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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter, at uddannelse og kultur bidrager betydeligt til bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse samt til fremme af social retfærdighed og udryddelse af diskriminerende 
holdninger;  opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at foretage flere 
øremærkede investeringer i de nationale reformprogrammer; opfordrer endvidere 
medlemsstaterne til at sikre et højt niveau af uddannelse og faglig uddannelse, der er 
tilgængelig for alle;

2. opfordrer medlemsstaterne til at bibeholde investeringer i udvidelse af viften af 
uddannelsesmuligheder og strategien til støtte for overgangen fra uddannelse til arbejde 
blandt de prioriterede områder i strukturfondenes kommende finansielle 
programmeringsperiode;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde en større indsats mod skolefrafald 
og lægge særlig vægt på børn, der kommer fra socialt dårligt stillede familier, eller som 
har alvorlige helbredsproblemer eller handicap, og til at fremme brobygningen mellem 
undervisning og arbejde samt mellem uddannelsessystemerne for at udrydde økonomisk, 
social eller anden marginalisering;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et grundlag for udarbejdelse 
og udvikling af politikker, der vil gøre det muligt på et tidligt tidspunkt at indkredse dem, 
der med størst sandsynlighed forlader skolesystemet tidligt;

5. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre programmer for livslang læring, 
fjernundervisning, erhvervsuddannelse og uformel uddannelse og sørge for lige adgang til 
disse programmer; anmoder desuden medlemsstaterne om at sikre øget anerkendelse af 
uformel uddannelse og fremskynde gennemførelsen af den europæiske referenceramme 
for kvalifikationer (EQF) i overensstemmelse med flagskibsinitiativet "En dagsorden for 
nye kvalifikationer og nye job";

6. fremhæver betydningen af førskoleundervisning for bekæmpelsen af fattigdom; mener, at 
undervisningen navnlig bør omfatte idræt og kunstundervisning, herunder i påkommende 
fald oprettelse af de faciliteter og institutioner, som er nødvendige herfor, for at udvikle 
børns evner, hjælpe dem med at træffe selvstændige beslutninger og give dem en følelse 
af socialt ansvar for at forhindre, at fattigdom og deraf følgende social udstødelse føres 
videre fra den ene generation til den anden; understreger behovet for at sikre børn fri og 
lige adgang til en sådan uddannelse uafhængigt af det sted, hvor de bor, eller familiens 
økonomiske og sociale status;

7. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende den sande værdi af kunstneres rolle i social 
integration og bekæmpelse af fattigdom, navnlig ved at fremme deres arbejdsvilkår og 
status;
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8. understreger, at alle børn og unge har ret til uddannelse i henhold til FN’s 
børnekonvention, inklusive børn og unge, som ikke har opholdstilladelse i det land, hvor 
de er bosiddende;

9. opfordrer til, at der ydes støtte til en interkulturel og flersproget uddannelse for at 
bekæmpe social udstødelse, fremme den uddannelsesmæssige og almendannende 
inklusion af ugunstigt stillede befolkningsgrupper, som f.eks. romaerne, og fremme 
integrationen af mindretal og indvandrere; anmoder om efteruddannelseskurser og 
workshopper for lærere, institutionsansatte, socialarbejdere og ngo’er, som er aktive inden 
for dette område, med henblik på at bevidstgøre dem og rette deres arbejdsmæssige fokus 
mod udryddelse af udstødelse og/eller marginalisering;

10. opfordrer navnlig til foranstaltninger med sigte på kulturel og sproglig integration i 
værtslandet med henblik på at få bugt med social udstødelse;

11. opfordrer medlemsstaterne til at gøre oplevelse af den kulturelle arv tilgængelig for alle 
dele af samfundet og undgå at skære ned på ressourcerne i denne sektor, som garanterer 
social inklusion og skaber kvalitetsjob;

12. henleder opmærksomheden på behovet for at udarbejde integrerede programmer, der er 
rettet mod omrejsende befolkningsgrupper for at fremme deres adgang til uddannelse, 
sundhed og social sikring;

13. gentager, at frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab spiller en afgørende rolle som et 
redskab for samhørighed og foranstaltninger til bekæmpelse af økonomisk, social og 
miljømæssig ulighed ved at tilskynde borgerne til at involvere sig i samfundslivet gennem 
sport, kultur, kunst eller social og politisk aktivisme;

14. opfordrer til, at ugunstigt stillede garanteres adgang til mobilitetsprogrammer for 
uddannelse og arbejde, og til, at den andel af budgettet, som er øremærket til sådanne 
programmer, forhøjes; henleder opmærksomheden på, at initiativet "Unge på vej" bør 
fremme mobiliteten for alle lærlinge, praktikanter og studerende og anerkendelsen af 
uformelt tillærte erhvervskompetencer;

15. opfordrer til initiativer, bl.a. på tværs af aldersgrupperne, der kan mindske den digitale 
kløft for ugunstigt stillede personer ved at give dem adgang til informations- og 
kommunikationsteknologier, jf. den digitale dagsorden for Europa;

16. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til undervisning i nye teknologier helt fra 
begyndelsen som en del af undervisningspensummet;

17. støtter, at der iværksættes undervisnings- og uddannelsesprojekter, der skal give en ny 
chance, samt heldagsskoleprogrammer og tutorordninger i skolerne, bl.a. sammen med 
ngo'er, gennem brug af strukturfondene og via forskellige former for hjælp og støtte uden 
for skoletid for dem, der har de største problemer; påpeger igen 
ungdomsorganisationernes altafgørende rolle med hensyn til at motivere de unge til at 
deltage i programmer, der sigter mod social inklusion og lighed;

18. opfordrer til værdsættelse af den viden og erfaring og de uformelle kompetencer og 
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færdigheder, som ugunstigt stillede mennesker, der er ramt af fattigdom og social 
udstødelse, og/eller traditionelle samfund er i besiddelse af, samt til fremme af ordninger 
til godkendelse af erfaringer opnået gennem uformel uddannelse; opfordrer ligeledes til, at 
man finder ud af, hvordan disse kan bidrage til deres integration på arbejdsmarkedet;

19. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at kvinder, der har været væk fra 
arbejdsmarkedet i en periode, kan blive uddannet eller få opgraderet deres færdigheder 
med henblik på at sikre, at de igen kan blive fuldt integreret i arbejdsmiljøet, og for at 
mindske risikoen for, at de mister deres arbejde;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde med 
tredjelande på uddannelses- og kulturområdet for at mindske fattigdom og social 
udstødelse i disse lande, støtte udvikling og forhindre indvandring, der udelukkende er 
begrundet i økonomiske faktorer.
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