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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава връзката между образование и култура, и намаляване на бедността и 
социалното изключване, и изисква от държавите-членки повече инвестиции, 
насочени към националните планове за реформа (НПР);  

2. препоръчва на Комисията и на държавите-членки да положат повече усилия за 
борба с ранното отпадане от училище, включително на лицата с увреждания, като 
насърчават допълнително съвместяването на образование и работа; 

3. призовава държавите-членки да приложат програми за продължаващо обучение, 
както и да ускорят прилагането на рамка за изравняване на квалификациите, в 
съответствие с водещата инициатива „Програма за нови способности и нови 
работни места“;

4. призовава още от предучилищна възраст да се гарантира образование, практикуване 
на спорт и художествена подготовка, за да се избегне социалното повторение на 
бедността от едно поколение в друго; 

5. призовава да се подкрепи подход на взаимодействие между културите и езиците с 
цел да се насърчи интегрирането на имигрантите в училищните и образователни 
структури;  

6. потвърждава ключовата роля на доброволчеството за социалната интеграция и 
борбата срещу бедността;  

7. призовава да се гарантира на лицата в неблагоприятно положение достъп до 
програми за мобилност с цел обучение и работа, като програмата Youth on the move;

8. насърчава инициативи, включващи и взаимодействие между поколенията, за 
намаляване на цифровото отдалечаване на лицата в неравностойно положение, в 
духа на Европейската програма за цифровите технологии; 

9. подкрепя популяризирането на проекти за предоставяне на втори шанс в областта 
на образованието и обучението, включително с участието на НПО и с използването 
на структурни фондове; 

10. призовава за признаването и оползотворяването на познанията и способностите на 
лицата, живеещи в бедност.


