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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0021/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par mācīšanos par ES skolā 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. un 165. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un 

sporta jomā „Erasmus +― un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un 

Nr. 1298/2008/EK
1
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Lēmumu 

Nr. 1093/2012/ES par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads)
2
, 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 14. aprīļa Regulu (ES) Nr. 390/2014, ar ko izveido 

programmu „Eiropa pilsoņiem― laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam
3
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra ieteikumu par 

pamatprasmēm mūžizglītībā
4
, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēģisku sistēmu Eiropas 

sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020‖)
5
, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 26. augusta paziņojumu „Projekts Padomes un 

Komisijas 2015. gada kopīgajam ziņojumam par Stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai 

izglītības un apmācības jomā (―ET 2020‖) īstenošanu― (COM(2015)0408), 

                                                 
1  

OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp. 
2
 OV L 325, 23.11.2012., 1. lpp. 

3
 OV L 115, 17.4.2014., 3. lpp. 

4
 OV L 394, 30.12.2006., 10. lpp. 

5
 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp. 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. septembra īstenošanas lēmumu par to, lai pieņemtu 

2016. gada darba programmu „Erasmus+― — Savienības programmas izglītības, 

apmācības, jaunatnes un sporta jomā īstenošanai (C(2015)6151), 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 28. un 29. novembra secinājumus par mācību 

mobilitātes kritēriju
1
, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 15. septembra paziņojumu „Projekts Padomes un 

Komisijas 2015. gada kopīgajam ziņojumam par to, kā tiek īstenots atjauninātais 

regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018)― (COM(2015)0429), 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. aprīļa paziņojumu „ES jaunatnes stratēģija — 

ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus. Atjaunināta atvērtās koordinācijas metode, kā risināt 

jauniešu problēmas un tiem pavērt jaunas iespējas― (COM(2009)0200), 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 27. novembra rezolūciju par atjauninātu regulējumu 

Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018)
2
, 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 20. decembra Ieteikumu par neformālās un ikdienējās 

mācīšanās validēšanu
3
, 

– ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par izglītības un apmācības politiku, gatavojoties 

1993. gadam
4
, 

– ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu
5
, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0021/2016), 

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. pantu izglītība 

joprojām ir dalībvalstu kompetencē; 

B. tā kā izglītības pamatloma ir izglītot par pilsoniskumu, kas saistīts ar to, ka uz personu vai 

struktūru attiecas valsts civiltiesības; 

C. tā kā izglītības mērķu vidū ir indivīdu sagatavošana dzīvei sabiedrībā, nododot tās valsts 

sociālo kodeksu un vērtības, kuras pilsoņi viņi ir; 

D. tā kā saskaņā ar 2014. gada Eirobarometra sabiedriskās domas aptauju 44 % Eiropas 

Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu izpratne par ES darbību ir ierobežota, un 

52 % eiropiešu uzskata, ka viņu viedoklim ES nav nozīmes
6
;  
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E. tā kā tikai 42,61 % ES iedzīvotāju un tikai 27,8 % jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem 

balsoja pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas ir zemākā vēlētāju aktivitāte kopš 

1979. gada
1
;  

F.  uzsver, ka saskaņā ar iepriekš minētajiem skaitļiem ES pastāv demokrātijas deficīts un 

leģitimitātes krīze dalībvalstu iedzīvotāju vidū; uzsver, ka šajā kontekstā būtu lietderīgi 

pārredzamāk sniegt informāciju par Eiropas integrācijas procesa norisi, bet tas nav 

iespējams bez cieņpilnas attieksmes pret dalībvalstu iedzīvotāju viedokļu dažādību, lai 

viņi justos cienīti; 

G. tā kā vairākas nesen veiktās sabiedriskās domas aptaujas parādīja dažu dalībvalstu, 

tostarp Francijas un Nīderlandes, iedzīvotāju vēlmi piedalīties referendumā par dalību 

Eiropas Savienībā; tā kā šādi aptauju rezultāti skaidri parāda saistības, ko Eiropas tautas 

joprojām izjūt pret savu attiecīgo valsti; 

H.  tā kā mobilitātes programmu dalībnieki bieži ir no tādas sociālās vides, kura jau pieļauj 

kustības brīvību visā Eiropā; tā kā turklāt galvenajai prioritātei ir jābūt tās sociālās un 

ekonomiskās nedrošības mazināšanai, kuru izjūt daudzu dalībvalstu iedzīvotāji; turklāt 

ņemot vērā nepieciešamību ievērot subsidiaritātes principu un atzīt tādu nacionālo valstu 

nozīmi, kurās iedzīvotāji var baudīt brīvu un neatkarīgu nāciju Eiropas ieguvumus, 

sadarbojoties vienam ar otru kopējās programmās, piemēram, „Erasmus+―; 

I. tā kā tikai dalībvalstis var izprast un risināt problēmas izglītības un kultūras jomā, ne tikai 

savas tuvības iedzīvotājiem un leģitimitātes dēļ, bet arī tādēļ, ka katrā valstī ir atšķirīgi 

sociālekonomiskie apstākļi; 

J. tā kā lielākā daļa dalībvalstu savās mācību programmās un skolotāju apmācības 

programmās ir integrējušas mācīšanos par ES; tā kā tomēr šāda mācīšanās nevar nest 

peļņu, ja dalībvalstu iedzīvotāji sākotnēji negūst zināšanas par savas valsts vēsturi, kas ir 

priekšnoteikums, lai saprastu Eiropas izveides procesu; 

K. tā kā daudzās dalībvalstīs ES jautājumi parasti tiek iekļauti dažādos izglītības līmeņos un 

atšķirīgos obligātās izglītības priekšmetos; 

L. tā kā investīciju prioritātes izglītības jomā dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas, ņemot vērā 

katras valsts konkrēto kontekstu; tā kā tādēļ katras dalībvalsts ziņā ir novērtēt, kādus 

uzlabojumus ir jāveic gan attiecībā uz skolu mācību saturu, gan skolotāju sākotnējo 

apmācību; 

M. tā kā saskaņā ar privāta konsultāciju uzņēmuma ICF GHK pētījumu „Mācīšanās par 

Eiropu skolā―, kas tika sagatavots Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam
2
, skolotāju 

izglītošanā par ES jautājumiem jau pastāv daudzas iespējas, kuras nodrošina asociācijas 

ārpus augstākās izglītības jomas; 

N. atzīmē Komisijas 2014. gadā sagatavoto Erasmus ietekmes novērtējumu, kurā ir redzams, 

                                                 
1
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-
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ka mobilitātei izglītībā un studiju internacionalizācijai ir pozitīva ietekme uz 

nodarbināmību; tomēr atgādina, ka mobilitāte viena pati nevar atrisināt bezdarba, īpaši 

jauniešu bezdarba, problēmu Eiropā, bet ka tā ir jāpapildina ar centieniem uzlabot 

pamatprasmju apguvi un piešķirt lielāku nozīmi, īpaši sociālajā ziņā, mācekļu un 

profesionālās apmācības statusam, 

1.  uzsver, ka aizvien lielāka nozīme ir studentu augošajai sapratnei par mehānismiem, kas ir 

izveidojuši tās Eiropas būvi, kurā viņi dzīvo, un Eiropas Savienības pieaugošo ietekmi uz 

viņu dzīvi; tomēr atgādina, kā to parādījuši daudzi pētījumi par šo jomu, ka prioritāte 

izglītībā ir pamatprasmju (lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas) apgūšana, kas ir būtiska, 

lai iegūtu pieeju nozīmīgai zināšanu pasaulei un lai izprastu vidi, kurā dzīvo iedzīvotāji; 

2.  uzsver, ka ES neatgūs dalībvalstu iedzīvotāju uzticību, ja tā būs apmierināta tikai ar 

plašas komunikācijas kampaņas veikšanu skolās un augstākajās izglītības iestādēs; 

atgādina, ka nepieciešams aizsargāt viedokļu plurālismu un Eiropas kultūras, mudinot 

valstis popularizēt savu nacionālo vēsturi ar mācību programmām un lielāku nacionālā 

kultūras mantojuma pieejamību; 

3. uzsver, ka nepieciešams precīzāk formulēt Eiropas Savienības pamatvērtības, lai tās lielai 

daļai dalībvalstu iedzīvotāju nepaliktu tikai abstraktas koncepcijas līmenī;  norāda, ka 

savstarpējai izpratnei ir būtiskas zināšanas un sapratne par dalībvalstu vēsturi un 

vērtībām; 

4.  norāda, ka ES ir jābūt labāk uzsvērtai apmācības materiālos, ņemot vērā tās ietekmi uz 

iedzīvotāju ikdienas dzīvi; uzskata, ka saturam, kam ir acīmredzama saistība ar ES, 

vajadzīga savādāka pieeja skolu mācību programmās; uzsver, ka jāizmanto aktīvas un 

līdzdalīgas apmācību metodes, kas pielāgotas studentu līmenim, vajadzībām un 

interesēm, neaizmirstot par to, ka vispirms viņiem nepieciešams apgūt pamatprasmes, lai 

nodrošinātu viņu optimālāko attīstību izglītības un kultūras ziņā, kā arī nodrošinātu 

izpratnes iegūšanu par pasauli, kas ir viņiem apkārt; 

5. uzsver, ka jāizmanto apmācības metodes, kuras jau ir sevi pierādījušas iepriekš, uzsverot 

pamatprasmju apguvi; šajā sakarībā atzīmē Padomes un Komisijas konstatējumu, kas 

ietverts 2015. gada kopīgā ziņojumā par Stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai 

izglītības un apmācības jomā (―ET 2020‖) īstenošanu, kurā abas iestādes atgādina, ka ES 

22 % 15 gadīgu jauniešu ir nepietiekamas matemātikas zināšanas un 18 % jauniešu ir 

nopietnas grūtības lasīšanā; 

6. uzsver, ka pilsoniskajai izglītībai, kuras pamatā ir nacionālā līmenī noteiktas prioritātes, 

jāveicina atklātas un plurālistiskas diskusijas par Eiropas integrāciju, kā arī jādod iespēja 

studentiem attīstīt kritisko domāšanu par Eiropas Savienību, īpaši izglītojot viņus par 

lēmumu pieņemšanas procesu un tā ietekmi uz viņu dalībvalstīm un demokrātisko dalību; 

7.  pievērš uzmanību tam, ka ES ir veidojušas tās dalībvalstis, kurām ir unikāla vēsture un 

kultūra, un ka Savienības attīstība joprojām ir nesaraujami saistīta ar tās dalībvalstīm; 

8. atzīmē, ka ES ietekme uz dalībvalstīm ir ievērojama un ka mācībās par ES skolā ir 

jāatspoguļo gan dalībvalstu loma ES attīstībā, gan arī ES ietekme uz dalībvalstu attīstību; 
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9.  norāda, ka dalībvalstīm un ES ir jārāda piemērs tiem, kuri saistīti ar pasniegšanu un 

mācīšanos par ES skolā, īstenojot Eiropas pamatvērtības, tostarp viedokļu plurālismu un 

vārda brīvību; 

10. atzīst nepieciešamību nodrošināt, stiprināt un paplašināt sākotnējās un pašreizējās 

skolotāju un izglītības darbinieku profesionālās mūžizglītības izaugsmes iespējas, lai viņi 

varētu savā pasniedzēja darbā iekļaut ES aspektu, jo īpaši saistībā ar izglītību par 

pilsoniskumu; tomēr norāda, ka ieguldījumu prioritātes dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas, 

un ka dažām valstīm vispirms ir jānodrošina labāki finanšu un sociālie apstākļi 

skolotājiem un izglītības darbiniekiem, lai nodrošinātu cieņu pret viņu autoritāti un pēc 

iespējas labākus mācību apstākļus visiem; 

11. uzsver, ka jāsekmē un no jauna jāstiprina dalībvalstu nacionālās valodas, lai veicinātu 

Eiropas kultūras mantojumu; uzskata, ka šā mērķa sasniegšanai jānodrošina atbalsts arī 

skolotājiem, tostarp profesionālās apmācības iespējas; 

12. uzsver universitāšu lomu, sagatavojot un apmācot augsti kvalificētus un motivētus 

skolotājus un pedagogus; aicina sekmēt un atbalstīt dalībvalstu pasākumus, kuru mērķis ir 

nodrošināt universitātēs iespējas apmeklēt specializētus kvalifikācijas kursus, kas būtu 

atklāti un pieejami reģistrētajiem studentiem, kā arī strādājošajiem skolotājiem un 

pedagogiem; 

13. uzsver, ka vēstures apmācības uzlabošanai ir liela nozīme un potenciāls, vienlaikus 

paturot prātā dalībvalstu kompetenci šajā jomā, jo Eiropas civilizācijas pamatā ir 

Grieķijas civilizācijas, romiešu tiesību un kristietības kopējais mantojums; aicina 

Komisiju un dalībvalstis atbalstīt vēstures apvienības un vēsturiskās izpētes centrus ar 

nolūku akcentēt to zinātniskā ieguldījuma Eiropas vēsturē vērtību un to nozīmi skolu 

skolotāju zināšanu atjaunināšanā; 

14. iesaka Eiropas vēstures namā neaprobežoties tikai ar deviņpadsmitā un divdesmitā 

gadsimta vēstures izklāstu, jo Eiropa ir izveidojusies daudz garākas vēstures rezultātā; 

uzsver, ka šī nama stāstījuma paplašināšana varētu ļaut tam kļūt par konstruktīvu 

instrumentu studentiem un skolotājiem; 

15. aicina steidzami atjaunot un stiprināt ES pilsoniskumu un pilsonisko izglītību 

dalībvalstīs, lai ar līdzekļiem, kas atbilst apmācāmo vecumam, sniegtu būtiskas 

zināšanas, iemācītu vērtības, prasmes un kompetences nolūkā veicināt analītisko 

domāšanu un pamatotu un līdzsvarotu viedokļu veidošanu, savu demokrātisko tiesību un 

pienākumu, tostarp balsošanas tiesību, izmantošanu, viedokļu plurālisma izvērtēšanu un 

aktīvu un atbildīgu pilsoņu nostāju; 

16. norāda, ka skolu izglītības kvalitāte ir lielā mērā atkarīga no cieņas, ko jāsaņem 

skolotājiem; iesaka palielināt viņu ietekmi; uzsver, ka arī vecākiem ir svarīga loma, jo 

ģimene ir pirmā socializācijas vieta, un tādēļ aicina labāk sadarboties vecākiem, izglītības 

iestādēm un valsts izglītības iestādēm, kuras ir atbildīgas par pilsoniskuma jautājumiem, 

kas ir joma, kuru jāatbalsta, stiprinot pilsonisko izglītību; 

18. uzsver, ka svešvalodu apmācībai var būt nozīme nodarbinātības sekmēšanā, taču 

vislabākais veids jauniešu bezdarba apkarošanai tomēr ir pāreja uz darba tirgus 
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vajadzībām atbilstošu izglītību; 

19. uzsver, cik ārkārtīgi nozīmīga ir neformālā un ikdienējā mācīšanās, tostarp jauniešu 

darbs, brīvprātīgais darbs un starppaaudžu, ģimenes un pieaugušo mācības, kā arī sports 

kā izglītojošs līdzeklis, lai attīstītu sociālās un pilsoniskās prasmes, spējas un uzvedību, 

kā arī veidotu atbildīgus un aktīvus dalībvalstu pilsoņus; uzsver nepieciešamību atzīt un 

validēt šādas spējas formālās mācīšanās ietvaros un radīt ciešāku saikni starp formālo, 

neformālo un ikdienējo mācīšanos; 

20. aicina pieņemt asimilācijas pieeju izglītības politikas jomā, lai panāktu efektīvu imigrantu 

studentu integrāciju attiecībā uz uzņemošo valstu standartiem un vērtībām; 

21. uzsver, ka skolā un ārpus tās ir jānodrošina lielāka informētība par Eiropas integrācijas 

procesu, lai varētu piedalīties demokrātiskās diskusijās par dažādiem ES redzējumiem un 

sekmēt pārredzamību dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri citādi nevar nonākt pie analītiska 

viedokļa, un tādā veidā sniegt ieguldījumu demokrātiskā procesa netraucētā norisē; tomēr 

uzsver, ka jāsniedz objektīva informācija un uz faktiem balstīta izglītība, kura ir brīva no 

jebkādiem ideoloģiskiem apsvērumiem, lai neapdraudētu iedzīvotāju, tostarp bērnu, brīvo 

gribu; 

22. prasa Komisijai sekmēt tālākus pētījumus, lai pārliecinātos, kā tiek pasniegta informācija 

par ES skolās visā Eiropā, kādā veidā tā parādās mācību programmās un eksāmenos un 

vai a) skolotājiem un pedagogiem ir pienācīgi pieejamas attiecīgās ES programmas un 

darbības profesionālai attīstībai un tālākizglītībai, kā arī platformas paraugprakses 

apmaiņai, un vai b) finansētajām darbībām, kuru nolūks ir integrēt efektīvu mācīšanos par 

ES skolās, galu galā ir kāda ietekme uz skolām; 

23. atzīmē, ka pastāv tīkli, kas veicina mācīšanos par ES nacionālā, reģionālā un vietējā 

līmenī un ir iesaistīti tajā, kā arī paraugprakses apmaiņas starp šiem tīkliem Savienības 

līmenī; 

24. uzsver ievērojamo programmas „Erasmus+―, „Eiropa pilsoņiem― un „Radošā Eiropa― 

nozīmi, veicinot izglītību un apmācību, valodu prasmes, aktīvu pilsoniskumu, kultūras 

izpratni un apkārtējās pasaules, kurā mēs dzīvojam, sapratni; uzsver nepieciešamību 

sniegt pietiekamu finansiālu atbalstu šīm programmām un plašākas piekļuves mobilitātei; 

tomēr atgādina — kaut gan mobilitāte var būt ieguvums, tā nevar būt efektīva, ja nav 

skaidri definēti Eiropu veidojošie komponenti un katras Eiropas valsts identitātes 

attīstība; uzsver, ka mācības par valstu īpatnībām, īpaši mācot vēsturi, ir vienīgais veids, 

kā noteikt to, kas ir kopīgs Eiropas tautām, un stiprināt Eiropas civilizāciju; 

25. atgādina par „Erasmus+― programmas piedāvāto plašo pasākumu loku, kā arī tās 

popularitāti un plašas sabiedrības atzinību, īpaši attiecībā uz studentu mobilitāti studiju 

laikā; aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt izpratni par mazāk zināmajām 

„Erasmus+― programmas daļām, piemēram, par Eiropas Brīvprātīgo dienestu; 

26. atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada darba programmu ―Erasmus+‖ īstenošanai, bet pauž 

bažas, ka šīs programmas finansējums joprojām ir iesaldēts Grieķijā; 

27. aicina Komisiju stiprināt ar Jean Monnet projektu starpniecību finansēto projektu 
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pedagoģiskos aspektus un atsaucību skolu vajadzībām, pārliecinoties, ka skolas var 

pieteikties tieši, un nodrošinot finansējumu ilgākiem laikposmiem, piemēram, trijiem 

gadiem, kas atbilst Jean Monnet moduļu finansēšanas veidam; aicina Komisiju padarīt 

Jean Monnet moduļus pieejamus skolotāju apmācības institūtiem un mudināt šādus 

institūtus iekļaut tos savās programmās; 

28. atzīmē, ka Savienībā pašlaik ir demokrātiskās leģitimitātes krīze, ne tikai tāpēc, ka 

eiropiešiem nav pietiekamu zināšanu par ES mehānismiem, bet arī tāpēc, ka viņu viedokļi 

nesasniedz lēmumu pieņemšanas procesus; uzsver — lai atgūtu tās leģitimitāti, 

Savienībai ir jāaptur tās demokrātisko struktūru sabrukšana un no jauna jāizveido saikne 

ar saviem iedzīvotājiem; 

29.  atzīmē, ka pastāv elektroniskā mērķsadarbība, Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma 

(EPALE) un portāla ―School Education Gateway‖ virtuālā platforma; 

30. aicina Komisiju sekmēt platformā ,,Palīgs skolotājiem‖ pašlaik pieejamā materiāla 

kritisku pārskatīšanu, ko jāveic pedagogiem, kuri pašlaik ir iesaistīti pasniegšanā, kā arī 

akadēmisko aprindu pārstāvjiem ar specializāciju ES studijās, lai nodrošinātu materiāla 

kvalitāti un piemērotību; 

31. uzsver informācijas biroju un Eiropas iestāžu nozīmi un atzīmē to apņemšanos sekmēt 

attiecības ar dalībvalstīm, nacionālajām, reģionālajām un vietējām izglītības iestādēm un 

jauniešu organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem, lai veicinātu satuvināšanos un panāktu, 

ka jaunieši saprot, kāda nozīme šīm iestādēm ir viņu ikdienas dzīvē; 

Dalībvalstu loma 

32.  atgādina, ka saskaņā ar LESD 6. un 165. pantu ES ir atbildīga par atbalsta sniegšanu 

dalībvalstīm izglītības jomā; mudina dalībvalstis atjaunināt to izglītības sistēmas un visu 

veidu mācību programmu saturu, kas saistīts ar ES, visos izglītības līmeņos, tostarp 

profesionālajā izglītībā un apmācībā, lai palielinātu informāciju par ES darbību ciešā 

sadarbībā ar attiecīgajiem ES, nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem; 

33. mudina dalībvalstis atbalstīt visas iespējas nodot vairāk informācijas par ES 

apmācāmajiem, kā arī skolotājiem un citiem pedagogiem ar formālo, neformālo un 

ikdienējo mācīšanos un šajā sakarībā pilnībā izmantot un papildināt ES finanšu 

instrumentus, programmas un iniciatīvas; 

34. prasa dalībvalstīm veikt turpmākus pasākumus saistībā ar pilsoniskās izglītības 

nodrošināšanu skolās; uzsver, ka īpaši pēc 2015. gada 13. novembra uzbrukumiem Parīzē 

un 2016. gada 22. marta uzbrukumiem Briselē ir vairāk nekā nepieciešams nodrošināt, ka 

skolas ir visu cilvēku integrācijas vietas, pamatojoties uz valstu un Eiropas vērtībām 

nolūkā garantēt demokrātiskos principus un cieņpilnu attieksmi pret katras dalībvalsts un 

Eiropas civilizācijas pilsoniskumu un identitāti; 

35. aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumu izglītības atbalstam un nodrošināt nepieciešamo 

atbalstu skolām un skolotājiem, lai īstenotu un nepārtraukti attīstītu mācību kursus un 

spēcīgu pilsoniskās izglītības programmu par Savienības darbību; 
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36. aicina dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu un iekļaujošu piekļuvi novatoriskai un augstas 

kvalitātes formālajai un neformālajai izglītībai visiem apmācāmajiem, īpaši invalīdiem, 

kuri pārāk bieži tiek aizmirsti izglītības politikā; tādēļ aicina izmantot visas iespējas, lai 

paredzētu invalīdu attīstību atklātā un patīkamā izglītības vidē, tostarp iespēju robežās 

integrējot viņus vispārējā izglītības sistēmā; 

37. uzskata, ka dalībvalstīm, apspriežoties ar izglītības dalībniekiem, ir jāmeklē iespējas ideju 

apmaiņai saistībā ar mācībām par Eiropas integrāciju un Savienības darbību, apvienojot 

to ar vēstures apguvi izglītības programmās, lai jaunieši varētu izjust Savienības patieso 

ietekmi uz viņu pašreizējo un turpmāko dzīvi; 

38. atgādina sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmi, samazinot 

plaisu starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem, taču uzsver, ka to nevar panākt 

tikmēr, kamēr Eiropas iestādes skar leģitimitātes krīze; tādēļ uzsver, ka nepieciešamas 

diskusijas starp dalībvalstīm, Komisiju un Padomi augstākajā līmenī, lai noteiktu patiesos 

dalībvalstu iedzīvotāju un Eiropas Savienības atsvešināšanās iemeslus, un ka ir jāpieņem 

attiecīgi lēmumi; 

39. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 

 


