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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza az oktatás, a kultúra, valamint a szegénység visszaszorítása és a társadalmi 
kirekesztés közötti kapcsolatot, és kéri a tagállamokat, hogy nemzeti reformprogramjuk 
keretében hajtsanak végre több célzott befektetést e téren;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a korai 
iskolaelhagyások ellen – és fordítsanak figyelmet e tekintetben a fogyatékkal élőkre is –
előmozdítva mindazonáltal az oktatás és munka közötti integrációt;

3. kéri a tagállamokat, hogy hajtsák végre az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 
programokat, és az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezés 
értelmében gyorsítsák fel az egyenlő végzettségek keretrendszerének végrehajtását; 

4. kéri, hogy a társadalmon belül a szegénység generációról generációra való átadásának 
elkerülése érdekében már az iskolaköteles kor előtt biztosítsák az oktatást, a sportolást és 
a művészeti oktatást;

5. a bevándorlók iskolai és szakképzésbeli integrációja érdekében támogassa az 
interkulturális és többnyelvű megközelítést;

6. kiemeli az önkéntes mozgalmak kulcsszerepét a társadalmi integráció és a szegénység 
elleni küzdelem terén;  

7. kéri, hogy a hátrányos helyzetűek számára tegyék lehetővé az oktatás és foglalkoztatás 
terén létrehozott olyan mobilitási programokban való részvételt, mint például a 
„Mozgásban az ifjúság”; 

8. az európai digitális menetrenddel összhangban ösztönzi az olyan, többek között
generációk közötti kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzetű személyeknél 
tapasztalható digitális szakadék csökkentésére irányulnak;

9. támogatja – akár a nem kormányzati szervekkel együttműködve – az újrakezdési 
lehetőséget biztosító oktatási és képzési programok előmozdítását a strukturális alapok 
felhasználása révén;  

10. kéri a szegénységben élők tudásának és készségeinek elismerését és érvényre juttatását.


