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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att utbildning och kultur avsevärt bidrar till minskad 
fattigdom och minskad social utestängning samtidigt som de gynnar social rättvisa och 
undanröjer diskriminerande attityder. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna 
eftertryckligen att investera mer specifikt i de nationella reformplanerna och att garantera 
högkvalitativ utbildning som är tillgänglig för alla.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med nästa finansiella 
planering för strukturfonderna bland sina prioriteringar behålla investeringar som syftar 
till att vidga utbudet av allmän och yrkesinriktad utbildning och strategin för att stödja 
övergången från utbildning till yrkesliv.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser 
mot skolavhopp, med särskild uppmärksamhet på barn från socialt missgynnade familjer 
eller med allvarliga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar, och att främja 
brobyggande mellan utbildning och arbete samt mellan utbildningssystemen i syfte att 
undanröja ekonomisk, social eller någon annan form av diskriminering.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga grunden för 
framtagandet och utvecklingen av strategier som gör det möjligt att tidigt identifiera dem 
som löper störst risk att hoppa av skolan.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra programmen för livslångt 
lärande, distansutbildning, yrkesutbildning och informell utbildning samt att säkerställa 
lika tillgång för alla till dessa program. Dessutom uppmanar parlamentet medlemsstaterna 
att ge ett större erkännande åt icke-formell utbildning samt att påskynda genomförandet av 
den europeiska ramen för kvalifikationer, i enlighet med flaggskeppsinitiativet ”En agenda 
för ny kompetens och nya arbetstillfällen”.

6. Europaparlamentet betonar betydelsen av förskoleutbildning i fattigdomsbekämpningen. 
Utbildningen måste i synnerhet inbegripa idrott och estetiska ämnen – vilket vid behov 
medför att det måste inrättas nödvändiga anläggningar och institutioner för detta – i syfte 
att utveckla barnens förmågor, hjälpa dem att fatta egna beslut och lära dem att ta socialt 
ansvar, med målet att förhindra att fattigdom och social utestängning förs vidare från en 
generation till nästa. Parlamentet insisterar på att gratis och lika tillgång till sådan 
utbildning måste säkras, oberoende av barnens bostadsort och deras familjers ekonomiska 
eller sociala ställning.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna det verkliga värdet av 
konstnärers insats för den sociala integrationen och fattigdomsbekämpningen, särskilt 
genom att främja deras arbetsmiljö och ställning.

8. Europaparlamentet understryker alla barns och ungdomars rätt till utbildning enligt FN:s 
barnkonvention, som även inbegriper barn och ungdomar som saknar uppehållstillstånd i 
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de länder där de vistas.

9. Europaparlamentet efterfrågar en interkulturell och mångspråkig utbildning som ett led i 
arbetet för att bekämpa social utestängning, underlätta integrationen av missgynnade 
grupper, såsom romerna, i skolan och inom utbildningen och främja integrationen av 
etniska minoriteter och invandrare. Vidare efterfrågar parlamentet utbildningskurser och 
workshoppar för lärare, myndighetspersonal, socialarbetare och frivilligorganisationer 
som är aktiva på området med målet att få dem att i sitt arbete bli lyhörda för och fokusera 
på undanröjandet av social utestängning och/eller marginalisering.

10. Europaparlamentet begär i synnerhet att det vidtas åtgärder för kulturell och språklig 
integration i värdlandet för att bekämpa social utestängning.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra kulturarvet tillgängligt för alla 
samhällsgrupper och undvika resursnedskärningar på detta område, som garanterar social 
integration och arbetstillfällen av hög kvalitet.

12. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på behovet av att utarbeta integrerade 
program riktade mot resandefolket i syfte att underlätta deras tillgång till undervisning, 
hälso- och sjukvård och socialförsäkringssystem.

13. Europaparlamentet upprepar att volontärarbete och aktivt medborgarskap spelar en 
avgörande roll som ett instrument för sammanhållning och bekämpande av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga ojämlikheter genom att uppmuntra allmänheten att engagera sig 
i det offentliga livet genom idrott, kultur och konst samt genom att vara aktiva i samhället 
och politiken.

14. Europaparlamentet begär att missgynnade personer garanteras tillträde till 
utbytesprogrammen för studier och arbete samt att det anslås ökade budgetmedel för dessa 
program. Parlamentet påminner om att initiativet ”Unga på väg” bör främja rörligheten för 
alla lärlingar, praktikanter och studenter samt erkänna yrkeskompetens som förvärvats på 
icke-formell och informell väg.

15. Europaparlamentet uppmuntrar initiativ som sträcker sig över generationerna för att 
minska den digitala klyfta som drabbar missgynnade personer genom att ge dessa 
personer tillgång till informations- och kommunikationsteknik, i enlighet med den digitala 
agendan för Europa.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja undervisning i ny teknik redan 
tidigt i utbildningssystemet.

17. Europaparlamentet stöder främjandet av projekt för ”andra chansens utbildning” samt 
utvecklingen av program för halvinternat och handledning i skolorna, bland annat i 
samarbete med frivilligorganisationer, där man utnyttjar strukturfonderna tillsammans 
med olika former av stöd utanför skolan till de med störst svårigheter. Parlamentet 
upprepar ungdomsorganisationernas nyckelroll när det gäller att motivera ungdomar att 
delta i program som syftar till social integration och jämställdhet.

18. Europaparlamentet uppmanar till ett erkännande och värdesättande av missgynnade fattiga 
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och socialt utestängda personers och/eller traditionella samhällsgruppers kunskaper, 
informella kompetens och färdigheter samt begär att och att system för erkännande av 
erfarenheter som förvärvats på icke-formell och informell väg främjas och att det fastställs 
hur dessa kan bidra till deras integration på arbetsmarknaden.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge kvinnor som återkommer till 
arbetsmarknaden efter en tid utan förvärvsarbete får möjlighet att fortbilda sig och 
uppdatera sin kompetens, så att de till fullo kan återintegreras i arbetslivet och löper lägre 
risk att förlora jobbet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka sitt samarbete 
med tredjeländer på utbildnings- och kulturområdet med målet att minska fattigdomen och 
den sociala utestängningen i dessa länder, stödja deras utveckling och förebygga rent 
ekonomiskt betingad invandring.
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