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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että koulutus ja kulttuuri myötävaikuttavat merkittävästi köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen sekä sosiaalisen tasapuolisuuden edistämiseen ja 
syrjivien asenteiden poistamiseen; kehottaa jäsenvaltioita näin ollen investoimaan 
enemmän erityisesti kansallisiin uudistusohjelmiin; pyytää jäsenvaltioita myös takaamaan 
laadukkaan opetuksen ja koulutuksen kaikille;

2. kehottaa jäsenvaltioita pitämään rakennerahastojen tulevalla rahoitusohjelmakaudella 
yhtenä ensisijaisista tavoitteistaan investointeja tarjolla olevien koulutusmahdollisuuksien 
skaalan laajentamiseen ja strategiaan, jolla tuetaan siirtymistä opinnoista työelämään;

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan päättäväisemmin koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevien perheiden lapsiin tai lapsiin, joilla on vakavia terveysongelmia tai vammoja, sekä 
edistämään lisäksi koulutuksen ja työn sekä koulutusjärjestelmien liittämistä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi, jotta saataisiin ehkäistyä taloudellista ja sosiaalista tai muuta 
syrjäytymistä;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pohjustamaan sellaisten politiikkojen luomista ja 
kehittämistä, jotka mahdollistavat koulunkäynnin kaikkein todennäköisimmin 
keskeyttävien tunnistamisen varhaisessa vaiheessa;

5. pyytää jäsenvaltioita panemaan täytäntöön elinikäisen oppimisen ohjelmat sekä 
etäoppimista, ammatillista koulutusta ja epävirallista koulutusta koskevat ohjelmat sekä 
mahdollistamaan tasavertaisen pääsyn näihin ohjelmiin; pyytää jäsenvaltioita myös 
tunnustamaan entistä suuremmassa määrin epävirallisen koulutuksen sekä vauhdittamaan 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoa lippulaivahankkeen "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma" mukaisesti;

6. korostaa esiopetuksen merkitystä köyhyyden torjunnassa; toteaa erityisesti, että 
opetukseen on sisällyttävä myös liikunnan ja taideaineiden opetus – ja että tarvittaessa on 
myös kehitettävä tarvittavat välineet ja käytännöt – jotta lasten taidot voisivat kehittyä, 
lapset voisivat tehdä päätöksiä itsenäisesti ja heille kehittyisi sosiaalisen vastuun tunne, 
jotta vältettäisiin köyhyyden ja siitä aiheutuvan sosiaalisen syrjäytymisen kierteen 
jatkuminen sukupolvesta toiseen; vaatii huolehtimaan siitä, että näiden aineiden opetus on 
ilmaista ja yhtäläisesti kaikkien lasten saatavilla riippumatta heidän asuinpaikastaan tai 
heidän perheensä taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta;

7. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan taiteilijoiden merkityksen todellisen arvon 
sosiaalisessa integraatiossa ja köyhyyden torjunnassa etenkin siten, että tuetaan heidän 
työympäristöään ja lisätään heidän arvostustaan;
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8. korostaa, että lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti kaikilla 
lapsilla ja nuorilla on oikeus opetukseen, mukaan luettuina lapset ja nuoret, joilla ei ole 
asuinmaassaan oleskelulupaa;

9. kehottaa tukemaan kulttuurien välistä ja monikielistä opetusta, jotta voitaisiin torjua 
sosiaalista syrjäytymistä, helpotettaisiin vähäosaisten yhteisöjen, kuten romanien, 
osallistumista opetukseen ja koulutukseen ja edistettäisiin etnisten vähemmistöjen ja 
maahanmuuttajien kotoutumista; kehottaa järjestämään opettajille, laitosten henkilöstölle, 
sosiaalityöntekijöille ja alalla toimiville valtiosta riippumattomille järjestöille kursseja ja 
seminaareja, jotta heitä voitaisiin valistaa ja heidät saataisiin kiinnittämään työssään 
huomiota ulkopuolelle jäämisen ja/tai syrjäytymisen poistamiseen;

10. kehottaa erityisesti toteuttamaan toimia, joilla pyritään isäntämaahan kotoutumiseen 
kulttuurin ja kielen osalta, jotta voidaan välttää sosiaalinen syrjäytyminen;

11. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikilla yhteiskuntaryhmillä on 
mahdollisuus nauttia kulttuuriperinnöstä, ja välttämään varojen leikkausta tällä alalla, jotta 
voidaan varmistaa sosiaalinen osallisuus ja laadukkaat työpaikat;

12. kiinnittää huomiota tarpeeseen laatia yhtenäisiä ohjelmia kiertolaisyhteisöille, jotta 
helpotettaisiin heidän pääsyään koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan piiriin;

13. korostaa vapaaehtoistyön ja aktiivisen kansalaisuuden suurta merkitystä 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
erojen torjunnassa, sillä ne rohkaisevat kansalaisia osallistumaan julkiseen elämään 
liikunnan, kulttuurin, taiteiden sekä sosiaalisen ja poliittisen aktivismin kautta;

14. kehottaa huolehtimaan siitä, että vähäosaisilla on mahdollisuus osallistua opiskelijoiden ja 
työntekijöiden liikkuvuutta edistäviin ohjelmiin ja että näille ohjelmille osoitettuja varoja 
lisätään; kiinnittää huomiota siihen, että "Nuoret liikkeellä" -ohjelman olisi edistettävä 
kaikkien oppilaiden, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja arkioppimisen kautta hankitun ammattitaidon 
tunnustamista;

15. kannattaa aloitteita, joilla pyritään kaventamaan vähäosaisten henkilöiden digitaalista 
kuilua tarjoamalla heille mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa Euroopan 
digitaalistrategian mukaisesti ja jotka ovat myös sukupolvien välisiä;

16. kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan uuden tekniikan opettamista heti alusta alkaen osana 
opetusohjelmaa;

17. antaa tukensa uuden mahdollisuuden (second chance) tarjoavien koulutushankkeiden 
edistämiselle sekä osittaiseen sisäoppilaitosasumiseen perustuvien ohjelmien ja kouluissa 
tapahtuvan ohjauksen kehittämiselle – myös yhteistyössä valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa – rakennerahastojen varoja käyttäen sekä tarjoamalla kouluajan 
ulkopuolista apua ja tukea niille, joilla on eniten vaikeuksia; toistaa, että 
nuorisojärjestöillä on ratkaisevan tärkeä asema nuorten motivoimisessa osallistumaan 
sosiaalista osallisuutta ja tasa-arvoa koskeviin ohjelmiin;
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18. kehottaa arvostamaan köyhyydessä elävien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden vähäosaisten 
ihmisten ja/tai perinteisten yhteisöjen osaamista ja kokemusta sekä epävirallista pätevyyttä 
ja taitoja ja edistämään virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella sekä arkioppimisen 
yhteydessä hankitun kokemuksen tunnustamisjärjestelmiä ja määrittämään lisäksi, miten 
niillä voitaisiin myötävaikuttaa näiden ihmisten pääsyyn työmarkkinoille;

19. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään naisille mahdollisuuksia koulutukseen ja taitojen 
päivittämiseen työelämästä poissaolojaksojen jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että he 
voivat palata työelämään täysimääräisesti ja jotta voidaan vähentää riskiä, että he 
menettävät työpaikkansa;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötään kolmansien maiden kanssa 
opetuksen ja kulttuurin alalla, jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä näissä maissa, tukea kehitystä ja myös estää yksinomaan taloudellisista 
tekijöistä johtuvaa maahanmuuttoa.
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