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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че образованието и културата значително допринасят за намаляване на 
бедността и социалното изключване, както и за насърчаването на социалното 
равенство и премахването на дискриминационното поведение; следователно 
настоятелно призовава държавите-членки да инвестират по-специално в 
националните планове за реформа (НПР); призовава държавите-членки също така да 
гарантират качествено образование и обучение, достъпно за всички;

2. призовава държавите-членки да запазят сред приоритетите на програмирането за 
следващия финансов период за структурните фондове инвестициите в 
разширяването на предлагането на възможности за образование и обучение, както и 
в стратегията за подкрепа на прехода от обучение към работа;

3. призовава Комисията и държавите-членки да положат повече усилия за намаляване 
на ранното отпадане от училище, като отделят специално внимание на децата, 
произхождащи от семейства в неравностойно социално положение или които имат 
сериозни здравословни проблеми или увреждания, като насърчават допълнително 
изграждането на мостове между образованието и работата, и между системите за 
обучение с цел премахване на икономическа, социална или всякакъв друг вид 
маргинализация;

4. призовава Комисията и държавите-членки да положат основите за създаването и 
разработването на политики, които биха позволили ранното идентифициране на 
лицата, за които в най-голяма степен е налице вероятност да отпаднат от училище;

5. призовава държавите-членки да прилагат програми за обучение през целия живот, 
за дистанционно обучение и програми за професионално обучение, и да гарантират 
равен достъп до тези програми; призовава също така държавите-членки да осигурят 
признаване в по-голяма степен на неформалното обучение, както и да ускорят 
прилагането на ЕКР (Европейска квалификационна рамка) в съответствие с 
водещата инициатива „Програма за нови способности и нови работни места“;

6. подчертава значението на предучилищното образование за борбата с бедността. По-
специално образованието трябва да включва спорт и художествена подготовка, 
включително, при необходимост, създаване на необходимите съоръжения и 
институции, с цел развиване на уменията на децата, предоставяне на помощ, за да  
вземат самостоятелни решения и пораждането на чувство за социална отговорност, 
за да се предотврати бедността и да се гарантира, че социалното изключване не се 
прехвърля от едно поколение на следващото;  настоява свободният и равен достъп 
до това образование да бъде гарантиран независимо от мястото на пребиваване на 
децата или финансовото или социално положение на семействата им;

7. призовава държавите-членки да признаят истинската стойност на ролята на 
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артистите за социалната интеграция и борбата срещу бедността, най-вече чрез 
подкрепа за тяхната работна среда и статут;

8. подчертава, че всички деца и младежи, включително онези деца и младежи, които 
нямат разрешение за пребиваване в държавата, в която пребивават, имат право на 
образование по силата на Конвенцията за правата на детето на ООН;

9. призовава да се подкрепи образование, основаващо се на взаимодействие между 
културите и езиците, с цел борба срещу социалното изключване, улесняване на 
включването на общности в неравностойно положение като ромите в училищните и 
образователни структури, и подпомагане на интегрирането на етническите 
малцинства и имигрантите; призовава за организирането на курсове за обучение и 
семинари за учители, персонал на институциите, социални работници и НПО, 
развиващи дейност в тази област с цел да се повиши информираността им и да се 
насочи вниманието в работата им върху премахването на изключването и/или 
маргинализацията;

10. по-конкретно призовава, с цел да се преодолее социалното изключване, да се 
предприемат мерки, насочени към културна и езикова интеграция в приемащата 
държава;

11. призовава държавите-членки да осигурят на всички обществени прослойки 
възможност да се възползват от културното наследство и да избегнат съкращаване 
на разходи в този сектор, който гарантира социална интеграция и осигурява 
качествени работни места;

12. обръща внимание на необходимостта да се съставят интегрирани програми, 
насочени към пътуващите общности, с цел да се улесни достъпът им до 
образование, здравеопазване и социална сигурност;

13. потвърждава ключовата роля на доброволчеството и активното гражданство като 
инструменти на сближаване и действие за борба срещу икономическите, социалните 
и екологичните различия, насърчаващи участието на гражданите в обществения 
живот чрез спорт, култура, изкуства, социални и политически дейности;

14. призовава да се гарантира на лицата в неблагоприятно положение достъп до 
програми за мобилност с цел обучение и работа, както и бюджетният дял, 
предвиден за посочените програми, да се увеличи; обръща внимание на факта, че 
инициативата „Младеж в движение“ следва да насърчава мобилност за всички 
обучаващи се, стажанти и студенти и признаването на неформално и неофициално 
придобитите професионални умения;

15. насърчава инициативи, включващи и взаимодействие между поколенията, за 
намаляване на цифровото отдалечаване на лицата в неравностойно положение, като 
им се осигури достъп да информационни и комуникационни технологии, в духа на 
Европейската програма за цифровите технологии;

16. призовава държавите-членки да насърчат преподаването на нови технологии от 
самото начало като част от образователната програма;
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17. подкрепя популяризирането на проекти за предоставяне на втори шанс в областта 
на образованието и обучението, както и разработването на програми с осигурен 
полупансион и индивидуално обучение в училищата, включително в 
сътрудничество с НПО и с използването на структурни фондове и посредством 
форми на извънкласна подкрепа и помощ за лицата, които срещат непреодолими 
затруднения; потвърждава ключовата роля на младежките организации за 
мотивирането на младежите да участват в програми, имащи за цел социална 
интеграция и равнопоставеност;

18. призовава да бъдат оценявани знанията, опитът и неформалните умения и 
способностите на лицата в неравностойно положение в положение на бедност и 
социално изключване и/или на традиционните общности, и за насърчаването на 
системи за оценяване на опита, придобит при неформално и неофициално обучение, 
и освен това за определяне на начините, по които може да се допринесе за 
интегрирането им на пазара на труда;

19. призовава държавите-членки да предоставят за жени след периоди без заетост 
възможности за обучение и повишаване на уменията, така че да гарантират, че те 
могат пълноценно да се интегрират повторно в работна среда и да ограничат 
опасността да загубят работата си;

20. призовава Комисията и държавите-членки да активизират сътрудничеството си с 
трети държави в областта на образованието и културата, с оглед намаляване на 
бедността и социалното изключване в тези държави, като подкрепят развитието и 
предотвратят мотивираната единствено от икономически съображения имиграция.
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