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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že vzdelávanie a kultúra výrazným spôsobom prispievajú k znižovaniu 
chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj k presadzovaniu sociálnej spravodlivosti a k 
odstráneniu diskriminačných postojov; preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
uskutočňovali viac konkrétnych investícií do národných reformných plánov; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu dostupné pre 
všetkých;

2. vyzýva členské štáty, aby medzi prioritami nadchádzajúceho finančného programového 
obdobia štrukturálnych fondov zachovali investície do rozšírenia spektra ponúkaných 
možností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a podpornej stratégie v oblasti 
odbornej prípravy na prácu;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynakladali väčšie úsilie o znižovanie počtu žiakov, 
ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pričom by mali venovať osobitnú pozornosť 
deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín alebo ktoré majú vážne 
zdravotné problémy alebo postihnutie, a aby sa okrem iného zasadzovali o vzájomné 
prepojenie medzi vzdelávaním a zamestnaním a medzi systémami odbornej prípravy s 
cieľom odstrániť hospodársku, sociálnu alebo akúkoľvek inú formu marginalizácie;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby položili základ pre tvorbu a rozvoj politík, ktoré by 
umožnili včasné odhalenie osôb, ktorým najviac hrozí, že sa ich bude týkať predčasné 
ukončenie školskej dochádzky;

5. vyzýva členské štáty, aby presadzovali celoživotné a diaľkové vzdelávanie a programy 
odbornej a informálnej prípravy, a aby zabezpečili rovnaký prístup k týmto programom; 
ďalej vyzýva členské štáty, aby zabezpečili širšie uznávanie neformálneho vzdelávania a 
urýchlili uplatňovanie európskeho kvalifikačného rámca (EQF) v súlade s hlavnou 
iniciatívou Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta;

6. zdôrazňuje význam predškolského vzdelávania pre boj proti chudobe; Súčasťou 
vzdelávania musí byť predovšetkým šport a umelecké vzdelávanie vrátane prípadného 
zriadenia potrebných zariadení a inštitúcií s cieľom rozvinúť zručnosti detí, pomôcť im pri 
prijímaní samostatných rozhodnutí a vštepiť im zmysel pre sociálnu zodpovednosť, aby sa 
zabránilo chudobe a následnému sociálnemu vylúčeniu, ktoré prechádza z jednej 
generácie na ďalšiu; trvá na tom, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k tomuto 
vzdelávaniu bez ohľadu na miesto pobytu detí alebo finančný alebo spoločenský status ich 
rodín;

7. vyzýva členské štáty, aby uznávali skutočnú hodnotu úlohy umelcov pri sociálnom 
začleňovaní a boji proti chudobe, a to najmä prostredníctvom podpory ich pracovného 
prostredia a štatútu;

8. zdôrazňuje, že všetky deti a mladí ľudia majú podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa 
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právo na vzdelanie, a to vrátane detí a mladých ľudí bez povolenia na pobyt v krajine, v 
ktorej bývajú;

9. vyzýva na schválenie medzikultúrneho a mnohojazyčného vzdelávania s cieľom bojovať 
proti sociálnemu vylúčeniu, uľahčiť začlenenie znevýhodnených spoločenstiev, napríklad 
Rómov, do systému školstva a vzdelávania a podporiť integráciu etnických menšín a 
migrantov; požaduje školenia a pracovné semináre pre učiteľov, inštitucionálnych 
pracovníkov, sociálnych pracovníkov a MVO aktívne v tejto oblasti, aby sa zvýšila ich 
informovanosť a aby sa vo svojej práci zamerali na odstránenie vylúčenia a/alebo 
marginalizácie;

10. požaduje najmä opatrenia zamerané na kultúrnu a jazykovú integráciu do hostiteľskej 
krajiny, aby sa prekonalo sociálne vylúčenie;

11. vyzýva členské štáty, aby sprístupnili využívanie kultúrneho dedičstva všetkým vrstvám 
spoločnosti a aby zabránili kráteniu prostriedkov určených na toto odvetvie, ktoré 
zabezpečuje sociálne začleňovanie a poskytuje kvalitné pracovné miesta;

12. upozorňuje na potrebu pripraviť integrované programy zacielené na spoločenstvá 
kočovníkov, aby sa uľahčil ich prístup ku vzdelávaniu, zdravotníctvu a sociálnemu 
zabezpečeniu;

13. opakovane poukazuje na rozhodujúcu úlohu dobrovoľníctva a aktívneho občianstva ako 
nástrojov súdržnosti a boja proti hospodárskym, sociálnym a environmentálnym 
rozdielom, keďže nabádajú občanov, aby sa zapojili do verejného života prostredníctvom 
športu, kultúry, umenia a sociálnych a politických aktivít;

14. žiada, aby bol znevýhodneným osobám zaručený prístup k programom mobility pri štúdiu 
i práci a aby sa zvýšil podiel rozpočtu vyčlenený na takéto programy; upozorňuje na 
skutočnosť, že program Mládež v pohybe by mal presadzovať mobilitu pre všetkých 
učňov, stážistov a študentov a uznávanie odborných zručností získaných neformálnym 
a informálnym spôsobom;

15. povzbudzuje iniciatívy (aj medzigeneračné) na znižovanie digitálnej bariéry 
znevýhodnených skupín, a to tým, že sa im v súlade s európskou digitálnou agendou 
poskytne prístup k informačným a komunikačným technológiám;

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali výučbu nových technológií v rámci školských 
osnov od začiatku školskej dochádzky;

17. zasadzuje sa o podporu projektov druhej šance v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj o rozvoj polointernátnych programov a tzv. tútorstva v školách, a to aj 
prostredníctvom spolupráce s mimovládnymi organizáciami, využívaním štrukturálnych 
fondov a prostredníctvom foriem mimovýučbovej pomoci a podpory pre tých, ktorí majú 
najväčšie ťažkosti; opakuje kľúčovú úlohu mládežníckych organizácií pri motivovaní 
mladých ľudí k tomu, aby sa zapojili do programov zameraných na sociálne začleňovanie 
a rovnosť;

18. vyzýva na uznanie poznatkov, skúseností a informálnych schopností a zručností 
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znevýhodnených ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení a/alebo tradičných 
spoločenstiev, vyzýva na presadzovanie systémov potvrdzovania skúseností získaných 
v rámci neformálnej a informálnej odbornej prípravy, a okrem toho na zistenie, ako tieto 
môžu prispieť k ich integrácii na trhu práce;

19. vyzýva členské štáty, aby ženám po období mimo zamestnania poskytovali možnosti 
odbornej prípravy a aktualizácie zručností, aby sa zabezpečilo, že sa môžu plnohodnotne 
opätovne začleniť do pracovného prostredia, a aby sa znížilo riziko, že stratia prácu;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoju spoluprácu s tretími krajinami v 
oblasti vzdelávania a kultúry, a to s cieľom znížiť mieru chudoby a sociálneho vylúčenia 
v týchto krajinách, podporovať rozvoj a predchádzať prisťahovalectvu spôsobenému 
výhradne hospodárskymi faktormi.
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