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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Evropský politický systém nemůže fungovat, pokud jej občané neznají a nerozumí mu

Pokračující proces globalizace a evropské integrace vyžaduje, aby se nová generace Evropanů 
stále více politicky angažovala na různých úrovních, jakož i mohla žít, pracovat a do svého 
každodenního života zahrnovat stále narůstající úroveň rozmanitosti. Význam vzdělávání 
v tomto procesu uznává evropský pilíř sociálních práv, který uvádí, že každý má právo na 
kvalitní a inkluzivní vzdělání, které mu umožní se plně účastnit na životě společnosti. 
Z analýzy klíčových legislativních textů a příspěvků odborníků, zúčastněných stran a studií 
vycházejí najevo tři důvody, proč je třeba posílená výchova k občanství pokrývající všechny 
politické úrovně – vnitrostátní, evropskou a celosvětovou.

Za prvé je vzdělání základním předpokladem aktivního a informovaného občanství, a tím 
i demokratické účasti. Směr demokratické politické Unie musí být určován vůlí občanů. Po 
mnoho let bránila vzniku dynamického evropského občanství mezera ve znalostech 
a nedostatek emocionálního spojení, což vedlo k názoru, že je Evropská unie vzdálená 
a složitá.

Za druhé volání po silnější výchově k občanství znovu oživila řada událostí a společensko-
politických změn. Potřeba bojovat proti radikalizaci po útocích v Paříži dne 13. listopadu 
2015 spáchaných stoupenci takzvaného Islámského státu vedla k pařížskému prohlášení 
evropských ministrů školství z roku 2015, které zdůraznilo, že je třeba podporovat občanství 
a společné evropské hodnoty. 

Kontroverze kolem brexitu je připomínkou toho, jaký dopad na Unii může mít nedostatek 
informací a emocionální vazby spolu s dezinformacemi a propagandou. V poslední době 
nacionálně-populistická hnutí využívají euroskepticismus pro politické účely. Stejné trendy 
lze pozorovat na vnitrostátní úrovni, kde riziko, které představuje polarizace společnosti 
a falešné zprávy, zvyšuje tlak na naše demokratické systémy.

Za třetí potřebu posílit oblast vzdělávání a uznat neustále se vyvíjející povahu výchovy 
k občanství také podporují hluboké strukturální změny. Digitální transformace například 
otevře nové příležitosti pro online zapojení občanů a ekologická krize zdůrazňuje potřebu 
jednat odpovědně nejen jako členové daného politického a společenského systému, ale rovněž 
jako odpovědní obyvatelé planety jako celku.

Výchova k občanství v evropských opatřeních

Mezi orgány EU panuje výrazná a trvalá politická shoda na tom, že je výchovu k občanství 
třeba posílit. Tato vůle byla již výslovně vyjádřena ve slavnostní deklaraci o Evropské unii 
podepsané v červnu 1983 na zasedání Evropské rady ve Stuttgartu, kde se hlavy států a vlád 
zavázaly „zlepšit úroveň znalostí o ostatních členských státech Společenství a informací 
o evropské historii a kultuře, a podpořit tak povědomí o Evropě“. 

Od té doby všechny orgány předkládaly stále se rozšiřující počet politických prohlášení 
a politických závazků, které se zakládají na potřebě podporovat výchovu k občanství včetně 
výchovy k evropskému občanství. V poslední době jde o prohlášení o prosazování občanství 
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a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání (2015), 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o vyučování o EU ve škole, sdělení 
Komise s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury (2017), 
doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského 
rozměru ve výuce a o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018), sdělení Komise 
o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 (2020), usnesení Rady 
o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem 
na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021) 
a usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o Evropském prostoru 
vzdělávání: sdílený holistický přístup.

Když však porovnáme tento trvalý deklaratorní závazek a stanovené politické cíle v oblasti 
výchovy k občanství se skutečným prováděním, uvidíme do očí bijící propast. Propast mezi 
politikou a praxí, ale také mezi obecnými politickými cíli a skutečnými plány, jak jich 
dosáhnout. V oblasti výchovy k občanství chybí konkrétní cíle. Ke stejnému závěru se dohází 
i v souvislosti s výukovou společných evropských hodnot, chápaných jako hodnoty popsané 
v článku 2 SEU, kdy ve vzdělávací politice panuje nedostatečné provádění, pokud jde 
o konkrétní nástroje vzdělávacích programů a podpůrná opatření1.

Co je důležité, zpravodaj je znepokojen omezeným vývojem v oblasti kompetence „aktivní 
občanství“ doporučení Rady o klíčových kompetencích z roku 2018. Většina kompetencí byla 
rozvíjena zahrnutím specializovaných hodnoticích kritérií do rámce spolupráce ET 2020, do 
Evropské agendy dovedností nebo vytvořením specializovaných rámců na evropské úrovni na 
podporu změn ve vzdělávání (např. rámce digitálních kompetencí 2.0, rámce EntreComp nebo 
rámce podnikatelských dovedností). Kromě toho byl v roce 2020 Společným výzkumným 
střediskem zveřejněn koncepční rámec pro osobní a sociální kompetence a kompetence k 
učení2 (LifeComp), zůstala však nevyužita možnost rozhodným způsobem pokročit s rámcem 
pro výchovu k občanství.

Hlavní důkazy o práci provedené v této oblasti pochází od pracovní skupiny rámce ET 2020 
pro podporu společných hodnot a inkluzivního vzdělávání, která vypracovala kompendium 
osvědčených postupů na různá témata a podnikla činnosti vzájemného učení. Tato práce je 
relevantní pro výchovu k občanství, nepředstavuje však integrovaný a systematický přístup 
k tomu, jak rozvíjet výuku k občanství komplexním a strukturovaným způsobem. Nebyly 
nalezeny žádné důkazy o tom, že by činnost této pracovní skupiny měla přímý dopad na 
probíhající změny politiky v oblasti výchovy k občanství, ačkoli několik odborníků (např. 
z Litvy, Finska, Portugalska a Chorvatska) uznalo pozitivní dopad politik EU na opatření 
související se začleňováním výchovy k občanství do vzdělávacích systémů.

Příspěvky programů EU k rozvoji výchovy k občanství

Erasmus+ 

Klíčová akce 1 programu ERASMUS, která je zaměřena na mobilitu, nepřímo zvýšila pocit 

1 Studie výzkumné služby Evropského parlamentu Výuka společných hodnot.
2 Každá oblast tohoto rámce obsahuje tři kompetence, konkrétně: samoregulaci, flexibilitu, duševní pohodu 
(osobní oblast), empatii, komunikaci, spolupráci (sociální oblast), prorůstové smýšlení, kritické myšlení 
a zvládání učení (kompetence k učení).
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sounáležitosti s Unií. Ačkoli klíčová akce 1 (KA1) může zvýšit znalosti o hostitelské zemi 
a nabídnout reflektivní přístup k domovské zemi, chybí důkazy o účincích KA1 na získávání 
znalostí týkajících se Evropské unie jako celku. Zkušenost s mobilitou Erasmus může pomoci 
rozvíjet některé kompetence a dovednosti prostřednictvím neformálního učení v některých 
oblastech souvisejících s občanstvím, jako jsou mezikulturní dovednosti nebo učení se žít 
a spolupracovat s ostatními. Nedostatek formálních součástí v KA1 však brání potenciálu 
činností podporovat výchovu k občanství.

Bylo zjištěno, že klíčová akce 2, spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů, 
a klíčová akce 3, podpora reformy politiky, jakož i aktivity programu Jean Monnet, jsou 
činnostmi, které přispívají k rozvoji výchovy k občanství více. Bylo identifikováno osm 
projektů přímo souvisejících s výchovou k občanství. Celkový rozpočet těchto projektů však 
dosahoval pouze 0,000046 % rozpočtu na období 2014–2020. Analýza různých projektů 
z oblasti KA2 a KA3 ukázala, že pokrývají některé oblasti související s výchovou k občanství, 
zejména s dialogem a začleňováním, lidskými právy, zapojením, občanstvím a v menší míře 
s občanstvím v EU. Zdá se rovněž, že politické prvky, jako je účast na politickém životě 
(volby) nebo společné evropské hodnoty (demokracie, právní stát nebo spravedlnost včetně 
sociální spravedlnosti) jsou řešeny okrajově. Tyto projekty pokrývají různé aspekty, jež jsou 
zapotřebí ke zlepšení porozumění tomu, jak lze výchovu k občanství účinně vyučovat. Mezi 
výstupy těchto projektů patří například tvorba vzdělávacích programů a metodologické 
a pedagogické nástroje. Stejně tak pokrývají všechny úrovně vzdělávání, tedy základní, 
střední a vysokoškolskou. Malá část se také vztahuje na vzdělávání dospělých, což přispívá, 
i když jen v omezené míře, k celoživotnímu učení.

Pokud jde o geografické pokrytí, ačkoli se mnoho zemí Unie do projektů zapojilo, měla by 
být geografická rovnováha zlepšena. Co se týče dopadu, za hlavní nedostatek jsou 
považovány problémy s udržitelností a potíže při vytváření stabilních struktur pro 
pokračování s prací na projektu nebo při dalším šíření výstupů projektu, a to i po skončení 
projektu.

V rámci programu Erasmus 2021–2027 se v této oblasti očekává více, jelikož KA2 bude 
věnovat větší pozornost „společným hodnotám, občanské angažovanosti a zapojení“ v rámci 
celoživotního učení a povědomí o porozumění Evropské unii a společným hodnotám EU, ale 
pokrok je však ještě třeba prokázat. Celkově lze u akcí Erasmus v oblasti výchovy k občanství 
pozorovat naprostý nedostatek systémového dopadu.

Horizont 2020 a Horizont Evropa

Horizont Evropa je hlavní výzkumný program EU, kterým se mohou financovat projekty 
související s výchovou k občanství. Přístupy k výuce výchovy k občanství z hlediska 
vzdělávacích programů, metodiky a pedagogického přístupu však zůstávají nedostatečně 
rozvinuté a trpí nedostatkem výzkumu. Podle důkazů je zřejmé, že ačkoli se mnoho projektů 
v rámci iniciativy Horizont 2020 zaměřovalo na hodnoty, jež jsou pro evropské občanství 
relevantní, pouze osm výzkumných projektů výslovně řeší výchovu k občanství, což 
představovalo zanedbatelných 0,00002 % rozpočtu na období 2014–2020. Tyto projekty se 
zabývají širokým spektrem problémů a zkoumají souvislost mezi rozvojem občanství ve 
veřejném životě a výchovou k občanství ve školách, jakož i v rámci neformálního 
a informálního vzdělávání. Rovněž prostřednictvím nových participativních, kreativních 
a technologických metod zkoumají možnosti pro nový obsah, metodiku a činnosti. Výzkum se 
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nejvíce soustřeďuje na střední vzdělávání a dále na základní vzdělávání. 

Z omezeného rozsahu příslušných projektů a jejich relativně krátké doby trvání však plynou 
otázky týkající se dopadu. Z analýzy s větším počtem účastníků ze západní a jihozápadní 
Evropy navíc vyplývá jasná nerovnováha ohledně geografického pokrytí. 

Cyklus Horizont 2021–2027 věnuje větší pozornost otázkám souvisejícím s touto zprávou 
o provádění. Zejména klastr 2 „kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ se zaměřuje na 
posílení evropských demokratických hodnot včetně právního státu a základních práv. Svědčí 
o tom nedávno zveřejněná zvláštní výzva pro Vzdělávání k demokracii v roce 2022. Na 
hodnocení dopadu současného programu je však příliš brzy.

Evropa pro občany

Program Evropa pro občany (2014–2020) měl mimo jiné za cíl pomoci občanům porozumět 
historii, hodnotám a rozmanitosti EU a podporovat zapojení do demokracie na úrovni EU. 
Tento program umožňoval účast škol a jeho dvě oblasti financování, evropské počátky 
a demokratická angažovanost a účast občanů, byly pro výchovu k občanství relevantní. 

Hodnocení programu v polovině období3 zjistilo, že byl při dosahování těchto cílů účinný a že 
činnosti v rámci něj přispěly k posílení účasti občanů a celkové debatě o minulosti, 
současnosti a budoucnosti EU. Byly nicméně zdůrazněny obavy ohledně geografického 
rozsahu, zejména v oblasti partnerství měst a udržitelnosti financovaných činností. 

Pokud jde o konkrétní přínos Evropy pro občany k výchově k občanství, zpravodaj našel 
pouze šest projektů zaměřených na výchovu k občanství4, což představuje téměř 2 % rozpočtu 
programu na období 2014–2020, z nichž pouze dva zahrnují vzdělávací komunitu přímým 
způsobem, o počtu konečných příjemců nejsou informace.

V rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 je posílen důraz 
na zapojení a účast občanů. To je zřejmé ze zveřejnění zvláštní výzvy k podávání návrhů5 
s cílem podpořit účast občanů a zastupitelských sdružení na demokratickém a občanském 
životě v Unii, která by mohla zahrnovat účast škol a vzdělávací komunity.

Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa (2014–2020) neměl za cíl přímo podporovat výchovu k občanství 
nebo zlepšovat znalosti o EU. Tento program mezi své cíle řadí propagaci evropského 
kulturního dědictví a také lepší porozumění společné historii Evropy. Všechny akce 
financované prostřednictvím programu Kreativní Evropa musí přinášet přidanou hodnotu EU 
také nepřímo, a to zlepšením znalostí občanů o jiných kulturách, než je jejich vlastní. 

Zpravodaj nalezl pouze dva projekty6 zaměřené výslovně na rozvoj výchovy k občanství ve 
školách, což představuje pouze 0,000007 % rozpočtu na období 2014–2020, a to 

3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/efcp_mid_term_evaluation.pdf
4 https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
5 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities

6 https://ec.europa.eu/programmes/creative-

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/efcp_mid_term_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=citizenship;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/#search/project/keyword=citizenship%2520school&programmes[0]=31052583&matchAllCountries=false
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prostřednictvím umění a neformálního vzdělávání. Bylo však určeno 24 projektů zabývajících 
se občanstvím, což prokázalo ochotu příjemců tohoto programu zasazovat se v této oblasti. 
Vzhledem k malému počtu projektů, které mají přímé zaměření na výchovu k občanství jako 
výslovný cíl, se odhaduje, že celkový dopad v celé Unii nedosahuje možného potenciálu.

Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity financuje dobrovolnická působení mladých lidí napříč Evropou. 
Program byl spuštěn v roce 2018 a tento krátký časový rámec provádění zatím brání 
posouzení jeho dopadu. Navzdory tomu je jeho obecným cílem posílit prostřednictvím 
aktivního zapojení soudržnost, solidaritu, demokracii a občanství v Evropě. Zpravodaj určil 
21 projektů, které se zabývají přímo „výchovou k občanství“7, což představuje pouze 0,2 % 
rozpočtu na období 2018–2020. Je třeba poznamenat, že mezi příjemci je nadměrné 
zastoupení jihozápadních členských států, což vytváří geografickou nerovnováhu a omezuje 
potenciál Evropského sboru solidarity. Omezený rozpočet nového programu na období 2021–
2027, jen něco málo přes 1 miliardu eur, navíc nenaznačuje, že by bylo možné dosáhnout 
potenciálu programu.

Program Evropského parlamentu „vyslanci do škol“ a Euroscola

Trvalý růst programu Evropského parlamentu „vyslanci do škol“ prováděného na úrovni EU 
od roku 2016 prokázal, že existuje zájem o poskytování a přijímání výchovy k občanství 
v EU. Program „vyslanci do škol“ oslovuje střední a odborné školy i studenty. Zahrnuje 
systém odborné přípravy učitelů, který je jeho nedílnou součástí, a tudíž všichni pedagogové, 
kteří se programu účastní, jsou ve výchově k občanství v EU vyškoleni.

Po školním roce 2020–2021 síť tohoto programu čítá 3 897 seniorních vyslanců a 58 900 
juniorských vyslanců z 1 572 certifikovaných škol ve 27 členských státech. Během školního 
roku 2020–2021 školy v rámci programu „vyslanci do škol“ uspořádaly 11 980 akcí se 
zapojením 242 poslanců EP. Zavedení digitální účasti pomohlo rozšířit dosah činností. 
K rozšíření programu rovněž přispěla větší interinstitucionální spolupráce především 
prostřednictvím středisek Europe Direct. Zároveň však přetrvávají problémy s dosahem do 
škol ve venkovských oblastech. Stejně tak probíhá zapojení učitelů a studentů na dobrovolné 
úrovni bez oficiálního uznání programu vnitrostátními orgány, což omezuje větší zapojení 
účastníků. Omezení z hlediska lidských zdrojů a rozpočtu dále ztěžují rozšíření programu 
v rámci celé EU.

Program Euroscola založený v roce 1990 doplňuje program „vyslanci do škol“ a umožňuje 
studentům zapojit se do simulací práce Evropského parlamentu. Každý rok pořádá Euroscola 
dvacet zasedání ve Štrasburku, kterých se účastní asi 10 000 studentů ve věku od 16 do 18 let 
ze všech členských států. Evropský parlament posílil součinnost mezi programy „vyslanci do 
škol“ a Euroscola, což umožnilo programu „vyslanci do škol“ získat větší zapojení a těžit 
z programu Euroscola, který je příležitostí, jíž si účastníci velmi váží.

europe/projects/#search/project/keyword=citizenship%2520school&programmes[0]=31052583&matchAllCount
ries=false
7 https://europa.eu/youth/solidarity/projects

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/#search/project/keyword=citizenship%2520school&programmes[0]=31052583&matchAllCountries=false
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/#search/project/keyword=citizenship%2520school&programmes[0]=31052583&matchAllCountries=false
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/search?page=1&sort=&domain=esc2021&view=&keyword=%22citizenship+education%22


PE703.014v02-00 8/27 RR\1252570CS.docx

CS

Výchova k občanství v členských státech

Závěry uvedené v této zprávě jsou založeny na omezených údajích, jež jsou na evropské 
úrovni dostupné, které nabízejí pouze částečný obrázek o tom, jak je výchova k občanství 
vyučována a zapojována ve školách v celé Unii. Nejúplnější informace nabízející srovnatelné 
údaje pro členské státy pocházejí z mezinárodní studie o občanské výchově a výchově 
k občanství (ICCS), kterou podpořila Evropská komise, jejíž poslední vydání pochází z roku 
2016 a pokrývá pouze čtrnáct členských států8. Nové vydání se očekává do roku 2022. 
Společné výzkumné středisko Evropské komise provedlo v roce 2018 analýzu na základě 
údajů ICCS. Tu doplnila zpráva Eurydice z roku 2017, která nabízí kvalitativní údaje týkající 
se všech členských států. Kromě toho Evropská komise věnovala výchově k občanství svůj 
Monitor vzdělávání a odborné přípravy z roku 2018. Tyto zdroje doplňuje zpráva výzkumné 
služby Evropského parlamentu z roku 2021 o provádění opatření v oblasti výchovy 
k občanství v EU, která nabízí přehled deseti členských států v roce 2021. 

Další obtíž při hodnocení provádění opatření v oblasti výchovy k občanství spočívá 
v neurčitosti tohoto konceptu a jeho nejednotné definici napříč různými studiemi.

Klíčová zjištění o provádění vzdělávacích politik v oblasti výchovy k občanství

Bereme-li v potaz nejširší definici, zpráva Eurydice z roku 2017 uvádí, že výchova 
k občanství byla součástí vnitrostátních vzdělávacích programů ve všech zemích. Ve většině 
členských států se na politické úrovni soustředí na pojmy jako demokracie, svoboda, 
spravedlnost a začlenění. Tyto vzdělávací programy kombinují klasické přístupy k výchově 
k občanství, které podporují lepší porozumění politickým orgánům a procesům, 
s vícerozměrnými dovednostmi a kompetencemi, čímž podporují konstruktivní interakce, 
kritické myšlení a jednání společensky odpovědným a demokratickým způsobem. Studie 
ICCS došla k závěru, že ve výuce výchovy k občanství převládá vnitrostátní zaměření, 
zatímco mezinárodní rozměr (evropský a celosvětový) není tak silný. V některých státech 
vzniká napětí mezi vnitrostátní a nadnárodní úrovní, jakož i kolektivním a individuálním 
zaměřením výchovy k občanství. V těchto případech, mezi něž patří Polsko a Maďarsko, je 
kladen větší důraz na rozvoj nacionalistického výkladu občanství, kultury a historie oceňující 
spíše disciplínu a přizpůsobení se než svobodu a kritické zapojení. Zpráva výzkumné služby 
Evropského parlamentu navíc zdůrazňuje, že se výchova k občanství snadno stává obětí 
politizace, která má dopad na obsah, metody i počty hodin věnovaných tomuto tématu. Tyto 
faktory se mohou výrazně měnit spolu se změnami ve vládě.

Způsoby výuky výchovy k občanství se rovněž značně liší. Výchova k občanství může být 
samostatným předmětem, může být začleněna do širších povinných předmětů nebo 
vzdělávacích oblastí, jako jsou společenské vědy nebo studium jazyků, nebo může být 
průřezovým cílem napříč vzdělávacími programy, který je společně zajišťován různými 
učiteli. V praxi lze pozorovat upřednostňování průřezových přístupů napříč vzdělávacími 
programy. To však vyžaduje značnou odbornou přípravu učitelů u vysokého počtu učitelů 
a koordinaci napříč obory. Jako samostatný předmět je výchova k občanství často vyučována 
na středoškolské úrovni. V těchto případech je pro úspěšnou realizaci rozhodující odborná 
příprava učitelů v oblasti obsahu, kompetencí a požadovaných dovedností. Navíc mohou 

8 Belgie (Vlámský region), Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo (spolková země 
Severní Porýní-Vestfálsko), Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Slovinsko a Švédsko. 
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specializovaní učitelé poskytnout důležitou podporu ostatním, pokud je předmět vyučován 
průřezově. 

Vzdělávací programy jsou často doprovázeny obecnými, specifickými cíli a také 
vzdělávacími výsledky, které jsou vodítkem pro provádění vzdělávacího programu. V roce 
2017 nejméně devatenáct států kombinovalo všechny tyto přístupy. Někteří odborníci 
poukazují na to, že přeplněné vzdělávací programy, tradiční výuka a vysoce centralizované 
vzdělávací systémy vytvářejí rozpory mezi předepsanými vzdělávacími programy a skutečnou 
praxí ve školách.

Mezi členskými státy byly zjištěny velké rozdíly, pokud jde o čas věnovaný tomuto tématu. 
Při samostatné výuce předmětu bývá počet hodin vyšší. Značné rozdíly se také vyskytují 
v počtu školních let, ve kterých se povinný samostatný předmět vyučuje, a to v rozmezí 
jednoho roku až dvanácti let. 

V roce 2017 byly v některém bodě všeobecného vzdělání prováděny vnitrostátní testy 
z výchovy k občanství v sedmnácti vzdělávacích systémech, zpravidla na konci školního 
roku. Jen několik vzdělávacích systémů provádí tyto testy k hodnocení vzdělávacího systému 
jako celku nebo k hodnocení školy, aby tak mohla být oblast výchovy k občanství zlepšována.

Pokud jde o připravenost vyučovat výchovu k občanství, v roce 2017 polovina zemí neměla 
zavedeny předpisy nebo doporučení týkající se kompetencí v oblasti výchovy k občanství 
prostřednictvím počáteční přípravy učitelů. Jen několik málo systému učitele skutečně 
připravuje, jak hodnotit nebo průběžně získávat aktuální a relevantní znalosti ohledně 
klíčových otázek v rámci výchovy k občanství. To je zvláště důležité s ohledem na evropský 
rozměr výchovy k občanství, kde mezi pedagogy často chybí hluboké znalosti o Unii. 

Co je důležité, chybí porozumění tomu, jak výchovu k občanství účinně hodnotit, což pramení 
z nedostatku pokynů ze strany vzdělávacích orgánů. V roce 2017 třetina zkoumaných zemí 
neposkytovala na ústřední úrovni žádné předpisy ani doporučení týkající se hodnocení 
výchovy k občanství.

Všechny zdroje uvádějí ještě menší pozornost výchově k občanství v počátečním odborném 
vzdělávání a přípravě v porovnání s všeobecným vzděláváním.

Klíčová zjištění o výsledcích studentů v oblasti výchovy k občanství 

Studie ICCS z roku 2016 ukázala nárůst průměrného skóre občanských znalostí v porovnání 
s předchozím vydáním z roku 2009. Výsledky studie ICCS z roku 2016 ukazují velké rozdíly 
v rámci členských států EU, které se jí účastnily, přičemž většina studentů ze zúčastněných 
zemí vykazuje kompetence nad stanoveným limitem. Pouze 35 % studentů vykázalo ucelené 
znalosti a porozumění konceptům občanství a projevilo jistý kritický nadhled. Kromě toho 
studie prokázala rozdíly mezi pohlavími, přičemž populace studentek dosáhla statisticky 
vyššího skóre než jejich mužské protějšky. Odborníci varují, že limitní hodnota bude 
pravděpodobně nedostatečná k řešení výše zmíněných výzev a změn9, což zdůrazňuje, že je 
zapotřebí navrhnout nové strategie výuky výchovy k občanství.

9https://www.dcu.ie/sites/default/files/edc/pdf/european_union_postet2020_expert_panel_inclusion_and_citizens
hip_issue_paper.pdf

https://www.dcu.ie/sites/default/files/edc/pdf/european_union_postet2020_expert_panel_inclusion_and_citizenship_issue_paper.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/edc/pdf/european_union_postet2020_expert_panel_inclusion_and_citizenship_issue_paper.pdf
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Pokud jde o výchovu k evropskému občanství, studie ICCS zjistila, že v roce 2016 83 % 
dotazovaných studentů uvedlo, že měli příležitost dozvědět se o historii Evropy ve škole. 
Průměrně pouze 50 % studentů uvedlo, že měli příležitosti učit se o Evropě ve škole. Co je 
důležité, zpráva dospěla k závěru, že podpora studentů pro spolupráci mezi evropskými 
zeměmi pozitivně souvisí s vyšší úrovní občanských znalostí.

Jak občanské znalosti, tak občanské působení při provádění občanských činností vypovídají 
o vnímání demokratických institucí studenty. To se však vždy nepromítá do větší důvěry 
v demokratické instituce, kdy pouze 50 % studentů důvěřuje občanským institucím, zatímco 
70 % studentů důvěřuje Evropské unii a 72 % Evropskému parlamentu.

Když se podíváme na způsoby provádění, studie docházejí k závěru, že studenti se neučí 
o občanství pouze získáváním znalostí. Školní postupy, jako jsou diskuse ve třídě a učení se 
prostřednictvím různých aktivit, podporují kritické myšlení a pomáhají studentům porozumět 
ostatním a vytvořit si otevřené sociální postoje. Důležité je, že podpora aktivní účasti na 
demokratických postupech ve škole pozitivně souvisí s předpokládanou budoucí účastí na 
politickém a volebním procesu. Stejně tak je aktivní zapojení do komunity pozitivně spojeno 
s občanskými postoji studentů. A v neposlední řadě byla zjištěna pozitivní korelace mezi 
dosaženým všeobecným vzděláním a aktivním občanstvím. 

I když se tato zpráva zaměřuje především na formální vzdělávání, studie a zúčastněné strany 
zdůrazňují význam rozvoje přístupu celoživotního učení k výchově k občanství. 
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění opatření v oblasti výchovy k občanství
(2021/2008(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 9 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na cíle Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje, zejména 
na cíl č. 4 (Kvalitní vzdělání) a na cíl č. 4.7; 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2020 nazvané „Unie rovnosti: strategie 
pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025“ (COM(2020)0152), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o posílení postavení dívek v EU 
prostřednictvím vzdělávání1, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2020 nazvané „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost LGTBIQ osob na období 2020–2025“ (COM(2020)0698),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2021 o utváření politiky digitálního 
vzdělávání2,

– s ohledem na referenční rámec Rady Evropy týkající se kompetencí pro demokratickou 
kulturu;

– s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 
o podpoře demokratické informovanosti a demokratické angažovanosti mladých lidí 
v Evropě3;

– s ohledem na Chartu Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským 
právům,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. března 2021 nazvané Akční plán pro evropský 
pilíř sociálních práv (COM(2021)0102),

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený a podepsaný Radou EU, 
Evropským parlamentem a Komisí dne 17. listopadu 2017,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2017 s názvem „Posilování evropské 
identity prostřednictvím vzdělávání a kultury – Příspěvek Evropské komise k setkání 
vrcholných představitelů 17. listopadu 2017 v Göteborgu“ (COM(2017)0673),

1 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 182.
2 Úř. věst. C 494, 8.12.2021, s. 2.
3 Úř. věst. C 415, 1.12.2020, s. 16.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. června 2016 nazvané „Podpora prevence 
radikalizace vedoucí k násilnému extremismu“ (COM(2016)0379),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2020 nazvané „Evropská agenda 
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“ 
(COM(2020)0274),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2020 nazvané „Akční plán digitálního 
vzdělávání 2021–2027 – Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální 
věk“ (COM(2020)0624),

– s ohledem na strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy (ET 2020), zejména na jeho cíl podporovat spravedlnost, sociální soudržnost 
a aktivní občanství,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2020 o vytvoření Evropského prostoru 
vzdělávání do roku 2025 (COM(2020)0625),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení4,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o podpoře společných hodnot, 
inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce5,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 19. února 2021 o strategickém rámci evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského 
prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)6,

– s ohledem na návrh závěrů Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 
ze dne 17. května 2021 o posilování víceúrovňové správy v rámci podpory účasti 
mladých lidí v rozhodovacích procesech7,

– s ohledem na prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, 
tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání (pařížské prohlášení) z roku 2015 
podepsané dne 17. března 2015 v Paříži ve Francii,

– s ohledem na 1. evropskou panelovou diskusi občanů v rámci Konference o budoucnosti 
Evropy s názvem „Silnější hospodářství, sociální spravedlnost a zaměstnanost / 
Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“,

– s ohledem na zprávu z Evropského setkání mládeže 2021 s názvem „Zpráva o námětech 
mladých lidí pro Konferenci o budoucnosti Evropy“,

– s ohledem zprávu Eurydice zveřejněnou Komisí dne 7. listopadu 2017 s názvem „Školní 
vzdělávání k občanství v Evropě“ z roku 2017,

– s ohledem na usnesení Unie evropských federalistů (UEF) o systematickém přístupu 

4 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1.
5 Úř. věst. C 195, 7.6.2018, s. 1.
6 Úř. věst. L 66, 26.2.2021, s. 1.
7 Úř. věst. L 241, 21.6.2021, s. 3.
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k výchově k evropskému občanství přijaté dne 4. července 2021 na XXVII. evropském 
kongresu UEF ve Valencii,

– s ohledem na brífink výzkumné služby Evropského parlamentu z května 2021 
o Evropském vzdělávacím prostoru a strategickém rámci pro vzdělávání a odbornou 
přípravu do roku 2030,

– s ohledem zprávu Eurydice zveřejněnou Komisí dne 19. října 2020 s názvem „Rovnost 
ve školním vzdělávání v Evropě – struktury, politiky a výkony studentů“,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. prosince 2021 s názvem „Zpráva o občanství 
EU pro rok 2020: Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv“ (COM(2020)0730),

– s ohledem na Akční plán pro evropskou demokracii představený Komisí dne 3. prosince 
2020,

– s ohledem na shrnutí zjištění a diskusí na Fóru o budoucnosti vzdělávání v roce 2019 
zveřejněné evropským panelem odborníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
Komise dne 7. prosince 2019,

– s ohledem na zprávu Komise z června 2020 s názvem „Občanství a demokracie 
Evropské unie“,

– s ohledem na pokyny sítě Jean Monnet z roku 2017 pro vzdělavatele učitelů týkající se 
identity dětí a občanství v Evropě,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. března 2015 s názvem „Podpora občanství 
a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím vzdělávání – 
přehled vývoje vzdělávací politiky v Evropě v návaznosti na pařížské prohlášení ze dne 
17. března 2015“,

– s ohledem na Monitor vzdělávání a odborné přípravy z let 2018 a 2020,

– s ohledem na informační dokument evropského panelu odborníků v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy o začleňování a občanství,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o vyučování o EU ve škole8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o úloze mezikulturního dialogu, 
kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2021 o Evropském prostoru vzdělávání: 
sdílený holistický přístup10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2017 o zprávě o občanství EU pro rok 
2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny11,

8 Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 57.
9 Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 16.
10 Přijaté texty, P9_TA(2021)0452.
11 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 11.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2021 o dialogu s občany a zapojení 
občanů do rozhodovacího procesu EU12,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu a na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí 
Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 
k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0060/2022),

A. vzhledem k tomu, že vzdělání je základní právo a veřejný statek, který by měl být 
stejnou měrou dostupný všem zdarma; vzhledem k tomu, že pilíř sociálních práv 
stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní celoživotní vzdělání a odbornou 
přípravu, aby se mohl plně a smysluplně účastnit na životě společnosti; vzhledem 
k tomu, že vzdělávání a učení by neměly být vnímány pouze jako nástroj sloužící trhu 
práce;

B. vzhledem k tomu, že nové systémové změny, které mají místní regionální a globální 
dopad, jako je například klimatická krize, digitální transformace, sociální a územní 
rozdíly, nebo vlastní nadnárodní politická integrace, vyžadují odpovídající přizpůsobení 
vzdělávacích systémů včetně výchovy k občanství; vzhledem k tomu, že zelená 
transformace Zelená dohoda vyzývají k rozšíření výchovy k občanství s cílem zahrnout 
do ní nezbytnost postupovat odpovědně nejen v rámci dané komunity nebo společnosti, 
ale vůči celé planetě; vzhledem k tomu, že digitální transformace a digitální agenda 
nejen otevírají nové příležitosti pro aktivní občanství a demokratickou účast online, ale 
zahrnují také rizika a hrozby vyplývající ze zavádějících informací a dezinformací; 
vzhledem k tomu, že aktivní digitální občanství by mělo zohlednit a řešit digitální 
propast mezi generacemi; vzhledem k tomu, že zapojení místních, vnitrostátních 
a evropských sdělovacích prostředků do popularizace evropské kultury a dějin je 
důležitou součástí veřejné diskuse a zapojení občanů;

C. vzhledem k tomu, že výchova k občanství musí být chápána jako víceúrovňová výchova 
zahrnující místní, regionální, vnitrostátní, evropské a světové rozměr občanství; 
vzhledem k tomu, že pokračující proces globalizace a evropské integrace bude 
vyžadovat, aby se nová generace Evropanů stále více politicky angažovala na různých 
úrovních, aby mohla žít a pracovat na mezinárodní úrovni a zahrnout odlišnost do svého 
každodenního života; vzhledem k tomu, že kritické myšlení, interpersonální dovednosti 
a občanské schopnosti jsou na trhu práce a ve společenském životě stále důležitější; 
vzhledem k tomu, že společnost je stále různorodější, respektuje rozmanitost kultury 
a původu a že v Evropě je stále důležitější odmítání jakékoli diskriminace vůči ženám, 
osobám LGTBIQ či menšinám;

D. vzhledem k tomu, že občanská výchova těží z meziodvětvového přístupu a vzájemné 
spolupráce mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním; vzhledem 
k tomu, že výchova k občanství umožňuje vyučujícím a studentům objevit a vytvářet 
hodnoty, postoje, dovednosti a znalosti a chápat svět společně s využitím participativní 
pedagogiky;

E. vzhledem k tomu, že společensko-politické změny probíhající v členských státech, od 
polarizace společnosti a nízké důvěry v instituce k úpadku demokracie, rozkladu 

12 Úř. věst. C 99, 1.3.2022, s. 96.
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právního státu, diskriminujícímu nacionalismu a využití euroskepticismu k politickým 
účelům až po nárůst extremistických hnutí, znovu se objevujícím projevům rasismu 
a xenofobie ve všech svých podobách, autoritářství a zavádějící informace 
a dezinformace, mohou představovat vážnou hrozbu pro evropské demokracie 
a destabilizovat EU jako celek; vzhledem k tomu, že posílení výchovy k občanství ve 
formálních, neformálních, informálních podmínkách prostřednictvím celoživotního 
vzdělávání by mohlo hrát důležitou úlohu v boji proti tomuto trendu i při vyvolání 
otevřenějšího politického diskurzu a při úspěšném zapojení občanů do politických 
a legislativních procesů na vnitrostátní a evropské úrovni;

F. vzhledem k tomu, že politická podpora Unie se často vyjadřuje spíše v podobě pocitů, 
postojů a hodnot než v konkrétním dopadu na každodenní život občanů; vzhledem 
k tomu, že jasně chybí blízkost k občanům a pochopení demokratických procesů 
a mechanismů Unie mezi občany, zejména mladými lidmi; vzhledem k tomu, že 
obnovený evropský impuls pro výchovu k občanství může být způsobem, jak povzbudit 
mladé lidi k účasti ve volbách, čímž se omezí atraktivita extremistických 
a populistických diskurzů, a tím se rovněž posílí sociální soudržnost;

G. vzhledem k tomu, že vzniku dynamického evropského občanství bránila znalostní 
a emocionální propast, a také nedostatek mechanismů umožňujících účast občanů 
a dialog s nimi; vzhledem k tomu, že evropská identita doplňuje vícenásobné místní, 
celostátní, zeměpisné, kulturní i další identity, které může člověk mít; vzhledem k tomu, 
že nedostatečné znalosti nebo neznalosti o EU a nedostatečné chápání jejího fungování 
a přidané hodnoty může přispět k vnímání demokratického deficitu a může vést 
k občanské neangažovanosti a euroskepticismu v členských státech;

H. vzhledem k tomu, že v usnesení ze dne 12. dubna 2016 o vyučování o EU ve škole 
Evropský parlament vyzval Komisi, aby poskytla společný rámec a sestavila pokyny 
pro výuku o EU, které by doplnila o konkrétní příklady, s cílem posílit objektivní 
a kritické myšlení o tom, jaké výhody Evropská unie svým občanům přináší;

I. vzhledem k tomu, že zpráva Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 
o Evropském prostoru vzdělávání vyzývá k tomu, aby Evropský prostor vzdělávání 
umožnil větší pohyb účastníků vzdělávání, učitelů a znalostí, posílil pocit evropské 
sounáležitosti a občanské povědomí, zaručil práva a hodnoty, poskytl spravedlivé 
a rovné příležitosti a zlepšil sociální soudržnost;

J. vzhledem k tomu, že Komise nevyvinula v této strategické oblasti žádnou zásadní 
iniciativu systémové povahy; vzhledem k tomu, že stávající programy EU, například 
Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, stále mají značný volný potenciál k tomu, aby 
zlepšily provádění výchovy k občanství se strategičtějším přístupem k formálním, 
neformálním a informálním prvkům učení v těchto programech a s lepší koordinací 
zdrojů; vzhledem k tomu, že by Komise a členské státy měly dělat více, pokud jde 
o zlepšování a posilování informačních toků o Evropské unii a o konkrétních právech 
a povinnostech;

K. vzhledem k tomu, že některé členské státy rozvinuly programy dobrovolnictví na 
vnitrostátní úrovni; vzhledem k tomu, že zavedení a rozvoj těchto programů je důležité 
pro podporu praktické výchovy k občanství, posílení sociální soudržnosti, umožnění 
mobilizace důvodů obecného zájmu, zejména pro osoby s omezenými příležitostmi, 
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a pro přispění k osobnímu a profesnímu rozvoji účastníků; vzhledem k tomu, že větší 
evropská občanská mobilita může přispět ke zvýšení pocitu sounáležitosti mladých lidí 
k evropskému společenství a posílit vznik Evropy občanů; vzhledem k tomu, že 
celostátní dobrovolnické programy mají potenciál být přirozenou branou k evropské 
mobilitě pro mladé lidi, zvláště pro ty, kteří mají méně příležitostí;

L. vzhledem k tomu, že Evropský sbor solidarity, který byl zahájen v roce 2018 jako 
nástupce Evropské dobrovolné služby zřízené v roce 1996, je obecným evropským 
programem mobility pro dobrovolnictví, má však na období 2021–2027 omezený 
rozpočet; vzhledem k tomu, že by měla být rozvíjena větší součinnost a spolupráce mezi 
Evropským sborem solidarity a vnitrostátními dobrovolnickými systémy, jakož i mezi 
stávajícími vnitrostátními dobrovolnickými systémy prostřednictvím Evropského sboru 
solidarity;

Stav výchovy k občanství v EU

1. vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje společná definice výchovy k občanství; 
domnívá se, že výuka výchovy k občanství zahrnuje kombinaci znalostí, dovedností, 
metod, nástrojů, obsahu, kompetencí, postojů, hodnot a péče a je zásadní pro vytváření 
solidarity a pocitu sounáležitosti;

2. domnívá se, že minimální chápání výchovy k občanství by měla poskytovat teoretické 
chápání politických, právních, sociálních a ekonomických konceptů a struktur včetně 
těch, které se týkají evropské úrovně, a také globálního rozvoje a udržitelnosti, a to 
přiměřeně k úrovni vzdělávání a odborné přípravy, a měla by být spojena s praktickými 
zkušenostmi; poukazuje na význam kritického myšlení a mediální gramotnosti jako 
nedílné součásti výchovy k občanství; zdůrazňuje, že je nezbytná pedagogická obnova 
a přijetí teoretického a praktického přístupu k výchově k občanství v Unii; navrhuje 
používání definic výchovy k občanství uvedenými v Chartě Rady Evropy o výchově 
k demokratickému občanství a lidským právům a v Referenčním rámci Rady Evropy 
o kompetencích pro demokratickou kulturu;

3. je znepokojen omezeným zaměřením na evropské a světové aspekty občanství ve 
vnitrostátních vzdělávacích programech; bere se znepokojením na vědomí, že pouze 
polovina studentů studujících v EU uvádí, že má příležitosti učit se o Evropě ve škole; 
zdůrazňuje, že podpora studentů pro spolupráci mezi evropskými zeměmi je pozitivně 
spojena s vyšší úrovní občanských znalostí; vyjadřuje politování nad rostoucím napětím 
mezi vnitrostátní a evropskou úrovní ve vzdělávacích programech v některých 
členských státech; je znepokojen nadměrnou politizací občanské výchovy a jejími 
důsledky, jako jsou opakované a drastické změny učebních osnov, a znovu zdůrazňuje 
potřebu dlouhodobé stability a soudržnosti při poskytování výchovy k občanství;

4. zdůrazňuje, že společensko-politické a globální změny budou vyžadovat podstatné 
zvýšení současné úrovně kvality a přístupů výchovy k občanství; je znepokojen tím, že 
studenti mužského pohlaví mají výrazně horší skóre než jejich ženské protějšky13; je 
znepokojen nerovnováhami, pokud jde o průměrné občanské znalosti napříč členskými 
státy a v rámci nich; konstatuje, že studenti žijící ve venkovských, vzdálených, sociálně 
znevýhodněných regionech a nejvzdálenějších oblastech čelí při zapojení do programů 

13 Schulz, W. et al., Becoming Citizens in a Changing World, IEA International Civic and Citizenship Education 
Study 2016 International Report, Springer, Cham, 2016.
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výchovy k občanství dalším překážkám; potvrzuje, že každý student musí mít přístup 
k vysoce kvalitní občanské výchově se zaměřením mimo jiné na své specifické potřeby, 
pokud jde o financování a infrastrukturu, což má zásadní význam pro úspěšné vytvoření 
Evropského prostoru vzdělávání;

5. poukazuje na skutečnost, že ačkoli některé aspekty výchovy k občanství jsou obsaženy 
ve většině vnitrostátních vzdělávacích programů, mezi členskými státy a v jejich rámci 
se vyskytují velké rozdíly, pokud jde o úrovně vzdělávání, na nichž se tento předmět 
vyučuje, celkový počet hodin, které jsou mu věnovány, obsah a metodologii; konstatuje, 
že pouze v některých členských státech existuje strukturované hodnocení, úkoly, 
pedagogická orientace nebo specifické vzdělávání učitelů; konstatuje, že i tehdy, kdy 
jsou tyto prvky přítomny, je rozdíl mezi vnitrostátními programy a jejich účinným 
prováděním ve školách;

6. připomíná, že kvalita učitelů má nejsilnější dopad na efektivní učení a proto počáteční 
i trvalé vzdělávání učitelů pro všechny učitele vzdělávací pracovníky bez ohledu na 
jejich specializaci na určitý předmět musí být prioritou v oblasti vzdělávání k občanství 
a zejména co se týče evropského globálního rozměru výchovy k občanství;

7. zdůrazňuje, že nedostatek solidního výzkumu, pokud jde o to, jak efektivně vyučovat 
a hodnotit výchovu k občanství, a nedostatek vhodných pedagogických nástrojů 
k tomuto účelu brání efektivnímu vyučování se zaměřením na výchovu k občanství; 
konstatuje, že některé empirické důkazy ukazují na to, že přístupy zaměřené na „celou 
školu“ nebo na „celé společenství“ mají pozitivní dopad na občanské dovednosti 
a postoje; domnívá se, že při přístupu k občanské výchově by měly být zohledněny 
participativní pedagogické postupy, aby se studenti mohli seznámit s občanstvím ve 
všech jeho rozměrech a se svou úlohou v Evropské unii, členských státech, jednotlivce 
a společnosti obecně;

8. odsuzuje nedostatek pozornosti věnované výchově k občanství v počátečním odborném 
vzdělávání a přípravě vzdělávání dospělých; vyzývá k tomu, aby výchova k občanství 
byla začleněna na všech úrovních vzdělávání a uzpůsobena specifickým vlastnostem 
a potřebám studentů; vyjadřuje politování nad nedostatečným důrazem na hodnotu 
mezigeneračního učení, které usnadňuje mezigenerační dialog; 

9. je přesvědčen, že na učení o občanství není nikdy příliš brzy na regionální, vnitrostátní, 
evropské a globální úrovni; konstatuje, že předškolní výchova hraje významnou úlohu 
při rozvoji klíčových sociálních a emocionálních dovedností a je základem dobrých 
životních podmínek, dialogu, vzájemného respektu, porozumění a společných hodnot;

10. připomíná zásadní pedagogický význam neformálního a informálního učení, včetně 
dobrovolnictví, mentorství, diskusí a sportu pro rozvoj sociálních a občanských 
dovedností, kompetencí a řádného chování a pro výchovu odpovědných a aktivních 
občanů;

Politiky EU v oblasti výchovy k občanství

11. vyjadřuje politování nad tím, že politická shoda na evropské úrovni ohledně potřeby 
posílit výchovu k občanství a výuku společných evropských hodnot nebyla převedena 
do konkrétních úkolů, cílů, hodnoticích kritérií a akcí, a dochází k závěru, že politiky 
v oblasti výchovy k občanství trpí nedostatky v provádění;
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12. došel k názoru, že programy EU jen omezeně přispívají k prosazování určitých rozměrů 
výchovy k občanství, zejména z důvodu nedostatku výslovné přímé podpory, 
omezených zdrojů a nerovnoměrného geografického pokrytí; vyjadřuje politování nad 
tím, že projekty v této oblasti financované EU dosud neměly rozsáhlý a dlouhodobý 
dopad;

13. konstatuje, že v oblasti výchovy k občanství neexistuje na úrovni EU dostatečná 
soudržnost politik a že v současné době neexistuje žádný politický nástroj, který by 
strukturovaně sdružoval všechny příslušné subjekty a orgány;

14. dochází k závěru, že programy EU, jako jsou mimo jiné Erasmus+, Horizont Evropa, 
Evropský sbor solidarity, Práva a hodnoty nebo Kreativní Evropa, přispěly převážně 
nepřímo k aktivnímu poskytování výchovy občanství; konstatuje však, že se jim 
nepodařilo dosáhnout žádného systematického a trvalého dopadu; 

15. potvrzuje, že na základě článků 9, 10, 165 a 166 SEU a Listiny základních práv 
Evropské unie má EU primární odpovědnost za podporu výchovy k občanství jako 
způsobu, jak zajistit hlubší znalosti evropského projektu jako unie demokratických států 
mezi svými občany, a zaručit tak svým občanům právo plně se účastnit politického 
života a rozhodovacího procesu na úrovni EU;

16. zdůrazňuje, že hodlá podpořit společnou evropskou identitu prostřednictvím společného 
akademického programu a pevně začlenit evropský rozměr do vzdělávání, jak toto přání 
vyjádřili občané v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy i jak to zaznělo 
v požadavku evropské mládeže, aby byly do učebních osnov zahrnuty znalosti 
o příležitostech, jež Evropa poskytuje, a o jejích přínosech;

17. konstatuje, že některé členské státy uznávají pozitivní vliv rozvoje politiky EU na 
podporu změny vzdělávání v oblasti výchovy k občanství;

18. je znepokojen nedostatkem účinných opatření ze strany Komise, pokud jde 
o prosazování klíčových kompetencí rámce pro celoživotní učení z roku 2018 s názvem 
„Občanská kompetence“, zatímco další základní kompetence se odrážejí v hodnoticích 
kritériích rámce ET 2020 nebo jsou podporovány specializovanými rámci kompetencí 
pro usnadnění výuky a využití na vnitrostátní úrovni;

19. upozorňuje na udělení Ceny evropského občana za rok 2021 studentským diskusním 
iniciativám; domnívá se, že v ovzduší nárůstu polarizace je demokratická diskuse 
důležitější než kdykoli předtím; vyjadřuje přesvědčení, že rozvíjení dovedností 
a kompetencí pro diskusi je nedílnou součástí výchovy k občanství;

20. upozorňuje na význam výchovy k občanství pro zvyšování povědomí o změně klimatu 
a pro dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030; zdůrazňuje propojení mezi 
výchovou k občanství a výchovou k udržitelnosti a důležitost koordinace úsilí, které je 
vynakládáno na začlenění obou oblastí do příslušných politik, učebních osnov, 
pedagogických přístupů a metodik formálního, neformálního a informálního učení 
a vzdělávání;

Doporučení pro obnovenou výchovu k evropskému občanství

21. vybízí členské státy k tomu, aby podporovaly, přezkoumaly a modernizovaly své 
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vzdělávací systémy – a veškeré formy náplně výuky související s EU na všech úrovních 
vzdělávání a učení, včetně odborného vzdělávání a přípravy – s cílem posílit unijní 
rozměr, přičemž budou důrazně vybízeny regiony a místní orgány, aby učinily totéž, 
zejména pokud disponují přímými pravomocemi v systémech vzdělávání; 

22. zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité zohlednit jazykovou rozmanitost v rámci 
evropské výchovy k občanství a věnovat náležitou pozornost menšinovým a a 
regilnálním jazykům, jakož i ohroženým jazykům; 

23. znovu vyzývá členské státy a vzdělávací komunitu, aby zapojily všechny občany, 
včetně osob pocházejících z řad přistěhovalců, migrantů, uprchlíků a náboženských 
komunit do obousměrných procesů budování občanství založených na respektu 
a zlepšování postavení lidí a zajistily jejich aktivní účast na občanském a kulturním 
životě; vyjadřuje přesvědčení, že podpora toho, aby občané lépe porozuměli 
historickým a osobním příčinám cest migrantů, včetně kolonialismu, stejně jako 
společnému kulturnímu zázemí, je důležitou součástí globálního občanství;

24. žádá členské státy, aby posílily a rozšířily možnosti počátečního a průběžného, 
profesního a celoživotního rozvoje učitelů, vychovatelů, rodin a širší vzdělávací 
komunity a poskytly jim vhodnou podporu a zdroje pro výuku výchovy k občanství, 
vypracované v úzké spolupráci se všemi relevantními subjekty na úrovni EU 
a jednotlivých zemí; 

25. naléhavě v této souvislosti vyzývá Komisi, aby vytvořila společný rámec kompetencí 
pro výchovu k občanství pro učitele a studenty pro klíčové kompetence „občanství“, 
včetně mnohojazyčných a mezikulturních kompetencí pedagogů, a aby zohlednila 
místní, regionální, vnitrostátní, evropskou a globální sféru podobně jako evropský 
rámec digitálních kompetencí, evropský rámec podnikatelských kompetencí, Evropský 
rámec pro osobní a sociální vzdělávání a učení se klíčovým schopnostem a nedávno 
zahájený evropský rámec kompetencí pro udržitelnost a navazovala vztahy mezi všemi 
rámci; 

26. zdůrazňuje, že je nutné propagovat a podporovat možnosti v oblasti mobility, vzájemné 
učení a výměnu osvědčených postupů mezi pedagogickými pracovníky; domnívá se, že 
hybridní a flexibilní prvky mobility programu Erasmus+ na období 2021–2027 jsou 
příležitostí ke zvýšení mobility stávajících i budoucích učitelů; vybízí Komisi, aby 
podporovala krátkodobou mobilitu učitelů a vytvořila dlouhodobá partnerství v oblasti 
mobility a využila přitom digitálních prostředků, aniž by tak nahradila fyzickou 
mobilitu a osobní výměny;

27. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly a usnadňovaly kvalitní odbornou 
přípravu týkající se unijních témat pro učitele, jiné pedagogické pracovníky, vedoucí 
mládeže a školitele v rámci jejich pracovní doby, např. prostřednictvím zahraničních 
programů, které jim umožní strávit část své odborné přípravy v jiném členském státě, a 
aby zajistily formální uznání jejich schopností učit o EU; 

28. vyzývá k vytvoření a prosazování označení „Euroučitel“; opakuje svou výzvu k 
prosazování a rozvoji „pedagogických akademií Erasmus+“, které by podpořily 
evropský rozměr vzdělávání; vyzývá Komisi, aby zveřejnila výzvu k podávání návrhů 
na zřízení pedagogické akademie Erasmus+, která by se zaměřovala na výchovu k 
občanství pro všechny učitele, školitele a studenty z formálního i neformálního odvětví, 
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včetně odvětví odborného vzdělávání a přípravy; 

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily součinnost s cílem zvýšit systémový dopad 
výchovy k občanství a spolupracovaly na vytvoření programu počáteční odborné 
přípravy učitelů, který by účastníky obeznámil s evropskými vzdělávacími systémy, 
osvědčenými pedagogickými postupy, platformami pro výměnu, nástroji a partnerstvími 
EU, které odrážejí evropské hodnoty a podporují vznik kultury výchovy k evropskému 
občanství a uznávají přitom rozmanitou povahu Evropy; zdůrazňuje, že je třeba tento 
druh odborné přípravy zahrnout do učebního plánu pedagogických akademií;

30. vyzývá k uznání a validaci občanských kompetencí získaných neformálním a 
informálním učením, včetně práce s mládeží a dobrovolnictví, a k posílení vazeb mezi 
formálním, neformálním a informálním učením v rámci výchovy k občanství;

31. domnívá se, že po skončení rámce spolupráce ET 2020 by měla být pozornost věnována 
rozvoji učebních osnov a vnitrostátního hodnocení výchovy k občanství, do něhož 
budou zahrnuty všechny relevantní aspekty dané oblasti v souladu s evropským 
referenčním rámcem pro demokratickou kulturu Rady Evropy a s evropským rámcem 
klíčových kompetencí pro celoživotní učení, zejména s ohledem na sociální a občanské 
kompetence, přičemž by mělo být zohledněno také informální a neformální vzdělávání, 
jeho koordinace a usnadnění;

32. vyzývá k vytvoření nové pracovní skupiny zaměřené na výchovu k občanství, která by 
navázala na práci pracovní skupiny rámce ET 2020 pro podporu společných hodnot a 
inkluzivního vzdělávání, jež byla zřízena po přijetí pařížského prohlášení z roku 2015;

33. vyzývá k tomu, aby byly ve strategickém rámci pro evropskou spolupráci v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy stanoveny konkrétní a měřitelné cíle a referenční 
hodnoty v oblasti výchovy k občanství, včetně výchovy k evropskému občanství, které 
napomohou dosažení cílů evropského prostoru a budou platné i po letech 2021–2030; 
poukazuje na to, že tyto cíle by měly být zařazeny i do cílů pro rok 2025 a že by měly 
zahrnovat konkrétní cíle pro znevýhodněné účastníky vzdělávání a měly by být součástí 
zvláštního akčního plánu pro výchovu k evropskému občanství, přičemž je třeba vzít v 
úvahu hledisko celoživotního učení, a to od raného věku dětí;

34. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení lepších výsledků je zapotřebí přijmout strukturovanější 
přístup k získávání a sdílení výsledků projektů, které se týkají výchovy k občanství, 
uskutečněných v rámci programů EU, zejména pokud jde o program Erasmus+, 
Horizont Evropa, Evropa pro občany, Občané, rovnost, práva a hodnoty, Kreativní 
Evropa a Evropský sbor solidarity a jeho nástupce, a že je třeba do procesu zapojit 
Evropský parlament; za tímto účelem se domnívá, že je nutné zřídit stálý mechanismus 
přezkumu a analýzy na úrovni EU, aby bylo možné určit osvědčené postupy, které by se 
daly rozšířit a využívat ve velkém měřítku, čímž by se přispělo k systémovým a 
dlouhodobým politickým změnám;

35. zdůrazňuje, že je třeba rozhodně pokročit ve výzkumu toho, jak nejlépe vyučovat a 
hodnotit výchovu k občanství, a to zejména v rámci předškolního vzdělávání, posílit 
úlohu příležitostí k formálnímu, neformálnímu a informálnímu učení a více monitorovat 
provádění tohoto vzdělávání na základě dostatečných a aktualizovaných srovnávacích 
údajů ze všech členských států; zdůrazňuje význam klíčové akce 2, klíčové akce 3, 
kateder projektů Jean Monnet a programu Horizont Evropa; vítá, že se klíčová akce 2 v 
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rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 více zaměřuje na „společné hodnoty, 
občanskou angažovanost a zapojení“;

36. zdůrazňuje, že je třeba více investovat do programů vzdělávání o Evropské unii na 
úrovni škol a univerzit, čehož lze dosáhnout posílením stávajících sítí a vytvořením 
nových učebních osnov, které budou tomuto typu odborné přípravy uzpůsobeny; vyzývá 
k zapojení fakult, které se zaměřují na evropské záležitosti, do výzkumu a zavádění 
nejlepších výukových metod a nástrojů pro výchovu k občanství, s využitím dostupných 
finančních prostředků a zdrojů EU;

37. zdůrazňuje, že věcné sladění výchovy k občanství musí jít ruku v ruce s poskytováním 
digitálních kompetencí a digitálního vzdělávání, má-li nejen splnit požadavky digitální 
transformace, ale také zajistit odpovědné využívání digitálních médií;

38. opětovně vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci pravomocí EU rozvíjely společný 
a participativní výzkum v oblasti vzdělávání, zejména aby na úrovni EU provedly 
srovnávací testování výchovy k občanství, včetně evropského občanství, s přesně 
vymezeným mandátem a cíli; doporučuje provést zvláštní průzkum Eurobarometru o 
obecných znalostech občanů o EU, který by rozšířil dosud známé informace o vnímání 
občanství a demokracie Evropské unie;

39. vyzývá Komisi, aby nedílnou součástí všech možností mobility v rámci programu 
Erasmus+ a Evropského sboru solidarity byly učební programy týkající se evropského 
občanství a zahrnující návštěvy přírodních, kulturních a smíšených památek a 
památných míst, které mají pro Unii a hostitelské země environmentální a historický 
význam, aby se podpořil mezikulturní a na dialogu založený přístup k historii a posílily 
evropské hodnoty a zásady;

40. vyzývá Komisi, aby aktivněji podporovala výchovu k občanství pro všechny občany, 
včetně dospělých, a aby to zohlednila v příslušných programech financování a 
pracovních skupinách; žádá Komisi, aby propojila iniciativy Evropské agendy 
dovedností s občanskými kompetencemi a začlenila digitální občanství do vývoje 
evropského osvědčení o digitálních dovednostech;

41. vyzývá k vytvoření evropských odznaků pro školy a univerzity, které aktivně podporují 
výchovu k občanství; vyzývá k vytvoření evropské ceny na podporu pedagogů a 
místních aktérů, kteří aktivně podporují vzdělávání o Evropě;

42. žádá Komisi, aby posoudila zavedení nové zvláštní složky programu Občané, rovnost, 
práva a hodnoty na podporu výchovy k občanství, na níž by byl vyhrazen samostatný 
rozpočet, a aby prostřednictvím zvláštních výzev posílila opatření a činnosti zaměřené 
na výchovu k občanství v rámci programů Erasmus+ a Horizont Evropa; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby co nejlépe využila Evropský rok mládeže 2022 k tomu, aby 
vypracovala konkrétní programy a opatření na posílení evropského občanství a identity;

43. domnívá se, že je důležité dále propagovat stávající příležitosti na úrovni EU, které mají 
pedagogové v oblasti odborného vzdělávání a přípravy; domnívá se, že je důležité 
poskytovat individualizovanou podporu s cílem usnadnit přístup k těmto programům; 
vyzývá k tomu, aby byla výchově k občanství věnována zvláštní pozornost ve všech 
opatřeních EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména v rámci činností 
center excelence odborného vzdělávání;
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44. zdůrazňuje úlohu Domu evropských dějin při podpoře rozvoje konkrétních programů, 
nástrojů a činností, které vytvářejí ucelený diskurs o evropské integraci a jejích 
základních hodnotách, zejména pro studenty a učitele na všech úrovních vzdělávání; 
žádá Komisi, aby spolupracovala s Parlamentem na posouzení možných způsobů 
decentralizace Domu evropských dějin s cílem rozšířit jeho dostupnost, a to i z 
členských států a zejména pro vzdělávací komunitu, mimo jiné prostřednictvím posílené 
spolupráce s kulturními institucemi členských států, putovních výstav a sítě stálého 
zastoupení;

45. vyzývá k vytvoření komplexní evropské strategie pro evropskou občanskou výchovu a 
výchovu k evropskému občanství a k vytvoření platforem na podporu jejího provádění, 
zejména se zaměřením na demokratické hodnoty a zásady, které se uplatňují v celé EU, 
a na základní práva, jako jsou lidská důstojnost, demokracie, právní stát, lidská práva, 
rovnost, tolerance, respektování odlišností a svoboda svědomí, aby občané lépe 
porozuměli institucím EU, rozdělení pravomocí a rozhodovacímu procesu a politice 
EU, aby se mezi nimi zvýšilo povědomí o tom, jaké má občanství EU výhody a jaká 
jsou s ním spojena práva a povinnosti, aby se zvýšila jejich informovanost o procesu 
evropské integrace a o tom, jak se mohou aktivně podílet na demokratických procesech 
a rozhodování EU, a aby se posílil společný pocit sounáležitosti;

46. vybízí organizace občanské společnosti, instituce, odborníky a osoby s praktickými 
zkušenostmi působící v oblasti občanské výchovy, aby posílili svou spolupráci a 
rozvíjeli součinnost prostřednictvím otevřených nadnárodních sítí; vyzdvihuje úlohu, 
kterou hraje sdružení Síť evropské výchovy k občanství (NECE) při vytváření fór a 
usilování o to, aby byl na výchovu k občanství kladen větší důraz, a to na vnitrostátní, 
evropské i mezinárodní úrovni; vyzývá k další institucionalizaci podobných evropských 
sítí, které rozvíjejí a podporují iniciativy v oblasti výchovy k občanství v celé Unii i 
mimo ni;

47. zdůrazňuje, že strategie by měla zahrnovat celoživotní učení a komunitní perspektivu, 
začlenit informální a neformální sektor i podniky a nevládní organizace, zejména ty, 
které dostávají finanční prostředky z EU, které by měly být přímo využity na 
rozšiřování znalostí o EU mezi účastníky a komunitami, v nichž se angažují; 

48. domnívá se, že součástí strategie by měla být součinnost s příslušnými opatřeními EU v 
oblasti mládeže a politikou EU v boji proti rasismu a xenofobii ve všech jejích 
podobách, nenávisti vůči LGTBIQ osobám a diskriminaci žen a menšin, přičemž této 
součinnosti by mělo být dosaženo vytvořením vazeb na akční plán EU proti rasismu a 
na nástroje financování, jako je program Práva, rovnost a občanství;

49. vyzývá k tomu, aby byla výchova k občanství začleněna do příslušných programů EU a 
aby byla posílena součinnost mezi nimi s cílem zvýšit systémový dopad výchovy k 
občanství, mimo jiné zavedením a poskytováním kurzu o občanství EU, který bude 
fungovat jako školení před absolvováním jednoho z projektů financovaných 
strukturálními fondy EU nebo souběžně s ním, nebo prostřednictvím možností k 
mobilitě v rámci programů, jako je Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity; domnívá 
se, že absolvování příslušných kurzů výchovy k občanství EU by mělo být ukončeno 
mikrocertifikátem;

50. vybízí Komisi, aby podporovala výuku o EU ve školách v rámci vyjednávání s 
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kandidátskými zeměmi na členství v EU;

51. zdůrazňuje, že je na úrovni škol a univerzit třeba více investovat do forem vzdělávání o 
Evropské unii prostřednictvím vytvoření nových osnov pro formální vzdělávání i 
odborné vzdělávání a přípravu; žádá Komisi, aby navrhla doporučení obsahující 
orientační učební osnovy evropské a světové občanské výchovy pro základní, střední a 
vysokoškolské vzdělávání, jakož i pro odborné vzdělávání a přípravu, která by členské 
státy mohly dobrovolně přijmout, a to v plném souladu s ustanoveními Smlouvy, 
zejména s článkem 165 SFEU, a aby tato doporučení vypracovala společně s odborníky 
z členských států, fakultami zaměřujícími se na evropské záležitosti, učiteli, lektory, 
studenty a širší vzdělávací komunitou a aby kromě nich vypracovala také pobídky pro 
jejich zavádění; domnívá se, že uvedené společné ukázkové učební osnovy by měly 
napomoci lepšímu porozumění dějinám evropské integrace, uspořádání a struktuře 
stávajících orgánů EU, evropským volebním a rozhodovacím procesům, včetně způsobů 
občanské účasti na demokratickém životě EU, a měly by kombinovat různé 
pedagogické přístupy a metody, např. teoretické učení a učení založené na projektech, 
které budou uzpůsobeny potřebám účastníků vzdělávání;

52. vyzývá Komisi, aby se výchovou k občanství intenzivněji zabývala s cílem zlepšit 
dostupnost a kvalitu výchovy k občanství ve všech členských státech a podpořit rozvoj 
evropského rozměru výchovy k občanství pro všechny věkové skupiny; domnívá se, že 
za vytváření synergií na evropské úrovni v oblasti výchovy k občanství, správu zdrojů 
EU vyčleněných za tímto účelem a koordinaci úsilí v oblasti společných metod, 
postupů, nástrojů a obsahu by měl odpovídat stálý subjekt; domnívá se, že tento subjekt 
by měl být dále pověřen shromažďováním údajů a hodnocením dopadu opatření v 
oblasti výchovy k občanství, které financuje Unie, aby bylo možné ve velkém rozšířit ta 
nejúspěšnější z nich a umožnit Komisi, aby z těchto opatření vycházela a navrhla v této 
oblasti politické a legislativní iniciativy; domnívá se, že tento subjekt by měl 
podporovat příležitosti pro odborné vzdělávání učitelů i lektorů v oblasti výchovy k 
občanství a vybízet k přeshraničním výměnám;

53. domnívá se, že je v tomto směru naléhavě nutné zahájit činnost zavedením opatření 
proveditelnosti, které bude zaměřené na shromažďování údajů a hodnocení dopadu 
činností v oblasti výchovy k občanství, které koordinují specializovaná oddělení pro 
výchovu k občanství v rámci Generálního ředitelství Komise pro vzdělávání, mládež, 
sport a kulturu a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu; domnívá se, že 
to by mohla být příležitost k tomu, aby se posílila podpora a koordinace opatření 
členských států v oblasti výchovy k občanství a jejich provádění, aby se rozvoj 
vnitrostátních struktur a osnov výchovy k občanství strategicky zaměřil a aby byly 
stanoveny minimální společné normy, pokud jde o obsah a metodiku výchovy k 
občanství a občanské výchovy v celé Unii; domnívá se, že za tímto účelem by tato 
oddělení měla zapojit členské státy, Evropský parlament, studenty a širší vzdělávací 
komunitu;

54. oceňuje program „Vyslanci do škol“, který zvyšuje povědomí studentů o evropské 
parlamentní demokracii a o evropských hodnotách, a iniciativu Euroscola, v rámci níž 
mohou studenti středních škol na vlastní kůži zasednout v jednacím sále Evropského 
parlamentu a která představuje udržitelnou přidanou hodnotu, pokud jde o individuální 
poskytování výchovy k občanství a aktivní účast na demokratickém životě; vyzývá k 
zavedení certifikace a uznávání dovedností a kompetencí získaných účastníky těchto 
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programů, a to jak pro studenty, tak pro učitele; domnívá se, že jde o osvědčený postup, 
který by měl být uplatňován v širším měřítku, aby se dosáhlo systémového účinku v 
celé Unii;

55. vybízí členské státy, aby vytvořily a rozvíjely vnitrostátní dobrovolnické programy; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily vzájemné uznávání mezi vnitrostátními 
systémy a posílily evropskou spolupráci v oblasti občanských služeb a dobrovolnické 
činnosti mladých lidí; vybízí vnitrostátní dobrovolnické programy a občanské služby, 
aby vzájemně poskytovaly možnosti evropské mobility;

56. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci Evropského sboru solidarity rozvíjely 
evropskou občanskou mobilitu zaměřenou na mladé lidi s cílem přispět ke skutečné 
evropské občanské angažovanosti a službám; s ohledem na tento cíl žádá Komisi a 
členské státy, aby pro Evropský sbor solidarity podstatně navýšily zdroje; zdůrazňuje, 
že evropské normy týkající se dobrovolnických činností, např. v oblasti finanční 
podpory dobrovolníků, pojištění, vzdělávání, odborné přípravy, začleňování a zásady 
nenahrazování zaměstnání, musí určovat směr veškerého budoucího vývoje Evropského 
sboru solidarity; trvá na tom, že činnosti Evropského sboru solidarity mohou pouze 
doplňovat vnitrostátní dobrovolnické programy nebo občanské služby, nikoli je 
nahrazovat;

57.  domnívá se, že ostrov Ventotene a manifest na něm vypracovaný hrály rozhodující 
úlohu v dějinách evropské integrace; zdůrazňuje úlohu tohoto ostrova jako 
symbolického památného místa, které je spojeno s evropskou integrací a ochranou 
společných evropských hodnot; zdůrazňuje, že ostrov přispěl k podpoře výchovy k 
evropskému občanství, zejména aktivním zapojením mladých lidí do každoročního 
semináře o evropské integraci, který v roce 1982 inicioval Altiero Spinelli; zdůrazňuje 
také symbolický význam rekonstrukce věznice Carcere di Santo Stefano a její potenciál 
stát se centrem pro trvalou kulturní výměnu, veřejné akce, výstavy a diskuse; domnívá 
se proto, že tento ostrov je historickým centrem morálního a intelektuálního budování 
evropských hodnot;

58. vyzývá Komisi a členské státy, aby stejnou měrou investovaly do formálních opatření v 
oblasti výchovy k občanství i do podpory informálního vzdělávání k občanství a do 
školních i mimoškolních aktivit a aby posílily programy EU na podporu vzdělávání a 
výchovy k občanství; vyzývá k začlenění konkrétních cílů souvisejících s výchovou k 
občanství do Nástroje pro oživení a odolnost a do vzdělávacích programů hrazených z 
finančních prostředků EU; vyzývá k tomu, aby bylo vyčleněno více finančních zdrojů 
na činnosti, nástroje a opatření Parlamentu související s podporou výchovy k občanství 
ve všech členských státech, zejména na program Euroscola; vyzývá Komisi, aby 
schválila pilotní projekty navržené Parlamentem, jejichž cílem je posílit výchovu k 
občanství; zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit zvláštní rozpočet na vypracování 
celoevropských srovnávacích studií v oblasti výchovy k občanství;

59. domnívá se, že Konference o budoucnosti Evropy je vhodnou příležitost k vedení 
víceúrovňové diskuse o rozvoji politiky v oblasti vzdělávání, mládeže a kultury; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby přijaly a prosadily závěrečné zprávy pracovní skupiny 
konference pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport; je tudíž přesvědčen o tom, že by 
měly být zavedeny sdílené pravomoci v oblasti vzdělávání, a to alespoň v oblasti 
vzdělávání k občanství, přičemž výkon této pravomoci ze strany EU „nesmí členským 
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státům bránit ve výkonu jejich pravomoci“;

60. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost podpory vytvoření památníku Evropské unie v 
každé obci každého členského státu, který by byl pro občany vizuálním symbolem 
evropské integrace;

61. vyzývá členské státy, aby se snažily důsledněji provádět doporučení Rady ze dne 
20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení14, neboť řada 
kompetencí získaných prostřednictvím tohoto typu učení souvisí s rozvojem 
občanských kompetencí, doplňuje jej nebo je pro něj zcela zásadní;

°

° °

62. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám a 
parlamentům členských států.

14 Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.
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