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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. patvirtina, kad švietimas labai prisideda prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, taip 
pat prie socialinio teisingumo skatinimo ir diskriminuojančio požiūrio naikinimo; todėl 
primygtinai ragina valstybes nares daugiau investuoti būtent į nacionalinius reformų 
planus (NRP); taip pat ragina valstybes nares užtikrinti kokybišką švietimą ir mokymus, 
kurie būtų prieinami visiems;

2. ragina valstybes nares būsimuoju struktūrinių fondų finansinio programavimo laikotarpiu 
ir toliau pirmenybę teikti investavimui į siūlomų švietimo ir mokymo galimybių spektro 
išplėtimą ir strategijai, skirtai remti perėjimą nuo mokymosi prie darbinės veiklos;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti mokyklos 
nebaigusių žmonių skaičių, ypač didelį dėmesį skiriant vaikams iš nepalankioje socialinėje 
padėtyje esančių šeimų ir vaikams, turintiems rimtų sveikatos problemų arba vaikams su 
negalia, taip pat skatinti švietimo ir darbo bei mokymų sistemų sąsajas siekiant panaikinti 
ekonominę, socialinę arba kitokią atskirtį;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti politikos, kurią vykdant būtų galima iš anksto 
nustatyti tuos, kurie, labiausiai tikėtina, gali nebaigti mokyklos, rengimo ir vystymo 
pagrindą;

5. ragina valstybes nares įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą, nuotolinio mokymosi ir 
profesinio mokymo bei neformaliojo mokymosi programas ir užtikrinti vienodas 
galimybes pasinaudoti šiomis programomis; taip pat ragina valstybes nares platesniu 
mastu pripažinti neformalųjį švietimą ir sparčiau įgyvendinti Europos kvalifikacijų 
sandaros (EKS) projektą pagal pavyzdinę iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
darbotvarkė“;

6. pabrėžia ikimokyklinio švietimo svarbą kovojant su skurdu; švietimas visų pirma turi 
apimti sportą ir meninį ugdymą, įskaitant, prireikus, reikalingų priemonių ir institucijų 
sukūrimą, siekiant vystyti vaikų gebėjimus, padėti jiems savarankiškai priimti sprendimus 
ir skatinti socialinės atsakomybės jausmą, kad būtų užkirstas kelias skurdui ir dėl to 
atsirandančiai socialinei atskirčiai, kurie patiriami iš kartos į kartą; primygtinai reikalauja, 
kad būtų užtikrintos vienodos galimybės pasinaudoti tokiu švietimu, nepriklausomai nuo 
vaikų gyvenamosios vietos ar jų šeimų finansinio ar socialinio statuso;

7. ragina valstybes nares pripažinti tikrąją menininkų vaidmens socialinės integracijos srityje 
ir kovojant su skurdu vertę ir visų pirma populiarinti jų darbo aplinką ir statusą;

8. pabrėžia, kad pagal JT Vaiko teisių konvenciją visi vaikai ir jaunimas turi teisę į švietimą, 
įskaitant vaikus ir jaunimą, kurie neturi leidimo gyventi tose šalyse, kuriose jie gyvena;

9. ragina skatinti tarpkultūrinį ir daugiakalbį švietimą siekiant kovoti su socialine atskirtimi, 
palengvinti palankių sąlygų neturinčių bendruomenių, pvz., romų, įtrauktį švietimo ir 
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mokymo aspektais ir stiprinti etninių mažumų ir migrantų integraciją; ragina rengti 
mokymo kursus ir seminarus mokytojams, institucijų darbuotojams, socialiniams 
darbuotojams ir NVO, veikiančių šioje srityje, atstovams siekiant atkreipti jų dėmesį į šį 
klausimą ir paskatinti savo darbe dėmesį sutelkti į atskirties ir (arba) marginalizacijos 
panaikinimą;

10. ypač ragina numatyti integracijos kultūriniu ir kalbiniu požiūriais priimančioje šalyje 
priemones siekiant įveikti socialinę atskirtį;

11. ragina valstybes nares sudaryti sąlygas naudotis kultūriniu paveldu, prieinamu visoms 
visuomenės grupėms, ir vengti sektoriui skirtų lėšų mažinimo, nes šis sektorius užtikrina 
socialinę įtrauktį ir kokybiškas darbo vietas;

12. atkreipia dėmesį į poreikį parengti integruotas programas, skirtas klajoklių 
bendruomenėms, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems pasinaudoti paslaugomis 
švietimo, sveikatos ir socialinio saugumo srityse;

13. primena labai svarbų savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo vaidmenį, kai piliečiai 
skatinami įsitraukti į viešąjį gyvenimą imantis veiklos sporto, kultūros, meno, socialinėje 
ir politinėje srityse, nes tai sanglaudos priemonė ir būdas kovoti  su ekonominiais ir 
socialiniais skirtumais ir skirtumais aplinkos apsaugos srityse;

14. ragina palankių sąlygų neturintiems asmenims užtikrinti galimybę dalyvauti švietimo ir 
darbo sričių judumo programose ir padidinti tokioms programoms skirtą biudžeto dalį; 
atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant iniciatyvą „Judus jaunimas“ turėtų būti 
skatinamas visų mokinių, stažuotojų ir studentų judumas ir neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi būdu įgytų profesinių įgūdžių pripažinimas;

15. skatina taip pat ir įvairioms kartoms skirtas iniciatyvas siekiant sumažinti palankių sąlygų 
neturinčių asmenų skaitmeninį atotrūkį, suteikiant jiems prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir įgyvendinant „Europos skaitmeninę darbotvarkę“;

16. ragina valstybes nares skatinti naujų technologijų mokymą nuo pat pradžios įtraukiant jas 
į bendrąsias mokymo programas;

17. pritaria tam, kad naudojant struktūrinių fondų lėšas ir taikant užklasinės pagalbos būdus 
bei teikiant paramą tiems, kurie susiduria su didžiausiais sunkumais, būtų remiami 
antrosios galimybės švietimo ir mokymo projektai, pusiau internatinių mokyklų programų 
rengimas bei kuravimo mokyklose vystymas, taip pat bendradarbiaujant su NVO; 
pakartoja, kad jaunimo organizacijos atlieka itin svarbų vaidmenį motyvuojant jaunimą 
dalyvauti programose, kurių tikslas – socialinė įtrauktis ir lygybė;

18. ragina įvertinti palankių sąlygų neturinčių asmenų, kurie patiria skurdą ir socialinę atskirtį, 
ir (arba) tradicinių bendruomenių žinias, patirtį ir neformaliuosius gebėjimus ir įgūdžius ir 
skatinti patirties, įgytos savišvietos ir neformaliojo mokymo būdais, pripažinimo sistemas, 
taip pat nustatyti, kaip jos galėtų prisidėti prie šių asmenų integracijos į darbo rinką;

19. ragina valstybes nares kurti mokymų ir įgūdžių tobulinimo galimybes moterims po laikino 
pasitraukimo iš darbo rinkos siekiant užtikrinti, kad jos galėtų iš naujo visapusiškai 
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integruotis į darbo aplinką ir sumažinti pavojų joms prarasti darbą;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
švietimo ir kultūros srityse siekiant mažinti skurdą ir socialinę atskirtį šiose šalyse, remti 
vystymąsi ir užkirsti kelią imigracijai, kurią skatina vien tik ekonominiai veiksniai.
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