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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και την εξάλειψη συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις· απευθύνει, ως εκ 
τούτου, έκκληση προς τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο ειδικά στα Εθνικά 
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επίσης 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν μεταξύ των προτεραιοτήτων της προσεχούς 
περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων τις επενδύσεις 
στη διεύρυνση της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη στρατηγική για τη 
στήριξη της μετάβασης από την κατάρτιση στην εργασία·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικά οικογένειες ή που 
έχουν προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, και προωθώντας επίσης τη γεφύρωση μεταξύ 
εκπαίδευσης και εργασίας και μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, προκειμένου να 
εξαλειφθεί η οικονομική, κοινωνική ή κάθε άλλου είδους περιθωριοποίηση·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τις βάσεις για τη χάραξη και την 
ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό όσων είναι 
πιθανότερο να οδηγηθούν σε εγκατάλειψη του σχολείου·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη διά βίου μάθηση, την εξ αποστάσεως μάθηση και 
προγράμματα επαγγελματικής και άτυπης κατάρτισης και να διασφαλίσουν ισότιμη 
πρόσβαση στα προγράμματα αυτά· ζητεί επιπλέον από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
την περαιτέρω αναγνώριση της άτυπης εκπαίδευσης και να επισπεύσουν την υλοποίηση 
του ΕΠΕΠ (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων), σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»·

6. τονίζει τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας· 
συγκεκριμένα, η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει αθλητική και καλλιτεχνική 
εκπαίδευση - με τη δημιουργία, ενδεχομένως, των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και 
ιδρυμάτων - ούτως ώστε να αναπτύσσονται οι δεξιότητες των παιδιών, να βοηθούνται τα 
παιδιά να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις και να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης, προκειμένου να αποφεύγεται η αναπαραγωγή της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού από τη μια γενιά στην άλλη· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των παιδιών ή την οικονομική ή κοινωνική 
κατάσταση των οικογενειών τους·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αληθινή αξία του ρόλου που 
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διαδραματίζουν οι καλλιτέχνες στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας, ιδίως με την προώθηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής τους 
θέσης·

8. τονίζει ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση βάσει της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, περιλαμβανομένων των 
παιδιών και των νέων που δεν έχουν άδεια παραμονής στις χώρες στις οποίες διαμένουν·

9. ζητεί να υποστηρίζεται μια διαπολιτισμική και πολυγλωσσική εκπαίδευση, με στόχο την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διευκόλυνση της ένταξης μειονεκτουσών 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και την 
προώθηση της ένταξης των εθνοτικών μειονοτήτων και των μεταναστών· ζητεί τη 
διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης και εργαστηρίων για διδάσκοντες, θεσμικό 
προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον 
τομέα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να εστιασθεί η προσοχή στο έργο τους για την 
εξάλειψη του αποκλεισμού και/ή της περιθωριοποίησης·

10. ζητεί, ειδικότερα, μέτρα για την πολιτιστική και γλωσσική ένταξη στη χώρα υποδοχής, 
προκειμένου να ξεπεραστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλα τα τμήματα της κοινωνίας να έχουν 
πρόσβαση και να μπορούν να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά, αποφεύγοντας 
την περικοπή πόρων σε αυτό τον τομέα, κάτι που εγγυάται την κοινωνική ένταξη και την 
προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας·

12. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τους 
πληθυσμούς των νομάδων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση·

13. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του εθελοντισμού και της ενεργού άσκησης της ιδιότητας 
του πολίτη ως μέσου συνοχής και δράσης για την καταπολέμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανισοτήτων, με την ενθάρρυνση των πολιτών να 
συμμετέχουν στο δημόσιο βίο μέσω του αθλητισμού, του πολιτισμού, των τεχνών και του 
κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού·

14. ζητεί να εξασφαλίζεται στα μειονεκτούντα άτομα πρόσβαση στα προγράμματα 
κινητικότητας για σπουδές και εργασία και να αυξηθεί το τμήμα του προϋπολογισμού που 
διατίθεται στα προγράμματα αυτά· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» 
θα πρέπει να προωθεί την κινητικότητα όλων των μαθητευομένων, ασκουμένων και 
φοιτητών και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται κατά 
τρόπο ανεπίσημο και άτυπο·

15. ενθαρρύνει πρωτοβουλίες οι οποίες εμπλέκουν μεταξύ άλλων διάφορες γενεές, για τη 
μείωση της ψηφιακής υστέρησης των μειονεκτούντων ατόμων, με την παροχή πρόσβασης 
στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη»·

16. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την εκπαίδευση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες ήδη 
από τα αρχικά στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος·
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17. υποστηρίζει την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δεύτερης 
ευκαιρίας, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων ημι-οικοτροφείου και "προγύμνασης" 
στα σχολεία, και τούτο και σε συνεργασία με ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας τα διαρθρωτικά
ταμεία και παρέχοντας εξωσχολική βοήθεια και στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες· επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
οργανώσεις νεολαίας στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε προγράμματα που 
στοχεύουν σε κοινωνική ένταξη και δικαιοσύνη·

18. ζητεί την αναγνώριση και αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας και των άτυπων 
προσόντων και δεξιοτήτων των μειονεκτούντων ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και/ή των παραδοσιακών κοινοτήτων, την 
προώθηση συστημάτων αναγνώρισης της πείρας που έχει αποκτηθεί μέσω ανεπίσημης 
και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο αυτά θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην ένταξή των εν λόγω ατόμων στην αγορά εργασίας·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν πρωτοβουλίες κατάρτισης και αναβάθμισης των 
προσόντων για γυναίκες μετά από περιόδους εκτός απασχόλησης, ώστε να διασφαλισθεί 
η πλήρης εργασιακή επανένταξή τους και η μείωση του κινδύνου να χάσουν την εργασία 
τους·

20. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες 
στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα, προκειμένου να μειωθούν η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός στις χώρες αυτές, να στηριχθεί η ανάπτυξη και να αποτραπεί 
επίσης η μετανάστευση που οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους.
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