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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că educația și cultura contribuie în mod semnificativ la reducerea sărăciei 
și a excluziunii sociale, precum și la promovarea echității sociale și la eliminarea 
atitudinilor discriminatorii; îndeamnă cu insistență statele membre să crească volumul 
investițiilor specifice în planurile naționale de reformă; invită statele membre să garanteze 
accesul universal la o educație și o formare de calitate;

2. solicită statelor membre să mențină printre prioritățile următoarei perioade de programare 
financiară a fondurilor structurale investițiile în extinderea ofertei de educație și formare și 
în strategia de sprijin pentru trecerea de la formare la activitatea profesională;

3. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru a combate abandonul 
școlar, acordând o atenție specială copiilor care provin din familii defavorizate din punct 
de vedere social sau care au probleme grave de sănătate ori handicapuri, și să promoveze 
crearea de punți de legătură între învățământ și piața muncii și între sistemele de formare 
cu scopul de a elimina marginalizarea economică, socială sau de orice alt tip;

4. solicită Comisiei și statelor membre să stabilească baza pentru elaborarea și dezvoltarea 
de politici care ar permite identificarea din timp a persoanelor celor mai susceptibile să fie 
afectate de abandonul școlar;

5. invită statele membre să pună în aplicare programe de învățare pe tot parcursul vieții, de 
învățare la distanță și de formare profesională și informală, precum și să asigure accesul 
egal la aceste programe; de asemenea, invită statele membre să acorde o recunoaștere 
sporită educației nonformale și să accelereze aplicarea Cadrului european al calificărilor, 
în conformitate cu inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și noi locuri 
de muncă”;

6. subliniază importanța educației preșcolare în combaterea sărăciei; consideră că educația 
trebuie să includă activități educative sportive și artistice, ceea ce presupune crearea, acolo 
unde este necesar, a echipamentelor și a instituțiilor necesare, cu scopul de a dezvolta 
abilitățile copiilor, de a-i ajuta să ia decizii în mod independent și de a le dezvolta 
sentimentul de responsabilitate socială pentru a preveni sărăcia și transmiterea excluziunii 
sociale de la o generație la alta; insistă asupra faptului că accesul liber și egal la o astfel de 
educație trebuie asigurat indiferent de locul de reședință al copiilor ori de statutul financiar 
sau social al familiilor lor;

7. invită statele membre să recunoască la adevărata sa valoare rolul artiștilor în integrarea 
socială și în combaterea sărăciei, sprijinind mai ales mediul de lucru și statutul acestora;

8. subliniază că toți copiii și tinerii au dreptul la educație, în conformitate cu Convenția ONU 
cu privire la drepturile copiilor, inclusiv copiii și tinerii care nu au permis de ședere în 
țările în care locuiesc;
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9. solicită adoptarea unei perspective interculturale și multilingve pentru a combate 
excluziunea socială și a facilita incluziunea în programele școlare și de formare a 
comunităților defavorizate, precum cea a romilor, și pentru a sprijini integrarea 
minorităților etnice și a migranților; solicită organizarea de cursuri de formare și de 
ateliere pentru profesori, personalul instituțional, lucrătorii sociali și ONG-urile care 
activează în acest domeniu, în vederea sensibilizării acestora și a concentrării atenției lor 
asupra eliminării excluziunii și/sau a marginalizării;

10. solicită, în special, măsuri având drept obiectiv integrarea culturală și lingvistică în țara 
gazdă pentru a reduce excluziunea socială;

11. invită statele membre să ia măsuri pentru ca patrimoniul cultural să devină accesibil 
tuturor categoriilor sociale și să nu reducă resursele din acest domeniu, care garantează 
incluziunea socială și generează locuri de muncă de calitate;

12. atrage atenția asupra necesității de a elabora programe integrate adresate comunităților 
nomade, pentru a le facilita accesul la educație, sănătate și asigurări sociale;

13. reafirmă rolul esențial al voluntariatului și al cetățeniei active ca instrumente de asigurare 
a coeziunii și de combatere a disparităților economice, sociale și de mediu, aceste 
instrumente încurajând cetățenii să se implice în viața publică prin sport, cultură, artă, 
activism social și politic;

14. solicită ca persoanelor defavorizate să li se garanteze accesul la programe de mobilitate 
pentru studii și muncă și ca partea din buget alocată acestor programe să fie majorată; 
reamintește faptul că inițiativa „Tineretul în mișcare” trebuie să promoveze mobilitatea 
tuturor ucenicilor, stagiarilor și studenților și să favorizeze recunoașterea competențelor 
profesionale dobândite atât în mod nonformal, cât și informal;

15. încurajează, de asemenea, inițiativele intergeneraționale care vizează reducerea decalajului 
digital pentru persoanele defavorizate, asigurându-le accesul la tehnologiile informației și 
comunicațiilor, în conformitate cu Agenda digitală europeană;

16. invită statele membre să încurajeze formarea în domeniul noilor tehnologii de la bun 
început și să o includă în programele școlare;

17. susține promovarea unor proiecte educative și de formare de tip „a doua șansă”, precum și 
dezvoltarea unor programe de semi-internat și de „tutorat” în școli, inclusiv în colaborare 
cu ONG-urile, utilizând fondurile structurale și formele de ajutor extrașcolar și sprijinind 
persoanele care întâmpină cele mai mari dificultăți; reiterează rolul esențial al 
organizațiilor de tineret în motivarea tinerilor să participe la programe care vizează 
incluziunea socială și egalitatea;

18. invită la valorificarea cunoștințelor, a experienței și a competențelor și abilităților 
informale ale persoanelor defavorizate victime ale sărăciei și excluziunii sociale și/sau ale 
comunităților tradiționale și solicită să fie promovate sisteme de validare a cunoștințelor 
dobândite prin educația nonformală și informală; de asemenea, solicită să fie identificate 
modalități prin care aceste elemente ar putea contribui la integrarea persoanelor respective 
pe piața muncii;
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19. solicită statelor membre să pună la dispoziția femeilor programe de formare și de 
perfecționare a competențelor după perioadele de inactivitate profesională, pentru a le 
asigura o reinserție profesională corespunzătoare și pentru a reduce riscul de pierdere a 
locului de muncă;

20. solicită Comisiei Europene și statelor membre să își intensifice cooperarea cu țările terțe 
în domeniul educației și culturii pentru a reduce sărăcia și excluziunea socială în aceste 
țări, pentru a sprijini dezvoltarea și pentru a preveni, în același timp, imigrația din motive 
exclusiv economice.
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