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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Confirma que a educação e a cultura contribuem de forma significativa para a redução de 
pobreza e da exclusão social, bem como para a promoção da justiça social e a eliminação 
de atitudes discriminatórias; insta, pois, os Estados-Membros, a investir de forma mais 
específica nos Programas Nacionais de Reformas (PNR); convida igualmente os Estados-
Membros a garantir uma educação e uma formação de qualidade e acessível a todos;

2. Convida os Estados-Membros a manter entre as prioridades, na próxima programação 
financeira dos fundos estruturais, o investimento na extensão das oportunidades de ensino 
e formação, bem como na estratégia de apoio à passagem da formação ao trabalho;

3. Convida a Comissão e os Estados-Membros a um maior empenho contra o abandono 
escolar precoce, dando uma atenção especial às crianças de famílias socialmente 
desfavorecidas ou com problemas de saúde graves ou com deficiência, promovendo, além 
disso, o estabelecimento de pontes entre ensino e trabalho, bem como entre os sistemas de 
formação, a fim de eliminar a marginalização económica, social ou de qualquer outro 
cariz;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a instituírem a base para a criação e 
desenvolvimento de políticas que permitam a identificação precoce das vítimas mais 
prováveis do abandono escolar;

5. Convida os Estados-Membros a implementarem os programas de formação contínua, 
informal e à distância e a assegurarem a igualdade de acesso a tais programas; convida 
igualmente os Estados-Membros a um maior reconhecimento da educação informal, bem 
como a aceleração da aplicação do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), de acordo 
com a iniciativa emblemática "Agenda para Novas Qualificações e Novos Empregos";

6. Salienta a importância da educação pré-escolar no combate à pobreza; realça, em especial, 
que o ensino deve incluir o desporto e a educação artística - incluindo o desenvolvimento 
dos necessários equipamentos e instituições correlacionados - de modo a desenvolver as 
competências das crianças, a permitir-lhes decidir sobre o seu futuro e a responsabilizá-las 
socialmente , a fim de evitar a reprodução social da pobreza e da exclusão social de uma 
geração para outra;  insiste em que a igualdade e a liberdade de acesso a um ensino deste 
tipo devem ser garantidas independentemente do seu local de residência ou da situação 
financeira e social das respectivas famílias;

7. Convida os Estados-Membros a dar o justo valor ao papel dos artistas na integração social 
e no combate à pobreza, em particular favorecendo o seu ambiente de trabalho e o seu 
estatuto;

8. Realça que as crianças e os jovens têm direito à educação ao abrigo da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, incluindo as crianças e os jovens que não 
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têm um título de residência nos países onde residem;

9. Solicita a adopção de abordagem intercultural e multilingue tendente a favorecer a 
inclusão escolar e formativa das comunidades desfavorecidas, como os Roma, e a 
integração das minorias étnicas e dos imigrantes; solicita cursos de formação e seminários 
para os professores, o pessoal institucional, os assistentes sociais e as ONG que exercem 
actividade nesta área, a fim de os sensibilizar e concentrar a atenção no seu trabalho em 
prol da eliminação da exclusão e/ou marginalização;

10. Apela, em particular, à adopção de medidas destinadas à integração cultural e linguística 
no país de acolhimento a fim de vencer a exclusão social;

11. Convida os Estados-Membros a tornar a fruição do património cultural acessível a todas 
as camadas sociais, evitando reduzir os recursos neste sector, que assegura inclusão social 
e proporciona emprego de qualidade;

12. Chama a atenção para a necessidade de elaborar programas integrados dirigidos às 
populações nómadas, a fim de facilitar o seu acesso à educação, à saúde e à segurança 
social;

13. Insiste no papel crucial do voluntariado e da cidadania activa como instrumento de coesão 
e de luta contra as desigualdades económicas, sociais e ambientais, estimulando a 
participação dos cidadãos na vida pública através do desporto, da cultura, das artes e do 
activismo social e político;

14. Solicita que se assegure às pessoas desfavorecidas o acesso aos programas de mobilidade 
para o estudo e o trabalho e que a parte do orçamento consagrada a esses programas seja 
reforçada; recorda que a iniciativa «Juventude em movimento» deve promover a 
mobilidade de todos os aprendizes, estagiários e estudantes e favorecer o reconhecimento 
das competências profissionais adquiridas de modo não formal e informal;

15. Encoraja iniciativas entre gerações tendo em vista reduzir o fosso digital das pessoas 
desfavorecidas, dando-lhes acesso às tecnologias da informação e da comunicação, em 
sintonia com a Agenda Digital Europeia;

16. Exorta os Estados-Membros a encorajarem o ensino das novas tecnologias logo desde o 
início, enquanto parte do currículo escolar;

17. Defende a promoção de projectos de educação e formação profissional de segunda 
oportunidade, bem como o desenvolvimento de programas de semi-internato e de 
orientação pedagógica nas escolas, também em colaboração com as ONG, recorrendo aos 
Fundos estruturais, e mediante formas de acompanhamento e apoio escolar extra-
curricular para aqueles que se encontrem em maiores dificuldades; insiste no papel crucial 
das organizações da juventude na motivação dos jovens para a participação em programas 
que visem a igualdade e a inclusão social;

18. Insta ao reconhecimento e à valorização dos saberes e competências, informais ou outras, 
das pessoas desfavorecidas em situação de pobreza e exclusão social e/ou das 
comunidades tradicionais, e a que, para o efeito, sejam favorecidos os sistemas de 
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validação da experiência adquirida na aprendizagem formal e não formal e, além disso, à 
identificação da forma como estes elementos podem contribuir para a sua integração no 
mercado de trabalho;

19. Convida os Estados-Membros a prever iniciativas de formação e actualização das 
competências para as mulheres na sequência de períodos de licença a fim de lhes 
assegurar uma reinserção adequada no trabalho e de reduzir o risco de perda do emprego;

20. Convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a reforçar a cooperação com os 
países terceiros no domínio da educação e da cultura, a fim de reduzir a pobreza e a 
exclusão social nesses países, apoiar o desenvolvimento e prevenir a imigração decorrente 
exclusivamente de factores económicos;
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