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Az A8-0021/2016. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Európai parlamenti állásfoglalás az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításáról 

Az Európai Parlament, 

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére, 

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. és 165. cikkére, 

 tekintettel az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram 

létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre
1
, 

 tekintettel a polgárok európai évéről (2013) szóló, 2012. november 21-i 1093/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi határozatra
2
, 

 tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program 

létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i 390/2014/EU tanácsi rendeletre
3
, 

 tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 

2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
4
, 

 tekintettel a Tanácsnak az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés 

stratégiai keretrendszeréről szóló, 2009. május 12-i következtetéseire
5
 („Oktatás és 

képzés 2020”), 

 tekintettel az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 

keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) szóló, 2015. augusztus 26-i 

bizottsági közleményre (COM(2015)0408), 

                                                 
1 
HL L 347., 2013.12.20., 50. o. 

2
 HL L 325., 2012.11.23., 1. o. 

3
 HL L 115., 2014.4.17., 3. o. 

4
 HL L 394., 2006.12.30., 10. o. 

5
 HL C 119., 2009.5.28., 2. o. 
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 tekintettel a Bizottság 2015. szeptember 14-i, az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, 

képzési, ifjúsági és sportprogram végrehajtásának 2016-os éves munkaprogramja 

elfogadásáról szóló végrehajtási határozatára (C(2015)6151), 

 tekintettel a Tanács a tanulási célú mobilitás referenciaértékéről szóló 2011. november 

28–29-i következtetéseire
1
, 

 tekintettel „A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentéstervezete az ifjúságpolitika 

terén folytatott európai együttműködés megújított keretének végrehajtásáról (2010–

2018)” című, 2015. szeptember 15-i bizottsági közleményre (COM(2015)0429), 

 tekintettel „Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése – 

Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek 

kezelésére” című, 2009. április 27-i bizottsági közleményre (COM(2009)0200), 

 tekintettel az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről 

(2010–2018) szóló, 2009. november 27-i tanácsi állásfoglalásra
2
, 

 tekintettel a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 

2012. december 20-i tanácsi ajánlásra
3
, 

 tekintettel az 1993-ra előirányozott oktatási és képzési politikájáról szóló 

állásfoglalására
4
, 

 tekintettel a tanárképzés minőségének javításáról szóló állásfoglalására
5
, 

 tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0021/2016), 

 mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkében foglaltak 

szerint az oktatás továbbra is tagállami hatáskörben marad; 

 mivel az oktatás alapvető szerepe az állampolgársággal kapcsolatos ismeretek tanítása, 

amelynek része azon állam állampolgári ismereteinek oktatása, amelyhez egy személy 

vagy szervezet tartozik; 

 mivel az oktatás céljai között szerepel az egyének társadalmi életre való felkészítése azon 

társadalom szabályainak és értékeinek átadása révén, amelynek polgárai; 

 mivel az Eurobarométer egy 2014-es közvélemény-kutatása szerint az uniós polgárok 

44%-a úgy érzi, hogy korlátozottak az EU működésével kapcsolatos ismeretei, 52%-uk 

                                                 
1
 HL C 372., 2011.12.20., 31. o. 

2
 HL C 311., 2009.12.19., 1. o. 

3 
HL C 398., 2012.12.22., 1. o. 

4
 HL C 150., 1992.6.15., 366. o. 

5
 HL C 8. E, 2010.1.14., 12. o.  
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pedig úgy véli, hogy véleménye nem számít az Unióban
1
;  

 mivel az uniós polgárok csupán 42,61%-a és a 18–24 éves korosztály csupán 27,8%-a 

szavazott a legutóbbi európai parlamenti választásokon, ami 1979 óta a legalacsonyabb 

részvételi arány
2
;  

  hangsúlyozva, hogy – amint azt a fent említett számadatok mutatják – az EU 

demokratikus deficittel, valamint legitimitási válsággal küzd a tagállamok állampolgárai 

körében; hangsúlyozva továbbá, hogy e tekintetben hasznos lehet az európai integrációs 

folyamat működéséről szóló tájékoztatás átláthatóbb biztosítása, azonban ez csak akkor 

valósulhat meg, ha tiszteletben tartják a tagállamok állampolgárai véleményeinek 

sokféleségét annak érdekében, hogy az állampolgárok érezzék az irántuk megnyilvánuló 

tiszteletet; 

 mivel nemrégiben több közvélemény-kutatás is rámutatott arra, hogy számos tagállam, 

köztük Franciaország és Hollandia állampolgárai is népszavazást akarnak tartani az 

európai uniós tagságról; mivel a fenti közvélemény-kutatási eredmények szerint az 

európai népek még mindig saját nemzetükhöz tartozónak érzik magukat; 

  mivel a mobilitási programok kedvezményezettjei gyakran olyan társadalmi rétegből 

származnak, amely egyébként is könnyen lehetővé teszi az Európán belüli mozgást; 

mivel ezért legelőször is az a legfontosabb, hogy megszűnjön a társadalmi és gazdasági 

bizonytalanság, amelyben a tagállamok számos állampolgára él; emlékeztetve arra 

továbbá, hogy tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét és el kell ismerni a 

nemzetállamok jelentőségét, ahol az állampolgárok élvezhetik a szabad és független 

nemzetek Európájának előnyeit, egymással együttműködve olyan közös programok 

keretében, mint az Erasmus+; 

 mivel csak a tagállamok érthetik  az oktatás és a kultúra terén jelentkező kihívásokat, és 

az állampolgárokhoz való közelségük és legitimitásuk révén, valamint azért, mert 

országról országra eltérnek a társadalmi-gazdasági feltételek, csak a tagállamok képesek a 

válaszlépésekre; 

 mivel a tagállamok többségének tantervei és tanárképző programjai már integrálták az 

európai uniós ismeretek oktatását; mivel azonban az ilyen képzés nem lehet hasznos 

abban az esetben, ha a tagállamok állampolgárai azt megelőzően nem ismerik meg saját 

nemzeti történelmüket, ami elengedhetetlen feltétele az európai integrációs folyamat 

megértésének; 

 mivel sok tagállamban az EU-ról szóló témákat általában az oktatás különböző szintjein 

és a közoktatás különböző tantárgyai keretében tanítják; 

 mivel az egyes országok egyedi helyzete miatt az oktatás területén eszközölt beruházások 

egyik tagállamról a másikra különböznek;  mivel ezért az egyes tagállamok feladata, 

hogy megállapítsák, milyen korrekciók szükségesek a közoktatás tartalma és a tanári 

                                                 
1
  Standard Eurobarométer-felmérés, 2014. tavasz: „Közvélemény-kutatás az Európai Unióban” 

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

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, 43–45. o. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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alapképzés tekintetében; 

 mivel az ICF GHK tanácsadó cég által az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság 

számára készített, „Learning Europe at school” [Az európai uniós ismeretek iskolai 

elsajátítása] című tanulmány
1
 szerint sok lehetőség van az uniós témákkal kapcsolatos 

tanárképzésre a felsőoktatási hálózaton kívüli egyesületek révén; 

 felhívva a figyelmet a Bizottság által 2014-ben ismertetett,  az Erasmus program 

hatásairól készített tanulmányra, amely tanúsítja azt a kedvező hatást, melyet az oktatáson 

belüli mobilitás és a tanulmányok nemzetközivé tétele a foglalkoztathatóságra gyakorol; 

emlékeztetve azonban, hogy a mobilitás egyedül nem tudja megoldani a 

munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélküliségének problémáját Európában, 

valamint hogy ennek együtt kell járnia az alapkészségek elsajátításának javítására 

irányuló erőfeszítésekkel, és különösen szociális szempontokból fokozott jelentőséget 

kell adnia a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevők és a szakképzés 

státuszának; 

  hangsúlyozza annak egyre nagyobb jelentőségét, hogy a diákok megértsék annak az 

európai építménynek a mechanizmusait, ahol élnek, valamint az Európai Unió növekvő 

hatását életükben; emlékeztet azonban arra, hogy a kérdésről szóló számos tanulmány 

szerint az oktatás elsődleges feladata azon alapkészségek (olvasás, írás, matematika) 

elsajátításának elősegítése, amelyek alapvető jelentőséggel bírnak a tanulás 

kulcsfontosságú világához való hozzáférés és környezetünk – ahol élünk – megértése 

szempontjából; 

  hangsúlyozza, hogy az EU nem fogja újra elnyerni a tagállamok állampolgárainak 

bizalmát, ha megelégszik azzal, hogy nagyszabású kampányt tart az iskolákban és a 

felsőoktatási intézményekben; emlékeztet arra, hogy védeni kell a vélemények és az 

Európai kultúrák pluralizmusát nemzeti történelmük oktatási programokkal és a nemzeti 

kulturális örökséghez való fokozott hozzáféréssel való támogatása révén;  

 hangsúlyozza, hogy pontosabban kell meghatározni az Európai Unió alapvető értékeit, 

hogy a tagállamok állampolgárainak nagy része számára ne maradjanak elvont fogalmak; 

rámutat, hogy a tagállamok történelmének és értékeinek megértése alapvető jelentőségű a 

kölcsönös megértés szempontjából; 

  rámutat arra, hogy az Európai Uniónak nagyobb szerephez kell jutnia a tananyagokban, 

tekintettel a polgárok mindennapi életére gyakorolt hatására; úgy véli, hogy az Európai 

Unióhoz kifejezetten kötődő tartalmakat másképpen kellene megközelíteni a közoktatási 

tantervekben; hangsúlyozza a tanulók szintjéhez, igényeihez és érdeklődéséhez igazított, 

aktív és részvételen alapuló oktatási módszerek alkalmazásának fontosságát, figyelembe 

véve, hogy a tanulóknak mindenekelőtt arra van szükségük, hogy elsajátítsák a négy 

alapkészséget a lehető legjobb oktatási és kulturális fejlesztés érdekében, valamint azért, 

hogy értsék a körülöttük lévő világot; 

 hangsúlyozza, hogy olyan oktatási módszereket kell alkalmazni, amelyek a múltban – az 

alapkészségek elsajátításának előtérbe helyezésével – már bizonyítottak; erre tekintettel 

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

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.
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felhívja a figyelmet a Tanács és a Bizottság 2015. évi, az oktatás és a képzés terén 

folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020) 

szóló  közös jelentésében szereplő megállapításra, amely szerint mindkét intézmény 

emlékeztet arra, hogy az EU-n belül a 15 évesek 22%-ának hiányosak a matematikai 

ismeretei és 18%-uknak komoly nehézségeket okoz az olvasás; 

 hangsúlyozza, hogy az állampolgári ismeretek oktatásának – amely nemzeti szinten 

meghatározott prioritásokon alapul – lehetővé kellene tennie az európai integrációról 

szóló nyílt és több szempontú vitát, valamint a tanulók számára azt, hogy kialakuljon az 

Európai Unióra vonatkozó kritikus gondolkodásuk, és mindezt elsősorban azzal lehetne 

elérni, hogy tanulnak a döntéshozatali folyamatokról és arról, hogy ezek hogyan 

befolyásolják tagállamaikat és demokratikus részvételüket; 

  felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Uniót annak tagállamai alakították egyedülálló 

történelmükkel és kultúrájukkal, és hogy az Unió fejlődése továbbra is elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik a tagállamaival; 

 megjegyzi, hogy az Unió jelentős hatást gyakorol tagállamaira, és hogy az európai uniós 

ismeretek iskolai elsajátításának tükröznie kell a tagállamoknak az Unió fejlődésében 

betöltött szerepét és az Unió nemzeti szintű fejleményekre gyakorolt hatását egyaránt; 

  rámutat arra, hogy a tagállamoknak és az Uniónak az alapvető európai értékek, köztük a 

vélemények pluralizmusa és a véleménynyilvánítás szabadsága tiszteletben tartásának 

gyakorlati megvalósításával példát kell mutatniuk az európai uniós ismeretek iskolai 

oktatásában és elsajátításában érintett összes szereplő számára; 

 elismeri, hogy biztosítani, erősíteni és bővíteni kell a tanárok és nevelők kezdeti és 

folyamatos, egész életen át tartó szakmai továbbképzési lehetőségeit annak érdekében, 

hogy be tudják építeni az uniós dimenziót az oktatásba, különös tekintettel az 

állampolgári ismeretekre; leszögezi ugyanakkor, hogy a tagállamok szerint eltérőek a 

beruházási prioritások, és hogy egyes tagállamoknak előbb a tanárok és nevelők anyagi és 

társadalmi felemelkedését kellene garantálniuk annak érdekében, hogy tiszteljék 

tekintélyüket, valamint hogy az optimális oktatási feltételek mindenki számára 

biztosítottak legyenek; 

 hangsúlyozza, hogy az európai kulturális örökség  előmozdítása érdekében támogatni kell 

és meg kell erősíteni a tagállamok nemzeti nyelveit; véleménye szerint e cél elérése 

érdekében a tanároknak is támogatást kell nyújtani, a szakmai képzési lehetőségeket is 

beleértve; 

 hangsúlyozza az egyetemek szerepét a magasan képzett és motivált tanárok és nevelők 

felkészítésében és képzésében; szorgalmazza a tagállamok arra irányuló erőfeszítésekkel 

kapcsolatos intézkedéseinek ösztönzését és támogatását, hogy az egyetemeken 

lehetőségeket biztosítsanak szakképző tanfolyamokra, amelyek a beiratkozott hallgatók, 

valamint a gyakorló tanárok és nevelők számára is nyitottak és hozzáférhetők; 

 hangsúlyozza a történelemoktatás korszerűsítésének fontosságát és a benne rejlő 

lehetőségeket – szem előtt tartva a kérdésben a tagállami hatáskört –, mivel az európai 

civilizáció a görög civilizáció, a római jog és a kereszténység által meghatározott közös 
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örökség eredménye; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a 

történettudományi társaságokat és a történettudományi kutatóközpontokat, ezzel felhívva 

a figyelmet azok európai történelemmel kapcsolatos tudományos tevékenységére, 

valamint az iskolai tanárok továbbképzésében játszott szerepére; 

 javasolja, hogy az Európai Történelem Háza ne csak a 19. és a 20. század bemutatására 

korlátozódjon, mivel Európa kialakulásának történelme ennél sokkal régebbi időkre 

nyúlik vissza; hangsúlyozza, hogy e narratíva kiszélesítése hasznos eszközzé válhat a 

diákok és tanárok számára; 

 szorgalmazza az európai polgárság, valamint az állampolgári ismeretek oktatásának 

sürgős megújítását és megerősítését a tagállamokban, hogy a tanulókat az életkoruknak 

megfelelő módon tudással, értékekkel, készségekkel és kompetenciákkal lehessen 

felruházni, képessé lehessen tenni őket a kritikai gondolkodásra és a megalapozott és 

kiegyensúlyozott véleményformálásra, demokratikus jogaik és kötelezettségeik – például 

szavazati joguk – gyakorlására, a vélemények sokszínűségének értékelésére, valamint 

arra, hogy aktív és felelős polgárokká váljanak; 

 rámutat arra, hogy az iskolai oktatás minősége nagyrészt a tanárokat megillető tisztelettől 

függ; ösztönzi a tanárok tekintélyének növelését; hangsúlyozza a szülők által betöltött 

fontos szerepet is, mivel a család a szocializáció első terepe, ezért nagyobb 

együttműködésre szólít fel a szülők, az oktatási létesítmények és az állampolgársággal 

kapcsolatos ügyekért felelős nemzeti oktatási hatóságok között, amely területet az 

állampolgári ismeretek erősítése érdekében szintén támogatásban kell részesíteni; 

 hangsúlyozza, hogy az idegennyelv-tanulás szerepet játszhat a foglalkoztathatóság 

elősegítésében, ugyanakkor jelenleg továbbra is a munkaerőpiac-orientált oktatás 

irányába történő elmozdulás jelenti a munkanélküliséggel szembeni küzdelem legjobb 

módját; 

 kiemeli a nem formális és informális oktatás, például az ifjúsági munka, az önkéntesség, 

valamint a generációk közötti, családon belüli és felnőttoktatás, illetve a sport mint 

oktatási eszköz elengedhetetlen szerepét a szociális és polgári készségek, képességek és 

viselkedésmódok fejlesztésében, valamint a tagállamok felelős és aktív állampolgárainak 

nevelésében; hangsúlyozza az ilyen képességek formális tanulás keretében történő 

elismerésének és érvényesítésének, valamint a formális, nem formális és informális 

tanulási formák közötti szorosabb kapcsolatok kialakításának szükségességét; 

 felszólít arra, hogy az oktatási politika területén fogadjanak el egy olyan asszimilációs 

megközelítést, amely lehetővé teszi, hogy  a bevándorló tanulók ténylegesen magukévá 

tegyék a befogadó országok normáit és értékeit; 

 hangsúlyozza, hogy – az iskolákon belül és kívül egyaránt – több információra van 

szükség az európai integrációs folyamatról ahhoz, hogy részt lehessen venni az EU-val 

kapcsolatos különböző elképzelésekről folytatott demokratikus vitában, valamint 

nagyobb legyen az átláthatóság a tagállamok polgárai számára, akik máskülönben nem 

tudnak kritikai véleményt kialakítani és ezáltal hozzájárulni a demokratikus folyamatok 

zökkenőmentes lebonyolításához; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy objektív 

információkat kell közvetíteni és tényszerű, mindenféle ideológiai szempontoktól mentes 
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oktatást kell biztosítani, a polgárok, köztük a gyermekek szabad akaratának 

veszélyeztetése nélkül; 

 arra kéri a Bizottságot, hogy az ösztönözze a további kutatást azzal kapcsolatban, hogy 

Európa-szerte hogyan tanítják jelenleg az uniós ismereteket az iskolákban, és az hogyan 

jelenik meg a tantervekben és a vizsgákon, valamint arról, hogy a) a tanárok és nevelők 

kellőképpen hozzáférnek-e a szakmai fejlődésre és az egész életen át tartó tanulásra 

vonatkozó uniós programokhoz és tevékenységekhez, illetve a bevált gyakorlatok 

cseréjére szolgáló platformokhoz, és hogy b) az uniós ismeretek hatékony iskolai 

elsajátításának beépítését szolgáló támogatott fellépéseknek végül van-e bármilyen hatása 

az iskolákra; 

 megjegyzi, hogy vannak olyan hálózatok, amelyek előmozdítják a nemzeti, regionális és 

helyi szintű uniós tanulmányokat és részt vesznek abban, illetve hogy e hálózatok között 

uniós szinten sor kerül a bevált gyakorlatok cseréjére; 

 kiemeli, hogy az Erasmus+, az Európa a Polgárokért és a Kreatív Európa programok 

jelentős szerepet játszanak az oktatás és képzés, a nyelvi készségek, az aktív polgári 

szerepvállalás, a kulturális érzékenység és a mai világ megértésének előmozdításában; 

hangsúlyozza e programokat támogató megfelelő finanszírozás és a mobilitáshoz való 

szélesebb körű hozzáférés szükségességét; emlékeztet azonban arra, hogy bár a mobilitás 

előnyt jelenthet, az nem lehet hatékony az Európát alkotó elemek világos meghatározása 

és az egyes európai nemzetek saját identitásának kialakítása nélkül; megállapítja, hogy a 

nemzeti sajátosságok – különösen a történelem tanításán keresztüli – megismerése az 

egyetlen útja az európai nemzetek közös tulajdonságai felismerésének és az európai 

civilizáció elmélyítésének;  

 emlékeztet az Erasmus+ program által kínált tevékenységek széles körére, valamint arra, 

hogy a program népszerű és elismert a nyilvánosság körében, különösen a tanulók 

tanulmányainak részét képező mobilitás miatt; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy hívják fel a figyelmet az Erasmus+ program kevésbé ismert részeire, például az 

európai önkéntes szolgálatra; 

 üdvözli a Bizottság 2016. évi munkaprogramját az Erasmus+ program végrehajtásáért, 

ugyanakkor aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Görögországban még mindig be 

vannak fagyasztva ezek a programok; 

 felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse a pedagógiai szempontokat és az iskolák Jean 

Monnet akció keretében finanszírozott projektekkel kapcsolatos igényeinek 

figyelembevételét annak biztosításával, hogy az iskolák közvetlenül pályázhassanak, 

valamint azzal, hogy a Jean Monnet modulok finanszírozási módjával összhangban 

hosszabb időre, például három évre biztosítanak számukra finanszírozást; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a Jean Monnet modult tegye hozzáférhetővé a tanárképző intézmények 

számára is, és ösztönözze ezeket az intézményeket arra, hogy azt beépítsék 

programjaikba; 

 megállapítja, hogy az Unió jelenleg válságban van a demokratikus legitimitását illetően, 

és nemcsak azért, mert az európaiak nem tudnak eleget az uniós mechanizmusokról, 

hanem azért is, mert nincs beleszólásuk a döntéshozatali folyamatokba; hangsúlyozza, 
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hogy ahhoz, hogy visszaszerezze legitimitását, az Uniónak meg kell állítania 

demokratikus struktúrái hanyatlását, és újra ki kell építenie a polgárokkal való 

kapcsolatot; 

  megjegyzi az eTwinning, az EPALE és a School Education Gateway virtuális platformok 

működését; 

 kéri a Bizottságot, hogy a minőség és a megfelelőség biztosítása érdekében segítse elő, 

hogy a jelenleg oktató tanárok és az uniós tanulmányokra szakosodott egyetemi oktatók 

elvégezzék a Tanár-segéd platformon jelenleg hozzáférhető anyagok kritikus 

felülvizsgálatát; 

 kiemeli az európai intézmények tájékoztatási irodáinak szerepét, és tudomásul veszi a 

tagállamokkal, a nemzeti, regionális és helyi oktatási intézményekkel, ifjúsági 

szervezetekkel és a médiával való kapcsolatok előmozdítása iránti elkötelezettségüket, 

hogy közelebb hozza őket egymáshoz, és annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok 

megértsék az intézmények mindennapi életükben betöltött szerepét; 

A tagállamok szerepe 

  emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 6. és 165. cikke értelmében az EU köteles támogatást 

nyújtani a tagállamoknak az oktatás terén; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az EU 

működéséről szóló információk növelése céljából és szoros együttműködésben az összes 

érintett szereplővel – beleértve az uniós, nemzeti, regionális, és helyi szintű érdekelteket 

– korszerűsítsék oktatási rendszereiket és az oktatás minden szintjén az EU-val 

kapcsolatos tananyag valamennyi formáját; 

 ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassanak minden arra vonatkozó lehetőséget, hogy a 

diákok, a tanárok és egyéb nevelők formális, nem formális és informális oktatás révén 

több információt kapjanak az Unióról, valamint teljes mértékben használják ki és 

egészítsék ki az Unió pénzügyi eszközeit, programjait és kezdeményezéseit e téren; 

 felkéri a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket az állampolgári ismeretek iskolai 

tanítása terén; különösen a 2015. november 13-i párizsi és a 2016. március 22-i brüsszeli 

merényleteket követően hangsúlyozza, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van arra, 

hogy az iskolák a nemzeti és európai értékek alapján mindenki számára integrációt 

biztosítsanak, a demokratikus elvek garantálása és a polgárok, valamint az egyes 

tagállami identitások és az európai civilizáció tiszteletben tartása céljából; 

 felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék az oktatásra irányuló beruházásokat és 

biztosítsák az iskolák és tanárok számára az ahhoz szükséges támogatást, hogy 

lebonyolítsák és folyamatosan továbbfejlesszék az Unió működéséről szóló kurzusokat és 

erőteljes állampolgári oktatási programokat; 

 felszólítja a tagállamokat, hogy minden tanuló számára biztosítsanak egyenlő és inkluzív 

hozzáférést az innovatív és minőségi formális és nem formális oktatáshoz, különösen a 

fogyatékossággal élő személyek számára, akiket túl gyakran kihagynak az oktatási 

politikákból; ezért felszólít arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközt biztosítsanak a 

fogyatékossággal élő személyek nyitott és befogadó oktatási környezetben történő 
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fejlesztésére, lehetőség szerint integrálva őket a többségi oktatási rendszerekbe; 

 úgy véli, hogy a tagállamoknak az oktatási szereplőkkel együttműködve lehetőségeket 

kell találniuk az európai integráció és az Unió működésének megismertetésével 

kapcsolatos elképzelések cseréjére, az oktatási programok keretében folyó 

történelemoktatással együtt, hogy a fiatalok érzékelhessék az Unió tényleges hatását 

jelenlegi és jövőbeli életükre egyaránt; 

 emlékeztet a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek szerepére az Unió és a 

polgárai közötti szakadék áthidalásában, hangsúlyozza azonban, hogy ez a szakadék 

mindaddig nem szüntethető meg, amíg az európai intézmények legitimitási válsággal 

küzdenek hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezt az eszmecserét a legmagasabb szinten kell 

lefolytatni a tagállamok, a Bizottság és a Tanács között, hogy meg lehessen nevezni a 

tagállamok polgárai és az Európai Unió eltávolodásának valós okait, és ennek 

megfelelően lehessen erről döntéseket hozni; 

 utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 

Or. en 

 

 

 


