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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Insiste na ligação existente entre a educação e a cultura e a redução de pobreza e da 
exclusão social, e solicita aos Estados-Membros mais investimentos específicos nos 
Programas Nacionais de Reformas (PNR);

2. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros um maior empenho contra o abandono 
escolar precoce, nomeadamente das pessoas com deficiência, promovendo, além disso, a 
integração entre ensino e trabalho;

3. Solicita aos Estados-Membros a implementação dos programas de formação contínua, 
bem como a aceleração da aplicação do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), de 
acordo com a iniciativa emblemática "Agenda para Novas Qualificações e Novos 
Empregos";

4. Insta à garantia do ensino, da prática desportiva e da educação artística desde a idade 
pré-escolar, a fim de evitar a reprodução social da pobreza de uma geração para outra;

5. Solicita a adopção de abordagem intercultural e multilingue tendente a favorecer a 
integração escolar e formativa dos imigrantes;

6. Insiste no papel crucial do voluntariado na inclusão social e na luta contra a pobreza;  

7. Solicita que se assegure às pessoas desfavorecidas o acesso aos programas de mobilidade 
para o estudo e o trabalho, como o programa "Juventude em movimento";

8. Encoraja iniciativas entre gerações tendo em vista reduzir o fosso digital das pessoas 
desfavorecidas, em sintonia com a Agenda Digital Europeia;

9. Defende a promoção de projectos de educação e formação profissional de segunda 
oportunidade, em colaboração com as ONG, recorrendo aos Fundos estruturais;

10. Insta ao reconhecimento e à valorização dos saberes e competências das pessoas pobres.


