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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att det finns ett samband mellan utbildning och kultur å ena 
sidan och minskad fattigdom och minskad social utestängning å den andra och uppmanar 
medlemsstaterna att investera mer specifikt i de nationella reformplanerna.

2. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina 
insatser mot avhopp från skolan, även bland funktionshindrade personer, och att främja 
integrationen mellan utbildning och arbete.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra programmen för livslångt 
lärande samt att påskynda genomförandet av den europeiska ramen för kvalifikationer, i 
enlighet med flaggskeppsinitiativet ”En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen”.

4. Europaparlamentet begär att man säkerställer att alla får utbildning, inbegripet i idrott och 
estetiska ämnen, från förskoleåldern, med målet att förhindra att fattigdom förs vidare från 
en generation till nästa.

5. Europaparlamentet efterfrågar ett interkulturellt och mångspråkligt förhållningssätt som 
gynnar invandrares integration i skolan och inom utbildningen.

6. Europaparlamentet upprepar att frivilligarbete spelar en avgörande roll för den sociala 
integrationen och fattigdomsbekämpningen.

7. Europaparlamentet begär att missgynnade personer garanteras tillträde till 
utbytesprogrammen för studier och arbete, till exempel ”Unga på väg”.

8. Europaparlamentet uppmuntrar initiativ som sträcker sig över generationerna för att 
minska den digitala klyftan till förmån för missgynnade personer, i enlighet med den 
digitala agendan för Europa.

9. Europaparlamentet stöder främjandet av projekt för ”andra chansens utbildning”, bland 
annat genom frivilligorganisationer, där man utnyttjar strukturfonderna.

10. Europaparlamentet uppmanar till ett erkännande och värdesättande av fattiga människors 
kunskaper och kompetens.


