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Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Framväxten av ett dynamiskt 
europeiskt medborgarskap har hindrats av 
en brist på kunskap och känslomässiga 
band och av en brist på mekanismer som 
möjliggör medborgardeltagande och 
medborgardialog. Den europeiska 
identiteten kompletterar de många lokala, 
nationella, geografiska, kulturella och 
andra identiteter som en person kan ha. 
Otillräckliga kunskaper eller ovetskap om 
EU och bristande förståelse av dess 
funktionssätt och mervärde kan bidra till 
uppfattningen att det finns ett 
demokratiskt underskott och leda till 
misstro, bristande medborgarengagemang 
och EU-skepsis i medlemsstaterna.

G. Framväxten av ett dynamiskt 
europeiskt medborgarskap har hindrats av 
en brist på kunskap och känslomässiga 
band och av en brist på mekanismer som 
möjliggör medborgardeltagande och 
medborgardialog. Den europeiska 
identiteten kompletterar de många lokala, 
nationella, geografiska, kulturella och 
andra identiteter som en person kan ha. 
Ingående kunskaper om EU och djupare 
förståelse av dess funktionssätt kan bidra 
till ökad medvetenhet om dess 
demokratiska underskott och leda till 
berättigad misstro, en rationell brist på 
medborgarengagemang och befogad EU-
skepsis i medlemsstaterna.
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är bekymrat 
över det begränsade fokuset på de 
europeiska och globala aspekterna av 
medborgarskap i nationella läroplaner. 
Parlamentet konstaterar med oro att bara 
hälften av de studerande i EU rapporterar 
att de har möjligheter att lära sig om 
Europa i skolan. Parlamentet betonar att 
det finns ett positivt samband mellan de 
studerandes stöd för samarbete mellan 
Europas länder och en högre nivå av 
medborgarkunskap. Parlamentet beklagar 
den växande konfliktytan mellan den 
nationella och den europeiska nivån i 
vissa medlemsstaters läroplaner. 
Parlamentet är bekymrat över den 
överdrivna politiseringen av 
medborgarutbildningen och över dess 
konsekvenser, såsom upprepade och 
drastiska ändringar av läroplanen, och 
upprepar att det behövs långsiktig stabilitet 
och samstämmighet i tillhandahållandet av 
medborgarutbildning.

3. Europaparlamentet noterar det 
begränsade fokuset på de europeiska och 
globala aspekterna av medborgarskap i 
nationella läroplaner. Parlamentet 
konstaterar att medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 165 i EUF-fördraget ansvarar 
för undervisningens innehåll och 
utbildningssystemens organisation samt 
sin kulturella och språkliga mångfald. 
Parlamentet är bekymrat över den 
överdrivna politiseringen av 
medborgarutbildningen och över dess 
konsekvenser, såsom upprepade och 
drastiska ändringar av läroplanen, och 
upprepar att det behövs långsiktig stabilitet 
och samstämmighet i tillhandahållandet av 
medborgarutbildning.
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Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet understryker 
behovet av att investera mer i 
utbildningsformat om Europeiska 
unionen på skol- och universitetsnivå, för 
både formell och yrkesinriktad utbildning, 
genom utveckling av nya läro- och 
utbildningsplaner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en 
rekommendation med vägledande läro- 
och utbildningsplaner för utbildning i 
EU-medborgarskap och globalt 
medborgarskap inom grundskole- och 
gymnasieutbildning, högre utbildning och 
yrkesutbildning, som ska antas frivilligt 
av medlemsstaterna med full respekt för 
fördragsbestämmelserna, särskilt artikel 
165 i EUF-fördraget, utvecklas 
tillsammans med medlemsstaternas 
experter, specialiserade fakulteter för 
Europafrågor, lärare, utbildare, 
studerande och utbildningssamfundet i 
vidare bemärkelse och åtföljas av 
stimulansåtgärder för att komma till 
användning. Parlamentet anser att de 
gemensamma vägledande läro- och 
utbildningsplanerna bör främja bättre 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia, de befintliga EU-institutionernas 
organisation och struktur och EU:s val- och 
beslutsprocesser, inklusive möjligheter för 
medborgarna att delta i EU:s demokratiska 
liv, genom att kombinera olika 

51. Europaparlamentet understryker 
möjligheten för medlemsstaterna, med full 
respekt för fördragsbestämmelserna, 
särskilt artikel 165 i EUF-fördraget, att 
främja bättre förståelse av den europeiska 
integrationens historia, de befintliga EU-
institutionernas organisation och struktur 
och EU:s val- och beslutsprocesser, 
inklusive möjligheter för medborgarna att 
delta i EU:s demokratiska liv, genom att 
kombinera olika pedagogiska ansatser och 
metoder och inbegripa både teoretisk och 
projektbaserad inlärning anpassad efter de 
studerandes behov.
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pedagogiska ansatser och metoder och 
inbegripa både teoretisk och projektbaserad 
inlärning anpassad efter de studerandes 
behov.

Or. en


