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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger forbindelsen mellem uddannelse og kultur og bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse og anmoder medlemsstaterne om flere øremærkede investeringer i de 
nationale reformprogrammer;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde en større indsats mod skolefrafald, 
bl.a. blandt handicappede, og til at fremme integrering mellem undervisning og arbejde;

3. anmoder medlemsstaterne om at gennemføre programmer for efteruddannelse og 
fremskynde gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 
i overensstemmelse med flagskibsinitiativet "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye 
job";

4. opfordrer til en garanti for undervisning, herunder idræt og kunstundervisning, lige fra 
førskolealderen for at forhindre, at fattigdom føres videre fra den ene generation til den 
anden;

5. opfordrer til, at der ydes støtte til en interkulturel og flersproget tilgang, der kan fremme 
integrationen af indvandrere i skolerne og det videre uddannelsesforløb;

6. gentager, at frivilligt arbejde spiller en afgørende rolle for social inklusion og bekæmpelse 
af fattigdom;   

7. opfordrer til, at ugunstigt stillede unge garanteres adgang til mobilitetsprogrammer for 
uddannelse og arbejde såsom initiativet "Unge på vej"; 

8. opfordrer til initiativer, bl.a. på tværs af aldersgrupperne, der kan mindske den digitale 
kløft for ugunstigt stillede personer, jf. den digitale dagsorden for Europa;

9. støtter, at der iværksættes undervisnings- og uddannelsesprojekter, der skal give en ny 
chance, bl.a. sammen med ngo'er, og at der gøres brug af strukturfondene i denne 
forbindelse; 

10. opfordrer til, at fattige menneskers viden og færdigheder anerkendes og udvikles.


