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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína spojitosť medzi vzdelávaním a kultúrou a znižovaním chudoby a sociálnym 
vylúčením a žiada členské štáty, aby uskutočňovali viac konkrétnych investícií 
do národných reformných plánov;

2. odporúča Komisii a členským štátom, aby vynakladali väčšie úsilie o znižovanie počtu 
žiakov vrátane žiakov s postihnutím, ktorí predčasne zanechávajú školskú dochádzku, 
a aby sa okrem iného zasadzovali o vzájomnú integráciu vzdelávania a zamestnanosti;

3. žiada členské štáty, aby presadzovali programy celoživotného vzdelávania a urýchlili 
uplatňovanie európskeho kvalifikačného rámca (EQF) v súlade s hlavnou iniciatívou 
Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta;

4. žiada, aby bola v záujme prevencie šírenia chudoby z generácie na generáciu zaručená 
výučba od predškolského veku vrátane telesnej výchovy a umeleckej prípravy; 

5. vyzýva na podporu medzikultúrneho a mnohojazyčného prístupu zameraného na 
integráciu migrantov do systému školstva a vzdelávania;

6. opakovane poukazuje na rozhodujúcu úlohu dobrovoľnej služby pri sociálnom 
začleňovaní a v boji proti chudobe; 

7. žiada, aby bol znevýhodneným osobám zaručený prístup k programom mobility pri štúdiu 
i práci, ako je program Mládež v pohybe;

8. povzbudzuje iniciatívy (aj medzigeneračné) na znižovanie digitálnej bariéry 
znevýhodnených skupín v súlade s európskou digitálnou agendou;

9. zasadzuje sa o podporu projektov druhej šance v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a pri využití štrukturálnych fondov;

10. vyzýva na uznanie a uplatňovanie poznatkov a schopností a zručností chudobných ľudí.


