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6.4.2016 A8-0021/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0021/2016 

Damian Drăghici 

Získavanie vedomostí o EÚ v škole 

2015/2138(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0021/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o získavaní vedomostí o EÚ v škole 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), 

– so zreteľom na článok 6 ods. 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 

z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, 

odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, 

č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES
1
, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1093/2012/EÚ z 21. 

novembra 2012 o Európskom roku občanov (2013)
2
, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa 

ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020
3
, 

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 

o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie
4
, 

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 

spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)
5
, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2015 s názvom Návrh spoločnej správy 

Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu 

vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (COM(2015)0408), 

                                                 
1 
Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50. 

2
 Ú. v. EÚ L 325, 23.11.2012, s. 1. 

3
 Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3. 

4
 Ú. v. EÚ L 394, 30.6.2006, s. 10. 

5
 Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2. 
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– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. septembra 2015 o prijatí 

ročného pracovného programu na rok 2016 na vykonávanie programu „Erasmus +“: 

program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (C(2015)6151), 

– so zreteľom na závery Rady z 28. a 29. novembra 2011 o referenčnej hodnote pre 

vzdelávaciu mobilitu
1
, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. septembra 2015 s názvom Návrh spoločnej 

správy Rady a Komisie za rok 2015 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku 

spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (COM(2015)0429), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. apríla 2009 s názvom Stratégia EÚ pre mládež – 

investovanie a posilnenie postavenia mládeže: Obnovená otvorená metóda koordinácie s 

cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže (COM(2009)0200), 

– so zreteľom na uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku 

spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)
2
, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa
3
, 

– so zreteľom na svoje uznesenie o politike v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pred 

rokom 1993
4
, 

– so zreteľom na svoje uznesenie o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov
5
, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0021/2016), 

A. keďže podľa článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zostáva vzdelávanie v 

právomoci členských štátov; 

B. keďže základnou úlohou vzdelávania je vyučovať občianstvo, ktoré zahŕňa osobu alebo 

subjekt, na ktoré sa vzťahuje občianske právo určitého štátu; 

C. keďže jedným z cieľov vzdelávania je pripraviť jednotlivcov na život v spoločnosti a 

odovzdať im sociálne kódy a hodnoty krajiny, ktorej sú občanmi; 

D. keďže podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer z roku 2014 má 44 % občanov 

Európskej únie pocit, že len čiastočne rozumejú tomu, ako funguje EÚ, a 52 % 

Európanov sa domnieva, že na ich hlase v EÚ nezáleží
6
;  

                                                 
1
 Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 31. 

2
 Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1. 

3 
Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1. 

4
 Ú. v. ES C 150, 15.6.1992, s. 366. 

5 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 12.  
6
  Štandardný Eurobarometer 81, jar 2014: Public opinion in the European Union (Verejná mienka v Európskej 

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

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf.
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E. keďže na posledných voľbách do Európskeho parlamentu sa zúčastnilo len 42,61 % 

občanov EÚ a iba 27,8 % osôb vo veku 18 až 24 rokov, čo predstavuje najnižšiu volebnú 

účasť od roku 1979
1
;  

F.  keďže ako ukazujú uvedené čísla, Európska únia trpí demokratickým deficitom a krízou 

legitimity z pohľadu občanov členských štátov; keďže v tejto situácii môže byť užitočné 

poskytovať transparentnejšie informácie o fungovaní procesu európskej integrácie, nie je 

to však možné bez úcty k názorovej rozdielnosti občanov členských štátov, aby sa cítili 

rešpektovaní; 

G. keďže podľa viacerých prieskumov verejnej mienky z nedávneho obdobia si občania 

niekoľkých členských štátov vrátane Francúzska a Holandska želajú usporiadať 

referendum o členstve v Európskej únii; keďže výsledky týchto prieskumov poukazujú na 

to, že európske národy stále cítia silné puto k svojim krajinám; 

H.  keďže príjemcovia prostriedkov z programov mobility často pochádzajú zo sociálneho 

prostredia, ktoré im umožňuje ľahký pohyb v rámci Európy; keďže najvyššou prioritou 

preto ďalej musí byť zníženie sociálnej a ekonomickej neistoty, v ktorej sa nachádzajú 

mnohí občania členských štátov; keďže okrem toho je potrebné dodržiavať zásadu 

subsidiarity a uznať dôležitosť národných štátov, v ktorých občania môžu požívať 

výhody, ktoré prináša Európa slobodných a nezávislých národov, ktoré navzájom 

spolupracujú v rámci spoločných programov, ako je program Erasmus +; 

I. keďže len členské štáty môžu chápať výzvy v oblasti vzdelávania a kultúry a reagovať na 

ne, a to vďaka svojej blízkosti k občanom a legitimite, ale aj preto, že sociálno-

ekonomické podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia; 

J. keďže väčšina členských štátov zahrnula vzdelávanie o EÚ do svojich učebných plánov a 

programov odbornej prípravy učiteľov; keďže táto odborná príprava nemôže byť 

prínosná, ak občania členských štátov najprv nezískajú poznatky o svojej národnej 

histórii, čo je nevyhnutnou podmienkou pre chápanie procesu budovania Európy; 

K. keďže v mnohých členských štátoch sa témy spojené s EÚ vo všeobecnosti týkajú 

viacerých stupňov vzdelávania a rôznych predmetov v rámci povinnej školskej 

dochádzky; 

L. keďže investičné priority v oblasti vzdelávania sa v jednotlivých členských štátoch líšia, 

pretože každá krajina sa nachádza v špecifickom kontexte; keďže každý členský štát teda 

musí posúdiť, ktoré oblasti je potrebné zlepšiť, pokiaľ ide o obsah výučby v školách aj 

počiatočnú odbornú prípravu učiteľov; 

M. keďže podľa štúdie Learning Europe at school, ktorú pre GR pre vzdelávanie a kultúru 

vypracovala súkromná poradenská firma ICF GHK 
2
, existuje už veľa príležitostí pre 

vzdelávanie učiteľov v otázkach EÚ prostredníctvom asociácií, ktoré nie sú súčasťou 

siete vysokoškolského vzdelávania; 

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

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, s. 43-45. 
2
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf.
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf.
http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.
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N. keďže štúdia vplyvu programu Erasmus predložená Komisiou v roku 2014 poukazuje na 

to, že mobilita vo vzdelávaní a internacionalizácia štúdií majú pozitívny vplyv na 

zamestnateľnosť; pripomínajúc však, že samotná mobilita problém nezamestnanosti v 

Európe, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, nevyrieši, ale že je nutné doplniť ju úsilím 

o zlepšenie základných zručností a zvýšenie statusu učňovského vzdelávania a odbornej 

prípravy, predovšetkým zo spoločenského hľadiska; 

1.  upozorňuje na to, že je stále dôležitejšie, aby študenti chápali mechanizmy európskeho 

projektu, ktorého sú súčasťou, a rastúci význam Európskej únie v ich živote; pripomína 

však, že ako vyplýva z početných štúdií na túto tému, prioritou vo vzdelávaní je 

získavanie základných zručností (čítanie, písanie a matematika), ktoré sú nevyhnutným 

predpokladom pre získanie kľúča do sveta učenia a pre chápanie prostredia, v ktorom 

občania žijú; 

2.  zdôrazňuje, že EÚ nezíska znovu dôveru občanov členských štátov, ak sa uspokojí s tým, 

že povedie rozsiahlu komunikačnú kampaň v školách a inštitúciách vysokoškolského 

vzdelávania; pripomína, že je potrebné chrániť pluralitu názorov a európskych kultúr 

tým, že štáty budú podporované v tom, aby propagovali svoje národné dejiny v rámci 

výukových programov, ako aj väčší prístup k národnému kultúrnemu dedičstvu; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné presne definovať základné hodnoty Európskej únie, aby pre 

veľkú časť občanov členských štátov neboli len abstraktným pojmom; poukazuje na to, 

že znalosť a chápanie histórie a hodnôt členských štátov má zásadný význam pre 

vzájomné porozumenie; 

4.  upozorňuje, že EÚ by mala byť vzhľadom na svoj vplyv na každodenný život občanov 

viditeľne prítomnejšia v učebných materiáloch; domnieva sa, že k obsahu výslovne 

súvisiacemu s EÚ treba v učebných osnovách pristupovať rozlične; zdôrazňuje, že je 

potrebné využívať aktívne a participatívne vyučovacie metódy prispôsobené úrovni 

znalostí a potrebám a záujmom študentov bez toho, aby sa pritom zanedbávala nutnosť 

najprv získať základné zručnosti, ktoré zaistia najlepší možný vzdelávací a kultúrny 

rozvoj a lepšie chápanie sveta, ktorý ich obklopuje; 

5. zdôrazňuje potrebu využívať učebné metódy, ktoré preverila minulosť, a klásť dôraz na 

získanie základných zručností; v tejto súvislosti pripomína zistenia zverejnené Radou a 

Komisiou v ich spoločnej správe za rok 2015 o vykonávaní strategického rámca 

európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020), v ktorej obe 

inštitúcie pripomínajú, že v EÚ má 22 % pätnásťročných nedostatočné znalosti v 

matematike a 18 % má vážne problémy s čítaním; 

6. podčiarkuje skutočnosť, že občianska výchova založená na prioritách stanovených na 

národnej úrovni by mala umožňovať otvorenú a názorovo diverzifikovanú diskusiu o 

európskej integrácii a takisto dať priestor tomu, aby študenti mohli rozvíjať svoje kritické 

uvažovanie o Európskej únii, najmä pri výučbe týkajúcej sa rozhodovacích procesov a ich 

vplyvu na ich členské štáty a ich demokratickú účasť; 

7.  poukazuje na to, že Európsku úniu tvoria jej členské štáty prostredníctvom ich jedinečnej 

histórie a kultúry a že rozvoj Únie je naďalej neoddeliteľne spätý s jej členskými štátmi; 
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8. poznamenáva, že vplyv EÚ na členské štáty je značný a že vzdelávanie o EÚ na školách 

by malo zohľadňovať tak úlohu členských štátov pri rozvoji EÚ, ako aj vplyv EÚ na 

vývoj v jednotlivých členských štátoch; 

9.  poukazuje na to, že členské štáty a EÚ musia ísť príkladom všetkým aktérom zapojeným 

do výučby a vzdelávania o EÚ v škole a praktikovať základné európske hodnoty vrátane 

rešpektovania plurality názorov a slobody prejavu; 

10. pripúšťa potrebu zabezpečiť, zlepšiť a rozšíriť počiatočné a priebežné celoživotné 

príležitosti v oblasti profesijného rozvoja pre učiteľov a pedagógov, aby mohli začleniť 

rozmer EÚ do vyučovania, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie týkajúce sa občianstva; 

poukazuje však na to, že investičné priority sa v jednotlivých členských štátoch líšia a že 

niektoré štáty musia najprv zabezpečiť finančné a sociálne pozdvihnutie učiteľov a 

vychovávateľov s cieľom zaručiť úctu k ich autorite a optimálne učebné podmienky pre 

všetkých; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať a opätovne potvrdiť národné jazyky členských 

štátov s cieľom podporovať európske kultúrne dedičstvo; domnieva sa, že ak sa má tento 

cieľ splniť, je potrebné, aby sa pomoc poskytovala aj učiteľom vrátane príležitostí v 

oblasti odborného vzdelávania; 

12. zdôrazňuje úlohu univerzít pri príprave a školení vysoko kvalifikovaných a 

motivovaných učiteľov a pedagógov; vyzýva na podnecovanie a podporu krokov 

členských štátov zameraných na zabezpečenie možností špecializovaných kvalifikačných 

kurzov v rámci univerzít, otvorených a prístupných zapísaným študentom aj učiteľom a 

pedagógom z praxe; 

13. zdôrazňuje význam a potenciál zlepšovania výučby histórie, pričom je nutné mať na 

pamäti právomoci členských štátov v tejto oblasti, keďže európska civilizácia je 

výsledkom spoločného dedičstva gréckej civilizácie, rímskeho práva a kresťanstva; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali historické spoločnosti a centrá 

historického výskumu s cieľom zdôrazniť hodnotu ich vedeckého príspevku k európskej 

histórii a ich úlohy pri udržiavaní aktuálnej informovanosti učiteľov; 

14. odporúča, aby sa Dom európskej histórie neobmedzil len na prezentáciu 19. a 20. 

storočia, pretože Európa je výsledkom oveľa dlhších dejín; zdôrazňuje, že vďaka 

rozšírenému zameraniu by sa Dom európskej histórie mohol stať užitočným nástrojom a 

pre žiakov a učiteľov; 

15. vyzýva na okamžité obnovenie a posilnenie občianstva EÚ a výchovy k občianstvu 

v členských štátoch s cieľom vybaviť študentov spôsobom primeraným ich veku 

potrebnými vedomosťami, hodnotami, zručnosťami a kompetenciami a umožniť im, aby 

používali kritické myslenie a utvárali si informované a vyvážené názory, uplatňovali 

svoje demokratické práva a zodpovednosť vrátane volebného práva, posudzovali pluralitu 

názorov a boli aktívnymi a zodpovednými občanmi; 

16. poukazuje na to, že kvalita školstva závisí vo veľkej miere od rešpektu voči učiteľom; 

nabáda na posilňovanie ich autority; zdôrazňuje, že dôležitú úlohu by mali plniť aj 

rodičia, pretože rodina predstavuje prvú socializačnú jednotku, a preto vyzýva na väčšiu 
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spoluprácu rodičov, vzdelávacích zariadení a národných vzdelávacích orgánov, ktoré sú 

zodpovedné za otázky spojené s občianstvom, čo je oblasť, ktorú je nutné podporiť 

posilnením občianskej výchovy; 

18. zdôrazňuje, že štúdium cudzích jazykov môže hrať úlohu pri podpore zamestnateľnosti, 

ale že posun smerom k trhovo orientovanému vzdelávaniu pracovnej sily v skutočnosti 

zostáva najlepším spôsobom, ako bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí; 

19. vyzdvihuje kľúčovú úlohu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia vrátane 

práce s mládežou, dobrovoľníctva, medzigeneračného a rodinného vzdelávania a 

vzdelávania dospelých, ako aj športu ako vzdelávacieho nástroja pri rozvíjaní sociálnych 

a občianskych zručností, schopností a vzorcov správania a formovaní zodpovedných a 

aktívnych občanov členských štátov; zdôrazňuje potrebu uznať a potvrdzovať takéto 

schopnosti v rámci formálneho vzdelávania a vytvoriť užšie prepojenie medzi formálnym 

vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením; 

20. vyzýva na to, aby bol v oblasti vzdelávacej politiky zavedený asimilačný prístup s cieľom 

umožniť účinnú integráciu študentov z radov prisťahovalcov, pokiaľ ide o normy a 

hodnoty ich hostiteľských krajín; 

21. zdôrazňuje, že je potrebné viac informácií o európskom integračnom procese, v školách 

aj mimo nich, aby sa umožnilo zapojenie do demokratickej diskusie o rôznych víziách 

EÚ a podporila sa transparentnosť v prospech občanov členských štátov, ktorí si bez 

takéhoto prístupu nemajú možnosť utvoriť kritický názor, a teda ani nemôžu prispieť k 

hladkému fungovaniu demokratických procesov; zdôrazňuje však, že je potrebné 

sprostredkúvať objektívne informácie a poskytovať vecné vzdelávanie zbavené 

akýchkoľvek ideologických úvah, aby nebola ohrozená slobodná vôľa občanov vrátane 

detí; 

22. žiada Komisiu, aby podporovala ďalší výskum s cieľom zistiť, ako sa o EÚ v súčasnosti 

vyučuje v školách v celej Európe, ako sa táto téma objavuje v učebných plánoch a počas 

skúšok, či a) učitelia a pedagógovia majú dostatočný prístup k relevantným programom a 

opatreniam EÚ v oblasti odborného rozvoja, celoživotného vzdelávania a platforiem na 

výmenu najlepších postupov a či b) financované opatrenia zamerané na efektívne 

začleňovanie získavania vedomostí o EÚ v školách majú na školy vôbec nejaký vplyv; 

23. všíma si existenciu sietí, ktoré presadzujú výučbu o EÚ na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni a podieľajú sa na nej, a takisto výmenu osvedčených postupov medzi 

týmito sieťami na úrovni Únie; 

24. zdôrazňuje významnú úlohu programov Erasmus+, Európa pre občanov a Kreatívna 

Európa pri podpore vzdelávania a odbornej prípravy, jazykových zručností, aktívneho 

občianstva, kultúrnej informovanosti a chápania sveta, v ktorom žijeme; zdôrazňuje 

potrebu primeranej finančnej podpory pre tieto programy a nevyhnutnosť širšieho 

prístupu k mobilite; pripomína však, že mobilita môže byť prínosná, nemôže však byť 

účinná, ak nie sú jasne definované základné prvky Európy a nerozvíja sa identita 

jednotlivých európskych národov; potvrdzuje preto, že získavanie vedomostí o národných 

špecifikách, a to najmä v rámci výučby histórie, je jediný spôsob, ako identifikovať to, čo 

majú európske národy spoločné, a posilniť európsku civilizáciu; 
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25. pripomína široké spektrum opatrení, ktoré ponúka program Erasmus+, ako aj jeho 

popularitu a uznanie medzi verejnosťou, predovšetkým pokiaľ ide o mobilitu študentov v 

rámci ich štúdia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili informovanosť o tých 

častiach programu Erasmus+, ktoré sú menej známe, napríklad o Európskej 

dobrovoľníckej službe; 

26. víta pracovný program Komisie na rok 2016 na vykonávanie programu Erasmus+, ale je 

znepokojený, že finančné prostriedky pre tento program sú stále zmrazené v Grécku; 

27. vyzýva Komisiu, aby zlepšila pedagogické aspekty a schopnosť reagovať na potreby škôl 

v prípade projektov financovaných prostredníctvom mechanizmu programu Jean Monnet, 

a to tým, že školám zaistí možnosť podávať žiadosti priamo a zaistí finančné prostriedky 

na dlhšie obdobie, napríklad na tri roky, v súlade so spôsobom financovania modulov 

programu Jean Monnet; vyzýva Komisiu, aby opatrenia modulov Jean Monnet 

sprístupnila inštitúciám zameraným na odbornú prípravu učiteľov a aby takéto inštitúcie 

povzbudzovala v tom, aby ich zaraďovali do svojich programov; 

28. konštatuje, že v Únii v súčasnosti dochádza ku kríze jej demokratickej legitimity nielen z 

dôvodu nedostatočných vedomostí Európanov o mechanizmoch EÚ, ale aj z dôvodu 

nezohľadňovania ich hlasu v rozhodovacích procesoch; zdôrazňuje, že na opätovné 

získanie legitimity musí Únia zastaviť kolaps svojich demokratických štruktúr a obnoviť 

väzbu na svojich občanov; 

29.  všíma si existenciu virtuálnych platforiem eTwinning, EPALE a School Education 

Gateway; 

30. žiada Komisiu, aby uľahčila kritickú revíziu materiálov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii 

na platforme Teachers' Corner, a to pedagógmi, ktorí v súčasnosti o EÚ vyučujú, a 

akademikmi, ktorí sa na štúdium EÚ špecializujú, s cieľom zaistiť ich kvalitu a vhodnosť; 

31. zdôrazňuje úlohu informačných kancelárií európskych inštitúcií a berie na vedomie ich 

odhodlanie podporovať vzťahy s členskými štátmi, s celoštátnymi, regionálnymi a 

miestnymi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a médiami s cieľom 

zblížiť ich navzájom a zaistiť, aby mladí ľudia chápali, akú úlohu tieto inštitúcie 

zohrávajú v ich každodennom živote; 

Úloha členských štátov 

32.  pripomína, že podľa článkov 6 a 165 ZFEÚ má EÚ povinnosť poskytovať členským 

štátom podporu v oblasti vzdelávania; nabáda členské štáty, aby aktualizovali svoje 

vzdelávacie systémy a všetky formy obsahu učebných plánov týkajúcich sa EÚ na 

všetkých úrovniach vzdelávania vrátane odborného vzdelávania a prípravy s cieľom 

posilniť poskytovanie informácií o fungovaní EÚ v úzkej spolupráci so všetkými 

príslušnými aktérmi vrátane zainteresovaných osôb na úrovni EÚ, vnútroštátnej, 

regionálnej a miestnej úrovni; 

33. nabáda členské štáty, aby podporovali všetky možnosti, ako žiakom, študentom, učiteľom 

a iným pedagógom sprostredkovať viac informácií o EÚ prostredníctvom formálneho 

vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, a aby plne využívali a 
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dopĺňali finančné nástroje, programy a iniciatívy EÚ v tomto smere; 

34. žiada členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia zamerané na občiansku výchovu v 

školách; zdôrazňuje, že predovšetkým po útokoch, ku ktorým došlo 13. novembra 2015 v 

Paríži a 22. marca 2016 v Bruseli, je viac ako inokedy potrebné zabezpečiť, aby boli 

školy miestom začleňovania všetkých, a to na základe európskych hodnôt, s cieľom 

zabezpečiť demokratické zásady a úctu k občianstvu a identite jednotlivých členských 

štátov a európskej civilizácii; 

35. vyzýva členské štáty, aby zvýšili investície do vzdelávania a poskytli školám a učiteľom 

potrebné podporné prostriedky na vykonávanie a neustále rozvíjanie kurzov a vysoko 

kvalitných programov občianskej výchovy v oblasti fungovania Únie; 

36. vyzýva členské štáty, aby pre všetkých žiakov a študentov zabezpečili rovnaký a 

inkluzívny prístup k inovatívnemu a kvalitnému formálnemu a neformálnemu 

vzdelávaniu, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, na ktoré sa často vo 

vzdelávacích politikách zabúda; vyzýva preto na využitie všetkých dostupných 

prostriedkov na vytvorenie predpokladov pre rozvoj osôb so zdravotným postihnutím v 

otvorenom a ústretovom vzdelávacom prostredí, a to aj ich začlenením do hlavných 

vzdelávacích systémov vždy, ak to je možné; 

37. domnieva sa, že členské štáty by po konzultácii so vzdelávacími subjektmi mali hľadať 

možnosti na výmenu nápadov v oblasti vyučovania o európskej integrácii a fungovaní EÚ 

s väzbou na výučbu histórie vo svojich vzdelávacích programoch, aby mladí ľudia 

dokázali vnímať skutočný vplyv EÚ na ich súčasný a budúci život; 

38. pripomína úlohu, ktorú sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú 

pri priblížení EÚ k jej občanom, upozorňuje však na to, že sa to nedá dosiahnuť, ak 

európske inštitúcie budú aj naďalej trpieť krízou legitimity; zdôrazňuje preto, že je 

potrebné diskutovať na najvyššej úrovni medzi členskými štátmi, Komisiou a Radou s 

cieľom odhaliť skutočné príčiny tohto odcudzenia občanov v členských štátoch a 

Európskej únie a prijať zodpovedajúce rozhodnutia; 

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 

 

Or. en 

 


