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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0021/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi käsitleva õppe kohta koolides 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklit 2, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 

artikleid 6 ja 165, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 

1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 

spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 

1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ
1
, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta otsust nr 

1093/2012/EL Euroopa kodanike aasta 2013 kohta
2
, 

– võttes arvesse nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 390/2014, millega 

kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“
3
, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitust 

võtmepädevuste kohta elukestvas õppes
4
, 

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist 

raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal (HK 2020)
5
, 

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2015. aasta teatist pealkirjaga „Nõukogu ja 

komisjoni 2015. aasta ühisaruande projekt hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise 

koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta“ (COM(2015)0408), 

                                                 
1 
ELT L 347, 20.12.2013, lk 50. 

2
 ELT L 325, 23.11.2012, lk 1. 

3
 ELT L 115, 17.4.2014, lk 3. 

4
 ELT L 394, 30.12.2006, lk 10. 

5
 ELT C 119, 28.5.2009, lk 2. 
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– võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2015. aasta rakendusotsust ELi haridus-, koolitus-

, noorsoo- ja spordiprogrammi „Erasmus+“ 2016. aasta tööprogrammi vastuvõtmiseks 

(C(2015)6151), 

– võttes arvesse nõukogu 28. ja 29. novembri 2011. aasta järeldusi õpirände sihttaseme 

kohta
1
, 

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2015. aasta teatist pealkirjaga „Kavand: nõukogu 

ja komisjoni 2015. aasta ühisaruanne Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö 

uuendatud raamistiku (2010–2018) rakendamise kohta“ (COM(2015)0429), 

– võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2009. aasta teatist pealkirjaga „ELi noorsoostrateegia: 

investeerimine ja mobiliseerimine – Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega 

seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis“ (COM(2009)0200), 

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2009. aasta resolutsiooni Euroopa 

noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) kohta
2
, 

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitust mitteformaalse ja 

kogemusõppe valideerimise kohta
3
, 

– võttes arvesse oma resolutsiooni haridus- ja koolituspoliitika kohta 1993. aasta 

perspektiivis
4
, 

– võttes arvesse oma resolutsiooni õpetajahariduse kvaliteedi parandamise kohta
5
, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0021/2016), 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 6 kohaselt 

jääb haridusvaldkonnas pädevus liikmesriikidele; 

B. arvestades, et hariduse põhiroll on õpetada kodanikuks olemist, mis tähendab, et isikule 

või üksusele kohaldatakse teatava riigi tsiviilõigust; 

C. arvestades, et hariduse eesmärgid hõlmavad ka inimeste ettevalmistamist eluks 

ühiskonnas, andes edasi selle riigi sotsiaalseid norme ja väärtusi, mille kodanikud nad on; 

D. arvestades, et vastavalt 2014. aasta Eurobaromeetri arvamusküsitlusele tunneb 44 % 

Euroopa Liidu kodanikest, et neil on puudulik arusaamine sellest, kuidas EL toimib, ja 52 

% eurooplastest arvab, et nende hääl ELis ei loe
6
;  

                                                 
1
 ELT C 372, 20.12.2011, lk 31. 

2
 ELT C 311, 19.12.2009, lk 1. 

3 
ELT C 398, 22.12.2012, lk 1. 

4
 EÜT C 150, 15.6.1992, lk 366. 

5
 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 12.  

6
 Eurobaromeetri standarduuring nr 81, kevad 2014 „Public opinion in the European Union“ (Avalik arvamus 

Euroopa Liidus, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), lk-d 117 ja 131. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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E. arvestades, et viimastel Euroopa Parlamendi valimistel osales vaid 42,61 % ELi 

kodanikest ja vaid 27,8 % 18–24 aasta vanustest valijatest, mis kujutab endast 

madalaimat valimisaktiivsust aastast 1979
1
;  

F. rõhutades, et nagu eespool toodud andmetest näha, valitseb Euroopa Liidus demokraatia 

defitsiit ja legitiimsuse kriis liidu liikmesriikide kodanike hulgas; rõhutades lisaks, et seda 

arvesse võttes võib olla kasu läbipaistvama teabe esitamisest Euroopa 

integratsiooniprotsessi toimimise kohta, kuid seda ei ole võimalik teha, kui ei ilmutata 

austust liikmesriikide kodanike erinevate arvamuste suhtes, nii et nad tunneksid end 

respekteeritutena; 

G. arvestades, et mitmes arvamusküsitluses on hiljuti välja tulnud, et mitme liikmesriigi, 

sealhulgas Prantsusmaa ja Madalmaade kodanikud soovivad rahvahääletust Euroopa 

Liitu kuulumise küsimuses; arvestades, et need arvamusküsitlused näitavad selgelt 

kokkukuuluvust, mida Euroopa rahvad jätkuvalt tunnevad oma vastava rahvusega; 

H. arvestades, et liikuvusprogrammidest kasusaajad on sageli sellist sotsiaalset päritolu, mis 

juba võimaldab Euroopas lihtsalt liikuda; arvestades veel, et prioriteediks on eelkõige 

vähendada paljude Euroopa kodanike sotsiaalset ja majanduslikku ebakindlust; võttes 

lisaks arvesse vajadust järgida subsidiaarsuse põhimõtet ja tunnistades rahvusriikide 

olulisust, milles kodanikud saavad nautida hüvesid, mida pakub vabu ja sõltumatuid 

rahvaid ühendav Euroopa ja kus rahvad teevad koostööd näiteks programmi „Erasmus+“ 

vormis; 

I. arvestades, et üksnes liikmesriigid suudavad mõista ja lahendada haridus- ja 

kultuurivaldkonna probleeme, sest neil on lähikontakt kodanike ja legitiimsusega, kuid ka 

seetõttu, et sotsiaalmajanduslikud tingimused erinevad riigiti; 

J. arvestades, et enamik liikmesriike on oma õppekavadesse ja õpetajaõppe programmidesse 

integreerinud ELi teemade õpetamise; arvestades siiski, et selline koolitus toob kasu vaid 

siis, kui liikmesriikide kodanikud on eelnevalt tutvunud oma rahva ajalooga, mis on 

eeldus Euroopa Liidu ülesehitamise protsessi mõistmiseks; 

K. arvestades, et paljudes liikmesriikides õpetatakse ELi teemasid üldiselt eri 

haridustasemetel ja kohustusliku hariduse eri õppeainete raames; 

L. arvestades, et haridusvaldkonda investeerimise prioriteedid on liikmesriigiti erinevad iga 

riigi konkreetse tausta tõttu; arvestades, et seetõttu on iga liikmesriigi ülesanne hinnata, 

mida tuleks parandada nii koolis õpetatava sisulises osas kui õpetajate põhikoolituses; 

M. arvestades, et vastavalt uuringule „Euroopat käsitlev õpe koolides“, mille eraõiguslik 

konsultatsioonifirma ICF GHK koostas hariduse ja kultuuri peadirektoraadi jaoks
2
, 

tegelevad ELi asju käsitleva õpetajakoolitusega juba paljud kõrgharidussüsteemist 

väljapoole jäävad ühendused; 

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

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, lk 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. võttes teadmiseks komisjoni poolt 2014. aastal esitatud Erasmuse programmi mõju 

uuringu, mis näitab haridusega seotud liikuvuse ja õpingute rahvusvaheliseks muutumise 

positiivset mõju tööhõivele; tuletades siiski meelde, et liikuvus üksinda ei lahenda 

Euroopas valitsevat tööpuuduse probleemi, eelkõige noorte tööpuudust, vaid sellega 

peavad kaasnema jõupingutused põhioskuste õppe parandamiseks ning õpipoisiõppe ja 

kutseõppe staatuse tähtsustamiseks eelkõige ühiskondlikul tasandil; 

1. rõhutab, et aina olulisemaks muutub, et õpilased suudaksid mõista selle Euroopa 

struktuuri, milles nad elavad, ning Euroopa Liidu üha kasvavat mõju nende elule; tuletab 

siiski meelde. et – nagu näitavad paljud teemakohased uuringud – hariduses on jätkuvalt 

esmatähtsad põhioskused (lugemine, kirjutamine, matemaatika), mis on vältimatu eeldus 

juurdepääsuks õpingute olulisse maailma ning kodanike elukeskkonna mõistmiseks; 

2. rõhutab, et EL ei taasta liikmesriikide kodanike usaldust, kui ta rahuldub üksnes mahuka 

teavituskampaania läbiviimisega koolides ja kõrgharidusasutustes; tuletab meelde 

vajadust kaitsta arvamuste ja Euroopa kultuuride paljusust, ergutades riike edendama oma 

rahva ajaloo tundmist õppekavade kaudu ning rahvuslikule kultuuripärandile parema 

juurdepääsu teel; 

3. rõhutab, et Euroopa Liidu põhiväärtused tuleb täpsemalt määratleda, nii et nad ei jääks 

suure osa liikmesriikide kodanike jaoks üksnes abstraktseks mõisteks; juhib tähelepanu 

sellele, et liikmesriikide ajaloo ja väärtuste tundmine ja mõistmine on vastastikuse 

mõistmise jaoks põhjapaneva tähtsusega; 

4. juhib tähelepanu, et arvestades ELi mõju kodanike igapäevaelule, peaks EL olema 

õppematerjalides paremini esile toodud; on seisukohal, et selgesõnaliselt ELiga seotud 

õppesisule peaks kooli õppekavas teistmoodi käsitlema; rõhutab vajadust kasutada 

aktiivseid ja osalevaid õppemeetodeid, mis on kohandatud õppijate tasemele, vajadustele 

ja huvidele, pöörates eelnevalt piisavat tähelepanu õpilaste vajadusele õppida ära 

põhioskused, mis tagavad parima võimaliku haridusliku ja kultuurilise arengu ning 

õpilastele neid ümbritseva maailma mõistmise; 

5. rõhutab vajadust kasutada õppemeetodeid, mis on end juba tõestanud, pannes rõhku 

põhioskuste omandamisele; võtab sel eesmärgil teadmiseks hariduse ja koolituse 

valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) rakendamist 

käsitleva nõukogu ja komisjoni 2015. aasta ühisaruandes esitatud järeldused, milles 

mõlemad institutsioonid tuletavad meelde, et ELis esineb 22 % 15-aastastest lünki 

matemaatikaalastes teadmistes ning 18 % esineb tõsiseid vajakajäämisi lugemises; 

6. toonitab asjaolu, et kodanikuharidus, mille aluseks on riigi tasandil määratud prioriteedid, 

peaks võimaldama avatud ja pluralistlikku arutelu Euroopa integratsiooni teemal ning 

võimaldama õpilastel arendada kriitilist mõtlemist Euroopa Liidu teemadel, andes neile 

eelkõige teavet otsustusprotsesside kohta ja selle kohta, kuidas need mõjutavad õpilaste 

vastavaid liikmesriike ja nende demokraatlikku osalust; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi kujundavad liikmesriigid oma ajaloo ja kultuuriga ning 

et liidu areng jääb liikmesriikidega lahutamatult seotuks; 

8. märgib, et ELi mõju liikmesriikidele on märkimisväärne ja et ELi käsitlev õpe koolides 
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peaks peegeldama nii liikmesriikide rolli ELi arengus kui ka ELi mõju liikmesriikide 

arengule; 

9. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid ja EL peavad olema eeskujuks kõikidele 

osalistele, kes on seotud ELi teema õpetamise ja selle õppimisega koolides, järgides 

Euroopa põhiväärtusi, sealhulgas arvamuste paljususe ja sõnavabaduse austamine; 

10. tunnistab vajadust kindlustada, tõhustada ja laiendada õpetajate ja haridustöötajate 

kutsealaseid elukestvaid arenguvõimalusi alusõppe ja jätkukoolituste kaudu, et aidata neil 

õppesse kaasata Euroopa mõõde, eriti seoses kodanikuharidusega; juhib siiski tähelepanu 

asjaolule, et investeeringute prioriteedid erinevad liikmesriigiti ja et teatavad 

liikmesriigid peavad kõigepealt tagama õpetajate ja haridustöötajate rahalise ja sotsiaalse 

olukorra parandamise, et kindlustada neile vajalik autoriteet ja kõigile õpilastele 

optimaalsed õppimistingimused; 

11. rõhutab vajadust edendada liikmesriikide riigikeeli ja kindlustada nende seisundit, et viia 

edasi Euroopa kultuuripärandit; on seisukohal, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 

õpetajatele samuti toetust pakkuda, sealhulgas ametialase täienduskoolituse võimalusi; 

12. rõhutab ülikoolide rolli kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajate ja 

haridustöötajate ettevalmistamisel ja koolitamisel; nõuab liikmesriikide julgustamist ja 

toetamist nende püüdlustes pakkuda ülikoolides võimalust osaleda erialase 

kvalifikatsiooni kursustel, mis on avatud ja kättesaadavad nii registreeritud üliõpilastele 

kui ka töötavatele õpetajatele ja haridustöötajatele; 

13. rõhutab ajaloo õpetamise olulisust ja selle parandamisvõimalusi, võttes samas arvesse 

liikmesriikide pädevust selles valdkonnas, sest Euroopa tsivilisatsioon on Kreeka 

tsivilisatsiooni, Rooma õiguse ja kristlusega määratletava ühise pärandi tulemus; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike toetama ajalooühinguid ja ajaloolise uurimistöö keskusi, et 

suurendada nende teaduslikku panust Euroopa ajaloo uurimisse ja kooliõpetajate rolli 

teadmiste ajakohastamisel; 

14. soovitab lisaks, et Euroopa Ajaloo Majas ei esitataks vaid 19. ja 20 sajandi teemasid, sest 

Euroopa on tekkinud palju pikema ajaloo vältel; rõhutab, et Euroopa Ajaloo Maja 

narratiivi laiendamine võiks teha sellest õpilastele ja õpetajatele konstruktiivse 

õppevahendi; 

15. nõuab ELi kodakondsuse alase hariduse ja kodanikuhariduse viivitamata uuendamist ja 

tugevdamist liikmesriikides eesmärgiga varustada õppijad vastavalt nende vanusele 

asjakohaste teadmiste, väärtuste, oskuste ja pädevustega, mis võimaldaks neil mõelda 

kriitiliselt ja kujundada välja teadlikud ja tasakaalustatud seisukohad, kasutada oma 

demokraatlikke õigusi ja kohustusi, kaasa arvatud hääletusõigust, hinnata arvamuste 

paljusust ning olla aktiivsed ja kohusetundlikud kodanikud; 

16. märgib, et koolihariduse kvaliteet sõltub suurel määral õpetajaskonna autoriteedist; 

soovitab seega õpetajate autoriteeti tõsta; rõhutab, et vanematel on samuti oluline roll, 

sest perekond on lapse esmane sotsialiseerumiskeskkond, ja kutsub seetõttu üles 

tihedamale koostööle vanemate, õppeasutuste ja riiklike haridusasutuste vahel, kes kõik 

vastutavad kodanikuks olemisega seotud küsimuste eest, millega tegelemiseks tuleb muu 
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hulgas tugevdada kodanikuharidust; 

18. toonitab, et võõrkeelte õppimise on roll tööalase konkurentsivõime edendamisel, kuid et 

üleminek tööturule orienteeritud haridusele on tegelikult parim moodus noorte 

tööpuudusega võitlemiseks; 

19. rõhutab mitteformaalse ja informaalse õppimise, sealhulgas noorte töö, vabatahtliku 

tegevuse ja põlvkondadevahelise, perekonnapõhise ja täiskasvanuõppe ning samuti spordi 

olulist rolli haridusliku vahendina sotsiaalsete ja kodanikuoskuste, -võimete ja 

käitumisharjumuste arendamisel ning vastutustundlike ja aktiivsete liikmesriikide 

kodanike vormimisel; rõhutab vajadust tunnustada neid võimeid formaalõppe raames ja 

nendega arvestada ning vajadust luua lähemaid seoseid formaalõppe, mitteformaalse ja 

informaalse õppimise vahel; 

20. nõuab hariduspoliitika valdkonnas assimilatsioonimeetodi kasutamist, mis võimaldab 

sisserändajatest õpilaste tõhusat integratsiooni vastuvõtjariigi normide ja väärtuste põhjal; 

21. rõhutab vajadust jagada nii koolides kui ka mujal rohkem teavet Euroopa 

integratsiooniprotsessi kohta, et anda inimestele võimalus osaleda demokraatlikus 

arutelus ELi kohta olemas olevate erinevate nägemuste üle ning edendada liikmesriikide 

kodanike seisukohalt läbipaistvust, ilma milleta ei ole neil võimalik sõnastada kriitilisi 

seisukohti ja anda sel moel oma panus demokraatliku protsessi sujuvasse toimimisse; 

rõhutab siiski, et edastatav teave peab olema objektiivne ning pakutav haridus peab 

põhinema faktidel ja olema ideoloogiavaba, et mitte ohustada kodanike, sealhulgas laste 

vaba tahet; 

22. palub komisjonil soodustada täiendavaid uuringuid selle kohta, kuidas ELi teemat 

õpetatakse praegu koolides üle Euroopa ja kuidas see kajastub õppekavades ja eksamites, 

ning selle kohta, kas a) õpetajatel ja haridustöötajatel on piisav juurdepääs asjakohastele 

ELi programmidele ja ametialase arengu meetmetele, elukestvale õppele ning parimate 

tavade vahetamise platvormidele, ja b) rahastatud meetmetel ELi käsitleva tõhusa õppe 

kaasamiseks on koolidele tegelikult mõju; 

23. märgib selliste võrgustike olemasolu, mis edendavad ELi käsitlevat õpet riiklikul, 

piirkondlikul ja kohalikul tasandil ja on sellega seotud, ning nende võrgustike vahelist 

parimate tavade vahetamist liidu tasandil; 

24. rõhutab programmide „Erasmus+“, „Kodanike Euroopa“ ja „Loov Euroopa“ olulist rolli 

hariduse ja koolituse, keelteoskuse, kodanikuaktiivsuse, kultuuriteadlikkuse ning meid 

ümbritseva maailma mõistmise edendamisel; rõhutab vajadust nende programmide 

piisavaks rahaliseks toetamiseks ja liikuvusele laiemalt ligipääsemiseks; tuletab siiski 

meelde, et kuigi liikuvus võib olla kasulik, ei suuda see toimida tõhusalt ilma Euroopa 

koostisosade selge määratluse ja iga Euroopa rahva oma identiteedi väljatöötamiseta; 

kinnitab, et rahvaste eripära tundmaõppimine, eelkõige ajaloo õpetamise kaudu, on ainus 

viis, kuidas teha kindlaks Euroopa rahvaste ühisosa ja edendada Euroopa tsivilisatsiooni; 

25. tuletab meelde arvukaid meetmeid, mida pakub programm „Erasmus+“, ning selle 

populaarsust ja tunnustatust üldsuse seas, mis on eelkõige tingitud õpilastele õpingute ajal 

võimaldatavast liikuvusest; palub komisjonil ja liikmesriikidel parandada teadlikkust 



 

AM\1091277ET.doc  PE579.869v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

programmi „Erasmus+“ vähem tuntud osade kohta nagu Euroopa vabatahtlik teenistus; 

26. väljendab heameelt komisjoni 2016. aasta tööprogrammi üle programmi „Erasmus+“ 

rakendamiseks, kuid on mures selle üle, et selle programmi rahalised vahendid on ikka 

veel Kreeka poolt külmutatud; 

27. palub komisjonil tõhustada Jean Monnet’ projektide kaudu rahastatud projektide 

pedagoogilisi aspekte ja reageerimist koolide vajadustele, tagades, et koolid saavad 

esitada taotlusi otse ning et projektid saavad rahastuse pikemaks ajaks, näiteks kolmeks 

aastaks, mis oleks kooskõlas Jean Monnet’ moodulite rahastamisviisiga; palub komisjonil 

teha Jean Monnet’ moodulid juurdepääsetavaks õpetajakoolitust pakkuvatele asutustele ja 

julgustada asutusi neid oma programmi võtma; 

28. märgib, et liit kogeb praegu demokraatliku legitiimsuse kriisi, mis on tingitud nii 

eurooplaste ebapiisavatest teadmistest ELi mehhanismide kohta kui ka nende hääle 

otsustusprotsessist väljajätmisest; rõhutab, et legitiimsuse tagasisaamiseks peab liit 

peatama oma demokraatlike struktuuride lagunemise ja taastama sidemed kodanikega; 

29.  võtab teadmiseks virtuaalplatvormid eTwinning, EPALE (Euroopa täiskasvanuõppe e-

platvorm) ja School Education Gateway; 

30. palub komisjonil hõlbustada seda, et praegu platvormil Teachers’ Corner kättesaadavad 

materjalid vaataks kriitilise pilguga üle praegu teemat õpetavad haridustöötajad ja ELi 

uuringutega tegelevad teadlased, et tagada materjalide kvaliteet ja asjakohasus; 

31. rõhutab Euroopa institutsioonide infobüroode rolli ning märgib nende pühendumist 

suhete edendamisele liikmesriikide, riiklike, piirkondlike ja kohalike haridusasutustega 

ning noorteorganisatsioonide ja meediaga, et lähendada neid üksteisele ja tagada, et 

noored mõistavad institutsioonide rolli oma igapäevaelus; 

Liikmesriikide roll 

32. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklite 6 ja 165 kohaselt on ELi kohuseks 

liikmesriike hariduse valdkonnas toetada; julgustab liikmesriike uuendama oma 

haridussüsteeme ja kõiki ELiga seotud õppekavasid kõigil haridustasemetel, sealhulgas 

kutsehariduses ja -koolituses, et suurendada Euroopa toimimist puudutava teabe hulka 

tihedas koostöös kõigi asjaomaste osalejatega, sealhulgas ELi, riikliku, piirkondliku ja 

kohaliku taseme sidusrühmad; 

33. julgustab liikmesriike toetama kõiki võimalusi, et anda rohkem teavet ELi kohta nii 

õppijatele kui õpetajatele ja muudele haridustöötajatele formaalõppe, mitteformaalse ja 

informaalse õppimise kaudu ning sellega seoses kasutada täiel määral ära ja täiendada 

ELi finantsvahendeid, programme ja algatusi; 

34. palub liikmesriikidel võtta täiendavaid meetmeid koolides antava kodanikuhariduse alal; 

rõhutab, eriti pärast 13. novembril 2015. aastal Pariisis ja 22. märtsil 2016. aastal 

Brüsselis toimunud rünnakuid, et rohkem kui kunagi varem on hädavajalik tagada, et 

kool oleks lõimumiskoht kõigile, võttes aluseks rahvuslikud ja Euroopa väärtused, et 

tagada demokraatlikud põhimõtted ja iga liikmesriigi ning Euroopa tsivilisatsiooni 
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kodanikuks olemise ja identiteedi austamine; 

35. kutsub liikmesriike üles suurendama investeeringuid hariduse huvides ja tagama 

koolidele ja õpetajatele vajaliku toetuse, et teostada ja pidevalt arendada liidu toimimist 

käsitlevaid kursusi ja tõhusat kodanikuõpetuse kava; 

36. kutsub liikmesriike üles tagama võrdse ja kaasava juurdepääsu uuenduslikule ja 

kvaliteetsele formaalsele ja mitteformaalsele haridusele kõigile õppijaile, eelkõige 

puuetega inimestele, kes hariduspoliitikas liiga sageli ära unustatakse; nõuab seega kõigi 

kättesaadavate vahendite kasutamist, et puuetega inimesed saaksid end arendada avatud 

ja heatahtlikus õpikeskkonnas, eelistades võimaluse korral nende integreerimist 

tavaharidussüsteemi; 

37. on seisukohal, et liikmesriigid dialoogis haridusvaldkonnas tegutsejatega peaksid otsima 

võimalusi vahetada ideid Euroopa integratsiooni ja liidu toimimise alase õppe kohta 

seotuna ajaloo õpetamisega nende haridusprogrammides, et võimaldada noortel aduda 

liidu tegelikku mõju nende elule praegu ja tulevikus; 

38. tuletab meelde sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli ELi ja 

kodanike vahelise lõhe vähendamisel, kuid rõhutab, et seni, kuni ELi institutsioonid 

vaevlevad legitiimsuse kriisis, ei ole selle lõhe vähenemine võimalik; rõhutab sellega 

seoses, et liikmesriikide, komisjoni ja nõukogu vahel tuleks korraldada kõrgeimal tasemel 

arutelu, et leida üles liikmesriikide kodanike EList kaugenemise tegelikud põhjused ning 

teha sellest tulenevad otsused; 

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 

Or. en 

 


