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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază legătura între educație și cultură și reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și 
solicită statelor membre să crească volumul investițiilor specifice în planurile naționale de 
reformă (PNR);

2. recomandă Comisiei și statelor membre să-și intensifice eforturile pentru a combate 
abandonul școlar timpuriu, inclusiv al persoanelor cu dizabilități, promovând, printre 
altele, integrarea prin instruire și muncă;

3. solicită statelor membre să implementeze programele de formare continuă și să accelereze 
implementarea EQF (Equal Qualifications Framework), urmând inițiativa emblematică „O 
agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”;

4. solicită să se garanteze instruirea, practica sportivă și educația artistică încă de la vârsta 
preșcolară, pentru a evita perpetuarea socială a sărăciei de la o generație la alta;

5. solicită adoptarea unei perspective interculturale și multilingve pentru a favoriza 
integrarea școlară și formativă a imigranților;

6. reafirmă rolul esențial al voluntariatului în incluziunea socială și în combaterea sărăciei;  

7. solicită ca persoanelor dezavantajate să li se garanteze accesul la programe de mobilitate 
pentru studii și pentru muncă, cum ar fi „Tineretul în mișcare”;

8. încurajează, de asemenea, inițiativele intergeneraționale de reducere a decalajului digital 
pentru persoanele dezavantajate, în conformitate cu Agenda digitală europeană;

9. susține promovarea unor proiecte educative și de formare pentru acordarea unei a doua 
șanse, inclusiv cu participarea ONG-urilor, utilizând fondurile structurale;

10. invită la recunoașterea și punerea în valoare a cunoștințelor și competențelor persoanelor 
sărace.


