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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. apliecina, ka izglītība un kultūra būtiski mazina nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī 
sekmē sociālo taisnīgumu un novērš diskriminējošu attieksmi; tāpēc aktīvi mudina 
dalībvalstis valstu reformu plānos (VRP) līdzekļus ieguldīt specializētāk; turklāt aicina 
dalībvalstis nodrošināt kvalitatīvu izglītību un apmācību, kas būtu pieejama visiem;

2. aicina dalībvalstis nākamajā struktūrfondu finanšu plānošanas periodā kā vienu no 
prioritātēm saglabāt ieguldījumus piedāvātajā izglītības un apmācības iespēju diapazona 
paplašināšanā un atbalsta stratēģijā apmācībai darbā;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis papildus izglītības, darba un apmācības saikņu 
veicināšanai vairāk pūliņu veltīt mācības priekšlaicīgi pārtraukušo jauniešu skaita 
samazināšanai, īpašu uzmanību pievēršot bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un 
bērniem ar smagām veselības problēmām vai invaliditāti, , lai izskaustu ekonomisko, 
sociālo un visu citu veidu atstumtību;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt pamatu tādas politikas izveidošanai un attīstībai, 
kas laikus ļautu apzināt jauniešus, kuri, visticamāk, mācības pārtrauks priekšlaicīgi;

5. aicina dalībvalstis īstenot mūžizglītības, tālmācības, arodizglītības un informālās izglītības 
programmas un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi šīm programmām; aicina dalībvalstis 
plašāk atzīt neformālo izglītību un paātrināt EKS (Eiropas kvalifikāciju sistēmas) 
īstenošanu saskaņā ar pamatiniciatīvu „Jaunas prasmes jaunām darbavietām”;

6. uzsver pirmskolas izglītības nozīmi cīņā pret nabadzību; izglītībā jo īpaši ir jāietver sporta 
un mākslas izglītība, tostarp vajadzības gadījumā izveidojot nepieciešamo materiāli 
tehnisko bāzi un iestādes, lai attīstītu bērnu prasmes, palīdzētu viņiem pieņemt neatkarīgus 
lēmumus un ieaudzinātu sociālo atbildību nolūkā novērst nabadzību un to, ka sociālā 
atstumtība tiek nodota no paaudzes paaudzē; prasa nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi šādai 
izglītībai neatkarīgi no bērnu dzīvesvietas vai viņu ģimeņu finansiālā vai sociālā statusa;

7. aicina dalībvalstis atzīt patieso vērtību, kāda piemīt mākslinieku ieguldījumam sociālajā 
integrācijā un cīņā pret nabadzību, jo īpaši uzlabojot viņu darba vidi un paaugstinot viņu 
statusu;

8. uzsver, ka visiem bērniem un jauniešiem saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām 
ir tiesības uz izglītību, tostarp bērniem un jauniešiem, kuriem nav uzturēšanās atļaujas 
valstīs, kurās viņi dzīvo;

9. prasa atbalstīt starpkultūru un daudzvalodu izglītību, lai apkarotu sociālo atstumtību, 
atvieglotu mazaizsargātu kopienu, piemēram, romu, iekļaušanu izglītības un apmācības 
sistēmā un sekmētu mazākumtautību un migrantu integrāciju; prasa ieviest apmācības 
kursus un seminārus skolotājiem, iestāžu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un 
NVO, kas darbojas šajā jomā, lai veicinātu viņu izpratni par minētajiem jautājumiem un 
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viņu darbā koncentrētu uzmanību uz sociālās izslēgšanas un/vai atstumtības izskaušanu;

10. jo īpaši prasa veikt pasākumus ar mērķi panākt integrāciju kultūras un valodas jomā 
mītnes zemē, lai pārvarētu sociālo atstumtību;

11. aicina dalībvalstis padarīt kultūras mantojumu pieejamu visām sabiedrības grupām un pēc 
iespējas nesamazināt līdzekļus šai jomai, kas nodrošina sociālo iekļaušanu un kvalitatīvas 
darbvietas;

12. pievērš uzmanību nepieciešamībai izstrādāt ceļotājkopienām paredzētas integrētas 
programmas ar mērķi atvieglināt viņu piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei un sociālajai 
drošībai;

13. atkārtoti uzsver, cik izšķirīga nozīme ir brīvprātīgajam darbam un aktīvam pilsoniskumam 
kā instrumentam, kas veicina kohēziju un izlīdzina ekonomiskās, sociālās un vides 
atšķirības, mudinot iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un aktīvi piedalīties sportā, 
kultūrā, mākslā un sabiedriskajās un politiskajās norisēs;

14. prasa garantēt nelabvēlīgā situācijā nonākušu cilvēku piekļuvi izglītības un darba 
mobilitātes programmām un palielināt budžeta daļu, kas paredzēta šādām programmām; 
pievērš uzmanību tam, ka iniciatīvai „Jaunatne kustībā” ir jāveicina visu mācekļu, stažieru 
un studentu mobilitāte, kā arī neformāli un informāli iegūto arodprasmju atzīšana;

15. atbalsta iniciatīvas, kurām piemīt arī starppaaudžu iezīmes nolūkā mazināt digitālo plaisu 
nelabvēlīgā situācijā nonākušu cilvēku vidū, nodrošinot viņiem piekļuvi informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām saskaņā ar Digitālo programmu Eiropai;

16. aicina dalībvalstis pēc iespējas agrīnā posmā kā daļu no izglītības programmas iekļaut 
jauno tehnoloģiju apguvi;

17. atbalsta kompensējošas izglītības un apmācības projektu veicināšanu, kā arī nepilna laika 
internāta apmācības programmu un skolu organizētu privātstundu attīstību, arī sadarbībā 
ar NVO, izmantojot struktūrfondus, dažādus ārpusskolas palīdzības veidus un atbalstot 
tos, kam klājas visgrūtāk; atkārtoti uzsver, ka jauniešu organizācijām ir izšķirīga nozīme 
jauniešu motivēšanā piedalīties programmās, kuru mērķis ir sociālā integrācija un 
vienlīdzība;

18. prasa novērtēt nabadzībā nonākušu un sociāli atstumtu mazaizsargātu cilvēku un/vai 
tradicionālo kopienu zināšanas, pieredzi un informāli iegūtās prasmes un iemaņas un 
veicināt tādu sistēmu izveidi, ar kurām atzīst neformālā un informālā izglītībā iegūtu 
pieredzi, un turpmāk apzināt, kā šīs prasmes varētu sekmēt šo cilvēku integrāciju darba 
tirgū;

19. aicina dalībvalstis nodrošināt apmācības un prasmju uzlabošanas iespējas sievietēm pēc 
bezdarba perioda, lai viņas atkal pilnībā varētu iekļauties darba vidē un lai mazinātu risku, 
ka viņas varētu zaudēt darbu;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot sadarbību izglītības un kultūras jomā ar trešām 
valstīm nolūkā tajās mazināt nabadzību un sociālo atstumtību, atbalstīt attīstību un arī 
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novērst imigrāciju, ko izraisa tikai ekonomiski faktori.
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