
AD\872126HU.doc PE460.923v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Kulturális és Oktatási Bizottság

2011/2052(INI)

25.7.2011

VÉLEMÉNY
 a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról
(2011/2052(INI))

A vélemény előadója: Silvia Costa



PE460.923v02-00 2/6 AD\872126HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\872126HU.doc 3/6 PE460.923v02-00

HU

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az oktatás és a kultúra jelentős mértékben hozzájárul a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés visszaszorításához, valamint a szociális méltányosság 
előmozdításához és a hátrányosan megkülönböztető magatartások megszüntetéséhez;  
sürgeti a tagállamokat, hogy ezért nemzeti reformprogramjuk keretében hajtsanak végre 
több célzott befektetést e téren; kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak mindenki számára 
hozzáférhető minőségi oktatást és képzést;

2. felhívja a tagállamokat, hogy a strukturális alap soron következő pénzügyi tervezési 
időszakában továbbra is szerepeltessék a kiemelt célkitűzések között az oktatási és képzési 
kínálat skálájának szélesítésébe és a képzésből a munka világába való átmenetre 
vonatkozó támogatási stratégiába történő beruházást;

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a korai 
iskolaelhagyások ellen, különös figyelmet fordítva a szociálisan hátrányos helyzetű 
családokból származó gyermekekre vagy a súlyos egészségügyi gondokkal küzdőkre, 
illetve fogyatékkal élőkre, előmozdítva mindazonáltal az oktatás és a munka, valamint a 
képzési rendszerek összekapcsolását a gazdasági, társadalmi vagy bárminemű 
marginalizálódás megszüntetése érdekében;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teremtsék meg olyan politikák 
létrehozásának és kidolgozásának alapját, amelyek lehetővé teszik azok korai felismerését, 
akikről a leginkább feltételezhető, hogy idő előtt kikerülnek az iskolai oktatásból

5. kéri a tagállamokat, hogy hajtsanak végre az egész életen át tartó tanulást elősegítő, 
távképzési, szakképzési és nem formális képzési programokat, és biztosítsanak egyenlő 
hozzáférést ezekhez a programokhoz; kéri továbbá a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
nagyobb elismerést a nem formális oktatásnak, és az „új készségek és munkahelyek 
menetrendje” kiemelt kezdeményezés értelmében gyorsítsák fel az európai képesítési 
keretrendszer (EKKR) végrehajtását;

6. hangsúlyozza az iskoláskor előtti oktatás fontosságát a szegénység elleni küzdelemben; 
különösen a sportolásnak és a művészeti oktatásnak kell az oktatás részét képeznie –
ideértve adott esetben a szükséges kapcsolódó létesítmények és intézmények kialakítását –
annak érdekében, hogy fejlesszék a gyermekek képességeit, segítsék őket a független 
döntéshozatalban és szociális felelősségérzetet adjanak nekik, valamint elkerüljék a 
társadalmon belül a szegénység és a társadalmi kirekesztés generációról generációra való 
átadását; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú oktatást ingyenesen és egyenlő módon kell 
biztosítani, függetlenül a gyermekek lakóhelyétől vagy családjuk pénzügyi és társadalmi 
helyzetétől;

7. felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el a művészek szerepének valós értékét a 
társadalmi beilleszkedésben és a szegénység elleni küzdelemben, különösen
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munkakörnyezetük és társadalmi helyzetük támogatásával;

8. hangsúlyozza, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében minden 
gyermeknek és fiatalnak joga van az oktatáshoz, ideértve azokat a gyermekeket és 
fiatalokat is, akiknek nincs tartózkodási engedélyük abban az országban, ahol 
tartózkodnak;

9. kéri, hogy a társadalmi kirekesztés leküzdése, a hátrányos helyzetű közösségek, mint a 
romák és az etnikai kisebbségek iskolai és szakképzésbeli befogadása, valamint az etnikai 
kisebbségek és a migránsok integrációjának elősegítése érdekében támogassák az 
interkulturális és többnyelvű oktatást; sürgeti tanfolyamok és workshopok szervezését 
tanárok, intézeti alkalmazottak, szociális munkások és az e területen tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetek számára annak érdekében, hogy fogékonyabbá váljanak, és 
munkájukban a figyelmet a kirekesztés és/vagy a marginalizálódás felszámolására 
összpontosítsák;

10. kéri, hogy a társadalmi kirekesztés legyőzésének érdekében különösen ösztönözzék a 
kulturális és nyelvi integrációra irányuló intézkedéseket a befogadó országban;

11. felhívja a tagállamokat, hogy tegyék a kulturális örökség élvezetét a társadalom minden 
rétege számára elérhetővé, és kerüljék el a források csökkentését ebben az ágazatban, 
amely biztosítja a társadalmi integrációt és minőségi munkahelyeket kínál;

12. felhívja a figyelmet a vándorló közösségekre irányuló integrált programok kidolgozásának
szükségességére az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a társadalombiztosításhoz 
való hozzáférés érdekében;

13. kiemeli az önkéntesség és aktív polgárság kulcsszerepét, amelyek eszközt jelentenek a 
kohézió, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti különbségek elleni küzdelem 
terén, ösztönözve az állampolgárokat arra, hogy vegyenek részt a közéletben sportolás, 
kultúra, művészetek, társadalmi és politikai aktivitás révén;

14. kéri, hogy a hátrányos helyzetűek számára tegyék lehetővé az oktatás és foglalkoztatás 
terén létrehozott mobilitási programokban való részvételt, és növeljék a költségvetés ezen 
programokra elkülönített részét; felhívja a figyelmet arra, hogy a „Mozgásban az ifjúság” 
programnak támogatnia kell valamennyi szakiskolás, gyakornok és diák mobilitását, 
valamint a nem hivatalosan és informálisan szerzett szakmai képesítések elismerését;

15. az európai digitális menetrenddel összhangban ösztönzi az olyan, többek között 
generációk közötti kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzetű személyeknél 
tapasztalható digitális szakadék csökkentésére irányulnak az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása révén;

16. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék az új technológiák kezdetektől való oktatását a 
tanterv részeként;

17. támogatja – a nem kormányzati szervezetekkel is együttműködve – az újrakezdési 
lehetőséget biztosító oktatási és képzési programok előmozdítását, valamint félig 
bentlakásos képzésre lehetőséget adó programok és iskolai mentori rendszer kialakítását a 
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strukturális alapok felhasználása, valamint a legnagyobb nehézségekkel küszködők 
számára történő tanterven kívüli segítség és támogatás formái révén; kiemeli az ifjúsági 
szervezetek kulcsszerepét a fiatalok ösztönzésében arra, hogy vegyenek részt olyan 
programokban, amelyek a társadalmi befogadást és egyenlőséget szolgálják;

18. kéri a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő hátrányos helyzetűek és/vagy 
hagyományos közösségek tudásának, tapasztalatának, informális ismereteinek és 
készségeinek értékelését, és hogy ennek érdekében részesítsék előnyben a nem hivatalos 
és informális képzések keretében szerzett ismeretek elismerésének rendszerét, továbbá 
annak meghatározását, hogy ezek hogyan járulhatnak hozzá a munkaerőpiacra való 
beilleszkedésükhöz;

19. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak képzési és készségfejlesztési lehetőségeket nők 
számára a munkaviszony szüneteltetése utáni időszakban annak biztosítása érdekében, 
hogy teljes mértékben vissza tudjanak illeszkedni a munkakörnyezetbe, és csökkentsék 
annak kockázatát, hogy elveszítik munkájukat;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a harmadik országokkal az oktatás 
és kultúra terén folytatott együttműködést az ezen országokra jellemző szegénység és 
társadalmi kirekesztés enyhítése, a fejlődés támogatása és a kizárólag gazdasági tényezők 
által motivált bevándorlás megakadályozása érdekében;
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