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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. potrjuje, da izobrazba in kultura močno prispevata k zmanjševanju revščine in socialne 
izključenosti, pa tudi k spodbujanju družbene enakosti in odpravi diskriminativne 
naravnanosti; zato odločno poziva države članice, naj namenijo več specifičnih naložb 
nacionalnim načrtom reform; poziva države članice, naj zagotovijo tudi vsem dostopno 
kakovostno izobraževanje in usposabljanje;

2. poziva države članice, naj med prednostnimi nalogami v bližajočem se obdobju 
finančnega načrtovanja strukturnih skladov ohranijo naložbe v razširitev možnosti za 
izobraževanje in usposabljanje ter strategijo za podporo prehoda z usposabljanja k delu;

3. poziva Komisijo in države članice, naj se bolj potrudijo, da bi zmanjšale šolski osip, pri 
čemer naj poleg spodbujanja gradnje mostov med izobraževanjem in delom ter med 
sistemi usposabljanja, da bi odpravile gospodarsko, socialno ali kako drugo vrsto 
marginalizacije, posebno pozornost posvetijo otrokom iz socialno prikrajšanih družin ali z 
večjimi zdravstvenimi težavami ali invalidnim otrokom;

4. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo osnovo za oblikovanje in razvoj politik, 
ki bi omogočile zgodnje prepoznavanje tistih, za katere je najverjetneje, da bodo 
prezgodaj opustili šolanje;

5. poziva države članice, naj izvajajo programe vseživljenjskega učenja, učenja na daljavo in 
poklicnega ter neformalnega usposabljanja in zagotovijo enak dostop do njih; nadalje 
poziva države članice, naj zagotovijo boljše priznavanje neformalnega izobraževanja in 
pospešijo izvajanje evropskega okvira kvalifikacij glede na vodilno pobudo „Program za 
nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“;

6. poudarja, da je predšolska vzgoja pomembna za boj proti revščini; zlasti meni, da mora 
izobraževanje vključevati športne dejavnosti in umetnostno vzgojo – po potrebi tudi z 
razvojem potrebnih objektov in ustanov–, da bi razvijalo znanja in spretnosti otrok, jim 
pomagalo samostojno sprejemati odločitve in buditi občutek za družbeno odgovornost, da 
bi preprečili revščino in posledični prenos socialne izključenosti iz ene generacije v 
naslednjo; vztraja, da je treba zagotoviti prost in enak dostop do tega izobraževanja ne 
glede na kraj prebivanja otrok ali finančni oziroma socialni status njihovih družin;

7. poziva države članice, naj priznajo pravo vlogo umetnikov pri vključevanju v družbo in 
boju proti revščini, zlasti s podpiranjem njihovega delovnega okolja in statusa;

8. poudarja, da imajo po konvenciji OZN o otrokovih pravicah vsi otroci in mladi pravico do 
šolanja, tudi otroci in mladi, ki nimajo dovoljenja za bivanje v državi, kjer prebivajo;

9. poziva, da se podpre medkulturno in večjezično izobraževanje, da bi odpravili socialno 
izključenost, olajšali vključevanje prikrajšanih skupnosti, na primer romske, in spodbudili 
vključevanje etničnih manjšin in priseljencev v šole in usposabljanje; poziva k 



PE460.923v02-00 4/6 AD\872126SL.doc

SL

izobraževalnim tečajem in delavnicam za učitelje, osebje v ustanovah, socialne delavce in 
nevladne organizacije s tega področja, da bi bili pri svojem delu ustrezno ozaveščeni in da 
bi namenili pozornost odpravljanju izključenosti in/ali marginaliziranosti;

10. še zlasti poziva k ukrepom za kulturno in jezikovno vključevanje v državi gostiteljici, da 
bi presegli socialno izključenost;

11. poziva države članice, naj vsem slojem družbe omogočijo uživanje kulturne dediščine ter 
naj se vzdržijo zmanjševanja sredstev v te namene, saj ravno to področje zagotavlja 
socialno vključevanje in kakovostna delovna mesta;

12. opozarja, da je treba zasnovati integrirane programe, namenjene potujočim skupnostim, da 
bi jim omogočili dostop do izobraževanja, zdravstva in socialne varnosti;

13. poudarja bistveno vlogo prostovoljstva in aktivnega državljanstva kot sredstva kohezije in 
ukrepov za preprečevanje družbene in okoljske neenakosti, ki spodbujata državljane, da se 
udeležujejo javnega življenja v športu, kulturi, umetnosti ter družbenem in političnem 
aktivizmu;

14. poziva, naj se prikrajšanim zagotovi dostop do programov mobilnosti za študij in delo ter 
naj se poveča del proračuna, ki je za te programe namenjen; opominja, da mora pobuda 
Mladi in mobilnost spodbujati mobilnost vseh vajencev, pripravnikov in študentov ter 
podpirati priznavanje neformalno in priložnostno pridobljene strokovne usposobljenosti;

15. spodbuja pobude, tudi medgeneracijske, katerih namen je z zagotavljanjem dostopa do 
informacijske in komunikacijske tehnologije zmanjšati digitalno ločnico za prikrajšane v 
skladu z evropsko digitalno agendo;

16. poziva države članice, naj spodbujajo poučevanje novih tehnologij v okviru nacionalnih 
učnih načrtov takoj od njihovega nastanka;

17. podpira spodbujanje projektov izobraževanja in usposabljanja druge priložnosti, pa tudi 
razvoj polinternatskih programov in mentorstva v šolah, tudi v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami, prek uporabe strukturnih skladov in z oblikami zunajšolske pomoči in 
podpore za tiste, ki se spopadajo z najhujšimi težavami; ponovno poudarja, da imajo 
mladinske organizacije osrednjo vlogo pri spodbujanju mladih k udeležbi v programih za 
družbeno vključevanje in enakost;

18. poziva, naj se ovrednotijo znanje, izkušnje in neformalne kompetence, znanje in spretnosti 
prikrajšanih, ki živijo v revščini in socialni izključenosti in/ali tradicionalnih skupnostih 
ter spodbujajo sistemi potrjevanja izkušenj, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim 
učenjem, poleg tega pa naj se opredeli, kako bi to lahko prispevalo k vključitvi teh ljudi na 
trg dela;

19. poziva države članice, naj ženskam po obdobju brezposelnosti omogočijo priložnosti za 
usposabljanje in nadgrajevanje znanj in spretnosti, tako da se bodo lahko ponovno 
celovito vključile v delovno okolje, njihovo tveganje za izgubo službe pa se bo zmanjšalo;

20. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje s tretjimi državami na 
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področju izobraževanja in kulture, da bi zmanjšale revščino in socialno izključenost v teh 
državah, podprle razvoj in tudi preprečile priseljevanje iz izključno ekonomskih razlogov.



PE460.923v02-00 6/6 AD\872126SL.doc

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 14.7.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

23
2
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, 
Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Hrisula Paliadeli
(Chrysoula Paliadeli), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, 
Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, 
Paul Nuttall, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt


