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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. potwierdza, że edukacja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także do promowania równości społecznej i do 
wyeliminowania postaw dyskryminacyjnych; dlatego zdecydowanie nawołuje państwa 
członkowskie do dokonywania bardziej ukierunkowanych inwestycji w ramach krajowych 
planów reform; wzywa państwa członkowskie od zagwarantowania wysokiej jakości 
edukacji i szkoleń dostępnych dla wszystkich;

2. wzywa państwa członkowskie, by w kolejnym okresie programowania finansowego 
funduszy strukturalnych utrzymały wśród priorytetów inwestycje w poszerzanie oferty 
kształcenia i szkolenia, a także w strategię wspierania przechodzenia od szkolenia do 
pracy zawodowej;

3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o większe zaangażowanie na rzecz walki z 
przedwczesnym porzucaniem nauki oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci z 
rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, dzieci cierpiące na poważne 
problemy zdrowotne lub dzieci niepełnosprawne, a także dążenie do godzenia nauki z 
pracą oraz harmonizowanie systemów nauczania w celu wyeliminowania marginalizacji 
gospodarczej, społecznej lub jakiejkolwiek innej;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia podstaw opracowywania strategii 
politycznych, które umożliwiałyby wczesną identyfikację osób najbardziej dotkniętych 
problemem porzucania nauki szkolnej;

5. wzywa państwa członkowskie do realizowania programów kształcenia ustawicznego, 
kształcenia na odległość, szkoleń zawodowych i kształcenia nieformalnego, a także do 
zapewnienia równego dostępu do tych programów;  wzywa również państwa 
członkowskie do uznawania w większej mierze kształcenia nieformalnego, a także do 
przyspieszenia realizacji EQF (Equal Qualifications Framework), zgodnie ze sztandarową 
inicjatywą „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”;

6. podkreśla znaczenie edukacji przedszkolnej w przeciwdziałaniu ubóstwu; edukacja musi 
obejmować w szczególności edukację sportową i artystyczną, a tam, gdzie to konieczne, 
stworzenie niezbędnych obiektów i instytucji, aby rozwijać umiejętności dzieci, pomagać 
im w podejmowaniu niezależnych decyzji oraz obudzić w nich poczucie 
odpowiedzialności społecznej, tak by zapobiegać ubóstwu i występowaniu zjawiska 
wykluczenia społecznego z pokolenia na pokolenie; domaga się, by bezpłatny i równy 
dostęp do takiego systemu edukacji był zapewniony niezależnie od miejsca zamieszkania 
dzieci czy sytuacji finansowej i statusu społecznego ich rodzin;

7. wzywa państwa członkowskie do należytego uznania roli artystów w integracji społecznej 
i zwalczaniu ubóstwa, zwłaszcza przez sprzyjanie właściwemu środowisku pracy artystów 
i zapewnienie im odpowiedniego statusu;
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8. podkreśla, że Konwencja o prawach dziecka przyznaje wszystkim dzieciom i młodzieży 
prawo do edukacji, w tym również dzieciom i młodzieży bez pozwolenia na pobyt w kraju 
zamieszkania;

9. nawołuje do popierania edukacji międzykulturowej i wielojęzycznej w celu zwalczania 
zjawiska wykluczenia społecznego oraz ułatwienia integracji za pośrednictwem szkoły i 
kształcenia społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak Romowie, 
jak również do poprawy integracji mniejszości etnicznych i imigrantów; wzywa do 
organizowania kursów i warsztatów dla nauczycieli, pracowników instytucji, 
pracowników społecznych i organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie w 
celu ich uwrażliwienia oraz zwrócenia ich uwagi na to, by w ramach wykonywanej przez 
pracy dążyli do eliminacji wykluczenia lub marginalizacji;

10. zwraca w szczególności uwagę na cel, jakim jest integracja kulturowa i językowa w kraju 
przyjmującym, sprzyjająca zwalczaniu wykluczenia społecznego;

11. wzywa państwa członkowskie do umożliwienia wszystkim grupom społecznym 
korzystania z dziedzictwa kulturowego oraz do unikania zmniejszania środków dla tego 
sektora, który gwarantuje włączenie społeczne i zatrudnienie wysokiej jakości;

12. zwraca uwagę na potrzebę opracowania zintegrowanych programów skierowanych do 
społeczności wędrownych, aby ułatwić im dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i 
zabezpieczenia społecznego;

13. potwierdza zasadniczą rolę wolontariatu i aktywnego obywatelstwa jako instrumentu 
spójności i przeciwdziałania nierównościom gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym, który zachęca obywateli do angażowania się w życie publiczne przez 
sport, kulturę, sztukę oraz działalność społeczną i polityczną;

14. wzywa do zapewnienia osobom w niekorzystnym położeniu dostępu do programów 
mobilności w ramach nauki i pracy, a także do zwiększenia poziomu środków 
budżetowych przeznaczanych na te programy; przypomina, że inicjatywa „Youth on the 
move” (Mobilna młodzież) ma wspierać mobilność wszystkich uczących się zawodu, 
stażystów i studentów oraz sprzyjać uznawaniu kompetencji zawodowych zdobytych na 
drodze nieformalnej i pozaformalnej;

15. popiera inicjatywy międzypokoleniowe mające na celu zmniejszenie przepaści cyfrowej 
osób w niekorzystnym położeniu, poprzez umożliwienie im dostępu do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z europejską agendą cyfrową;

16. wzywa państwa członkowskie do wspierania kształcenia obywateli w zakresie nowych 
technologii już na najniższych poziomach systemów edukacji;

17. popiera propagowanie przy użyciu funduszy strukturalnych przedsięwzięć edukacyjnych i 
szkoleniowych „drugiej szansy”, a także opracowywanie programów obejmujących 
półinternat oraz opiekę dydaktyczną w szkołach, między innymi przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i z zastosowaniem form pomocy i wsparcia pozaszkolnego 
dla uczniów mających największe trudności; ponownie podkreśla decydującą rolę 
organizacji młodzieżowych w zachęcaniu młodzieży do udziału w programach na rzecz 
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integracji społecznej i równości;

18. zachęca do uznania wiedzy, doświadczenia, nieformalnych umiejętności i kompetencji 
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego lub 
społeczności tradycyjnych, do propagowania systemów uznawania wyników uczenia się 
nieformalnego i pozaformalnego, a także do przeanalizowania, w jaki sposób może to 
pomóc tym osobom w wejściu na rynek pracy;

19. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia możliwości w zakresie szkoleń i 
doskonalenia umiejętności, przewidzianych dla kobiet po okresie urlopu, aby im zapewnić 
odpowiedni powrót do pracy i zmniejszyć ryzyko utraty stanowiska pracy;

20. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z krajami 
trzecimi w zakresie kształcenia i kultury, aby zmniejszyć ubóstwo i wykluczenie 
społeczne w tych krajach, wspierać rozwój, a także zapobiegać imigracji spowodowanej 
wyłącznie czynnikami ekonomicznymi;
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