendimų priėmimo procesus ir jų įtaką valstybėms narėms bei jų 

demokratiniam dalyvavimui; 

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES formuoja valstybės narės, remdamosi savo išskirtine istorija 

bei kultūra, o Sąjungos vystymasis ir toliau neatsiejamai susijęs su jos valstybėmis 

narėmis; 
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8. pažymi, kad ES poveikis valstybėms narėms yra labai didelis ir kad mokantis apie ES 

mokyklose reikėtų atsižvelgti ir į valstybių narių vaidmenį vystantis ES, ir į ES poveikį 

nacionaliniam vystymuisi; 

9.  pažymi, kad valstybės narės ir ES turi rodyti pavyzdį visiems mokymo ir mokymosi apie 

ES subjektams – praktiškai vadovautis pagrindinėmis Europos vertybėmis, įskaitant 

pagarbą nuomonių pliuralizmui ir žodžio laisvę; 

10. pripažįsta, kad reikia užtikrinti, padidinti ir išplėtoti pradines ir tęstines mokytojų ir 

pedagogų profesinio vystymosi visą gyvenimą galimybes siekiant sudaryti jiems 

galimybes ES aspektą įtraukti į mokymo programas, visų pirma kalbant apie pilietiškumo 

ugdymą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių investavimo prioritetai 

skiriasi ir kai kurios valstybės pirmiausia turi užtikrinti mokytojams ir pedagogams, kad 

bus pagerintos jų finansinės ir socialinės sąlygos, siekiant užtikrinti, kad jų autoritetas 

būtų gerbiamas ir kad visiems būtų sudarytos geriausios sąlygos mokytis; 

11. pabrėžia, kad reikia skatinti valstybių narių nacionalinių kalbų vartojimą ir dar kartą 

patvirtinti jų statusą siekiant puoselėti Europos kultūros paveldą; mano, kad siekiant šio 

tikslo reikia teikti paramą mokytojams, be kita ko, užtikrinant jiems profesinio mokymosi 

galimybes; 

12. pabrėžia universitetų vaidmenį rengiant ir mokant motyvuotus aukštos kvalifikacijos 

mokytojus ir švietimo darbuotojus; ragina skatinti ir remti valstybių narių veiksmus, 

kuriais siekiama suteikti galimybę rengti specializuotus kvalifikacijos kėlimo kursus 

universitetuose, atvirus ir prieinamus universitete besimokantiems studentams ir 

pedagoginę veiklą vykdantiems mokytojams bei švietimo darbuotojams; 

13. pabrėžia istorijos mokymo pagerinimo svarbą ir teikiamas galimybes, kartu nepamirštant 

valstybių narių kompetencijos šioje srityje, nes Europos civilizacija yra bendro paveldo, 

kurį formavo senovės graikų civilizacija, romėnų teisė ir krikščionybė, rezultatas; ragina 

Komisiją ir valstybes nares remti istorikų bendrijas ir istorinių tyrimų centrus, siekiant 

padidinti jų mokslinį indėlį į Europos istoriją ir suteikti jiems svarbesnį vaidmenį nuolat 

atnaujinant mokytojų žinias; 

14. taip pat rekomenduoja, kad Europos istorijos namai pristatytų ne tik devynioliktą ir 

dvidešimtą amžių, nes Europa formavosi per gerokai ilgesnę istoriją; pabrėžia, kad išplėtę 

savo pasakojimą jie galėtų tapti mokiniams ir mokytojams konstruktyvia priemone; 

15. ragina nedelsiant visose valstybėse narėse atnaujinti ir sutvirtinti mokymą apie ES 

pilietybę ir pilietinį ugdymą siekiant besimokantiems pagal jų amžių propaguoti vertybes, 

suteikti reikiamų žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir suteikti jiems galimybę kritiškai mąstyti ir 

susidaryti informacija tinkamai pagrįstą ir proporcingą nuomonę, naudotis savo 

demokratinėmis teisėmis ir atsakomybe, įskaitant balsavimo teisę, įvertinti nuomonių 

įvairovę ir būti aktyviais bei atsakingais piliečiais; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad mokyklinio ugdymo kokybė dažniausiai priklauso nuo 

pagarbos mokytojams; ragina didinti jų autoritetą; pabrėžia, kad tėvams taip pat tenka 

svarbus vaidmuo, nes šeima yra pirma socializacijos vieta, todėl ragina glaudžiau 

bendradarbiauti tėvus, švietimo įstaigas ir nacionalines švietimo institucijas, kurie yra 
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atsakingi už klausimus, suujusius su pilietybe – sritimi, kurią taip pat reikia remti 

stiprinant pilietinį ugdymą; 

18. pabrėžia, kad užsienio kalbų mokymas gali prisidėti skatinant įdarbinimo galimybes, 

tačiau perėjimas prie į darbo rinkos orientuoto švietimo faktiškai tebėra geriausias kovos 

su jaunimo nedarbu būdas; 

19. pabrėžia labai didelę neformaliojo mokymosi ir savišvietos, įskaitant jaunimo darbą, 

savanorišką veiklą, kartų tarpusavio mokymąsi, šeimos mokymąsi ir suaugusiųjų 

mokymąsi, taip pat sporto kaip pedagoginės priemonės svarbą vystant socialinius bei 

pilietinius įgūdžius, gebėjimus ir elgseną ir ugdant atsakingus bei aktyvius valstybių narių 

piliečius; pabrėžia, kad reikia pripažinti ir patvirtinti šiuos gebėjimus formaliojo mokymo 

sistemoje ir sukurti artimesnes formaliojo, neformaliojo mokymosi ir savišvietos sąsajas; 

20. ragina švietimo politikos srityje taikyti asimiliacijos požiūrio siekiant sudaryti sąlygas 

veiksmingai mokinių imigrantų prisitaikymui prie juos priimančių šalių standartų ir 

vertybių; 

21. pabrėžia, kad būtina mokyklose ir už jų ribų teikti daugiau informacijos apie Europos 

integracijos procesą siekiant sudaryti sąlygas dalyvauti demokratinėse diskusijose apie 

skirtingas ES vizijas ir užtikrinti valstybių narių piliečiams, kurie kitaip negalėtų 

susidaryti kritiškos nuomonės, skaidrumą ir tokiu būdu prisidėti prie sklandaus 

demokratinio proceso vykdymo; vis dėlto pabrėžia, kad reikia teikti objektyvią 

informaciją ir užtikrinti faktiškai neideologizuotą švietimą, kad nekiltų grėsmė laisvai 

piliečių, įskaitant vaikus, valiai; 

22. prašo Komisijos skatinti tolesnius tyrimus, kaip šiuo metu apie ES mokoma visos 

Europos mokyklose ir kaip tai atsispindi mokymo programose ir egzaminuose ir ar: a) 

mokytojai ir švietimo darbuotojai turi pakankamai galimybių naudotis aktualiomis ES 

programomis ir profesinio ugdymo priemonėmis, mokytis visą gyvenimą ir naudotis 

keitimosi geriausia patirtimi platformomis ir b) finansuojami veiksmai, kuriais siekiama 

veiksmingai įtraukti mokymąsi apie ES į mokyklų programas, turi realų poveikį 

mokykloms; 

23. atkreipia dėmesį į tai, jog esama tinklų, kurie propaguoja mokymąsi apie ES nacionaliniu, 

regioniniu ir vietos lygmenimis ir jame dalyvauja, taip pat į gerosios praktikos mainus 

tarp šių tinklų Sąjungos lygmeniu; 

24. pabrėžia, kad programos „Erasmus+“, „Europa piliečiams“ ir „Kūrybiška Europa“ itin 

svarbios skatinant švietimą ir mokymą, kalbų įgūdžius, aktyvų pilietiškumą, kultūrinį 

sąmoningumą, kultūrinį sąmoningumą ir pasaulio, kuriame gyvename, supratimą; 

pabrėžia, kad reikia tinkamai finansiškai remti šias programas ir sudaryti geresnes 

judumo galimybes; vis dėlto primena, kad, jeigu mobilumas galėtų būti laikomas vertybe, 

jis nebūtų veiksmingas aiškiai neapibrėžus Europą sudarančių veiksnių ir neplėtojant 

kiekvienos Europos tautos tapatumo; tvirtina, kad mokymasis apie nacionalines ypatybes, 

ypač mokant istorijos, yra vienintelis būdas nustatyti, ką bendra turi Europos tautos, ir 

plėtoti Europos civilizaciją; 

25. primena, kad pagal programą „Erasmus+“ siūlomas platus veiksmų spektras, ir pažymi 
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jos populiarumą bei pripažinimą plačiojoje visuomenėje, ypač dėl studentams suteikiamų 

judumo galimybių studijų metu; ragina Komisiją ir valstybes nares didinti informuotumą 

apie mažiau žinomas programos „Erasmus+“ dalis, pvz., Europos savanorių tarnybą; 

26. palankiai vertina Komisijos programos „Erasmus+“ įgyvendinimo 2016 m. darbo 

programą, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad šiai programai skirtos lėšos Graikijoje tebėra 

įšaldytos; 

27. ragina Komisiją stiprinti per Jeano Monnet priemonę finansuojamų projektų 

pedagoginius aspektus ir pritaikyti juos mokyklų reikmėms, kad mokyklos galėtų 

tiesiogiai teikti paraiškas ir kad projektų finansavimas būtų skirtas ilgesniam laikotarpiui, 

pvz., trejiems metams, laikantis Jeano Monnet projektų finansavimo modelio; ragina 

Komisiją suteikti galimybę mokytojų rengimo įstaigoms pasinaudoti Jeano Monnet 

programomis ir paraginti jas įtraukti šiuos modulius į savo mokymo programas; 

28. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjunga šiuo metu patiria demokratinio teisėtumo krizę ne tik 

dėl nepakankamų ES piliečių žinių apie ES mechanizmus, bet ir dėl to, kad jų nuomonės 

nepaisoma sprendimų priėmimo procesuose; pabrėžia, kad siekdama atgauti savo 

teisėtumą Sąjunga turi sustabdyti demokratinių struktūrų eroziją ir atkurti ryšius su 

piliečiais; 

29.  pažymi, kad esama tokių elektroninių platformų, kaip „eTwinning“, Europos suaugusiųjų 

mokymosi elektroninė platforma (EPALE) ir Mokymosi mokyklose sąsaja;  

30. prašo Komisijos sudaryti galimybes dėstantiems švietimo darbuotojams ir ES studijų 

srityje specializuotiems akademinės bendruomenės nariams kritiškai įvertinti platformoje 

„Mokytojų kampelis“ pateiktą medžiagą siekiant užtikrinti jos kokybę ir tinkamumą; 

31. pabrėžia ES institucijų informacijos biurų vaidmenį ir atkreipia dėmesį į jų įsipareigojimą 

puoselėti santykius su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 

švietimo įstaigomis, jaunimo organizacijomis ir žiniasklaida siekiant juos suartinti ir 

užtikrinti, kad jaunimas suprastų institucijų vaidmenį jų kasdieniame gyvenime; 

Valstybių narių vaidmuo 

32.  primena, kad pagal SESV 6 ir 165 straipsnius ES tenka pareiga teikti valstybėms narėms 

paramą švietimo srityje; ragina valstybes nares atnaujinti savo švietimo sistemas ir visų 

formų bei visų švietimo lygių mokymo programas, susijusias su ES, įskaitant profesinį 

rengimą ir mokymą, siekiant teikti daugiau informacijos apie ES veikimą artimai 

bendradarbiaujant su visais atitinkamais veikėjais, įskaitant suinteresuotuosius subjektus, 

ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis; 

33. ragina valstybes nares remti visas galimybes teikti daugiau informacijos apie ES 

moksleiviams, taip pat mokytojams ir kitiems ugdytojams, pasitelkiant visas formaliojo, 

neformaliojo mokymo ir savišvietos galimybes, ir visapusiškai pasinaudoti ES 

finansinėmis priemonėmis, programomis ir iniciatyvomis bei jas papildyti; 

34. prašo valstybių narių imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pilietiniu ugdymu mokyklose; 

pabrėžia, ypač po 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolių Paryžiuje ir 2016 m. kovo 22 d. 
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išpuolių Briuselyje, kad dabar labiau nei bet kada mokykla turi tapti visų integracijos 

remiantis nacionalinėmis ir europinėmis vertybėmis vieta, siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi demokratijos principų ir gerbiamas pilietiškumas ir kiekvienos valstybės narės 

ir Europos civilizacijos tapatumas; 

35. ragina valstybes nares daugiau investuoti į švietimą ir teikti reikiamą paramą mokykloms 

bei mokytojams, kad jie įgyvendintų ir nuolat plėtotų kursus ir veiksmingą pilietinio 

ugdymo programą Sąjungos veikimo klausimais; 

36. ragina valstybes nares užtikrinti visiems besimokantiems, ypač neįgaliesiems, apie 

kuriuos dažnai pamirštama plėtojant švietimo politiką, vienodą ir integracinę prieigą prie 

novatoriškų ir kokybiškų formaliojo ir neformaliojo švietimo; todėl ragina visomis 

turimomis priemonėmis užtikrinti neįgaliųjų tobulėjimą atviroje ir malonioje mokymo 

aplinkoje, be kita ko, kai įmanoma, juos integruojant į bendrąsias švietimo sistemas; 

37. mano, kad valstybės narės, plėtodamos dialogą su švietimo srities subjektais, turėtų 

ieškoti galimybių keistis idėjomis, susijusiomis su mokymu apie Europos integraciją ir 

Sąjungos veikimą, kartu mokant istorijos įgyvendinant savo švietimo programas, kad 

jaunimas galėtų suvokti tikrąjį Sąjungos poveikį jų dabartiniam gyvenimui ir ateičiai; 

38. primena socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį mažinant 

takoskyrą tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių, tačiau pabrėžia, kad ji nesumažės tol, kol 

Europos Sąjungos institucijos patirs teisėtumo krizę; todėl pabrėžia, kad turėtų būti 

vykdomos aukščiausio lygio valstybių narių, Komisijos ir Tarybos diskusijos, kad būtų 

atskleistos tikrosios valstybių narių piliečių nutolimo nuo Europos Sąjungos priežastys ir 

kad būtų priimti atitinkami sprendimai; 

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 

Or. en 

 


