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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява съжаление, че понастоящем в ЕС делът на преждевременно напускащите 
училище  е 14,4 % и че 17,4 % от тях са завършили само основно образование; 
отбелязва, че намаляването на преждевременното напускане на училище е цел на 
ЕС и държавите-членки от много години, но не е постигнат съществен напредък, 
като процентът на преждевременно напускащите училище в някои държави-членки 
е над 30 %; отбелязва огромните разлики в процента на преждевременно 
напускащите училище в различните държави-членки и трудността да се направят 
сравнения между различните региони и държави-членки от гледна точка на 
съответните контекстуални фактори – например миграционни движения и равнища 
на образование в семейството; изтъква, че тези деца най-често произхождат от среда 
с ниско равнище на образованост или неравностойно социално-икономическо 
положение и по-често са момчета, отколкото момичета; следователно призовава за 
по-силен ангажимент от държавите-членки и за по-стриктно наблюдение от страна 
на Комисията, с цел да се гарантира, че държавите-членки създават и изпълняват 
стратегии за намаляване на преждевременното напускане на училище; 
предупреждава, че възможните намаления на публичните разходи в сектора на 
образованието, свързани с икономическата криза и политиките на режим на строги 
бюджетни ограничения, прилагани от държавите-членки, ще имат неблагоприятно 
въздействие и допълнително ще увеличат броя на преждевременно напускащите 
училище в ЕС;

2. отбелязва, че при децата от ромски произход 20 % въобще не се записват в 
училище, а 30 % преждевременно напускат училище; подчертава, че въпреки че 
ранното напускане на училище е по-разпространено сред момчетата, отколкото сред 
момичетата, при традиционните ромски общности положението е по-специално, тъй 
като поради традицията на сключване на ранни бракове отпадането на момичетата 
от училище е по-често; посочва, че преждевременното напускане на училище от 
страна на момичетата от ромски произход става на по-ранна възраст (около 12–13 
години) в сравнение с момчетата (около 14–15 години); подчертава, че в случая с 
традиционните ромски общности съществува необходимост от допълнителни 
положителни мерки, за да се преодолее преждевременното напускане на училище, 
което е резултат от тези вредни традиционни практики;

3. изтъква също така, че е изключително важно да се намали безработицата в ЕС, като 
се отговори на новите професионални изисквания и се насърчи наемането на млади 
хора, които да заменят възрастните;

4. счита, че преждевременното напускане на училище се превръща в пропуснати 
възможности за младите хора и загуба на социален и икономически потенциал за 
ЕС като цяло; изтъква факта, че в допълнение към настоящите демографски 
промени, европейските държави не могат да си позволят огромната загуба на 
таланти, и подчертава, че това следва да се разглежда в контекста на факта, че и 
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пазарът на труда, и европейското равнище на конкурентоспособност ще са склонни 
да подкрепят притежателите на по-висока образователна квалификация; посочва, че 
по този начин подобряването на образователното равнище ще способства за 
постигане на целта, като по-високите равнища на квалификация ще допринесат за 
„интелигентен растеж“, а справянето с един от главните рискови фактори за 
безработицата и бедността ще създаде предпоставки за „приобщаващ растеж“;

5. отбелязва, че понижаването до не повече от 10 %, изпълнявайки основната цел на 
стратегията „Европа 2020“, би оказало въздействие върху намаляването на 
безработицата сред младежите и върху повишаването на равнището на заетост, тъй 
като понастоящем 52 % от преждевременно напускащите училище са безработни, а 
според научните прогнози през следващите години броят на работните места за 
нискоквалифицирани и неквалифицирани работници още повече ще намалее; 
изтъква, че понижаването на дела на преждевременно напускащите училище само с 
1 % би могло да повиши броя на квалифицираните потенциални работници и 
служители с 500 000;

6. подчертава, че инвестирането на повече средства в борбата с преждевременното 
напускане на училище може да има дългосрочни последици за предотвратяване на 
зависимостта на младите хора от социални помощи;

7. подчертава значението на борбата с преждевременното напускане на училище, не на 
последно място с оглед на демографските тенденции в ЕС;

8. отбелязва, че дългосрочните икономически и социални последици от 
преждевременното напускане на училище водят до значителен риск от бедност, и че 
борбата с това явление е начин да се предотврати социалната изолация на младите 
хора; следователно счита, че намаляването на броя на преждевременно напускащите 
училище е мярка от ключово значение за постигането на целта – в стратегиите както 
на национално, така и на европейско равнище – за преодоляване на риска от бедност 
за най-малко 20 милиона души, и настоятелно призовава държавите-членки да не 
намаляват горната възрастова граница на задължителното образование; 

9. призовава следователно държавите-членки да изготвят възможно най-бързо 
политики с оглед създаването на нови работни места, основани на нови умения;

10. подчертава необходимостта от адаптиране на образователните системи, за да 
отговарят на изискванията на пазара на труда; изтъква, че при положение че в 
бъдеще рядко ще има ситуации, при които човек да прекара целия си трудов живот 
в един-единствен сектор, учениците трябва да придобият широк кръг способности, 
например творчески способности, творческо мислене, общи умения и способност за 
бързо адаптиране и гъвкавост към променящите се условия и изисквания;

11. счита, че Комисията следва да представи пред Парламента проучване и оценка на 
националните програми за реформи в срок от една година, въз основа на точни 
показатели, както и резултатите от наблюдението на развитието на различните 
равнища на образование в държавите-членки, като посочи средствата, използвани за 
справяне с безработицата, например стажове, програми за работа и обучение, 
професионално наставничество и др., включително прогнози за заетостта по 
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сектори и степен на квалификация, както и да представя редовни доклади относно 
напредъка; настоятелно призовава Комисията да проведе проучване относно 
влиянието на съответните национални образователни системи върху процента на 
преждевременното напускане на училище; призовава оценката да бъде основана на 
специфичните национални, регионални и местни особености на преждевременното 
напускане на училище;

12. счита, че, при зачитане на принципа на субсидиарност, една европейска рамка за 
всеобхватни стратегии за справяне с преждевременното напускане на училище би 
могла да даде полезни насоки на държавите-членки за установяване на правилния 
подход към актуализирането на съществуващите политики и разработването на 
техните национални програми за реформи;

13. отбелязва, че проблемът с преждевременното напускане на училище се различава в 
отделните държави, а също и в рамките на регионите, и че следователно за него не 
съществува универсално решение;

14. подчертава значението на обмена на опит и най-добри практики на национално и 
европейско равнище с оглед на ефективната борба с преждевременното напускане 
на училище; по тази причина настоятелно призовава Комисията да насърчава 
сътрудничеството между държавите-членки и да подкрепя техните стратегии 
посредством обмен на опит, експертни знания и добри практики; подкрепя 
препоръката на Съвета, в която се предлага установяването на обща европейска 
рамка за ефективни и ефикасни политики за борба с преждевременното напускане 
на училище, включително идеята държавите-членки да приемат всеобхватни 
национални стратегии за борба с преждевременното напускане на училище до 
2012 г.; 

15. настоятелно призовава държавите-членки задълбочено да анализират проблема с 
преждевременното напускане на училище, като вземат предвид защитата на 
личните данни, за да установят основните причини на национално, регионално и 
местно равнище, както и за да разработят подходящи пакети от мерки за превенция, 
намеса и компенсиране, включително специални заведения или помощни училища 
за признати увреждания; счита, че стратегиите за справяне с преждевременното 
напускане на училище трябва да се основават на анализ на специфичните 
национални, регионални и местни измерения на явлението и че тези данни следва да 
служат за насочване на изследванията върху причините за изключително високия 
процент на отпадане от образователната система сред определени категории 
ученици и в регионите, общностите и училищата, които са най-засегнати;

16. припомня, че всеобхватните стратегии за борба с напускането на училище следва да 
включват комбинация от политики, координация между различни сектори на 
политиките и включване във всички политики на мерки, свързани с младите хора и 
децата;

17. призовава държавите-членки да организират програми за справяне с проблемите на 
наркоманиите и социалните патологии, както и превантивни програми, които да 
обръщат внимание на връзката между семейното положение и преждевременното 
напускане на училище;
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18. настоятелно призовава държавите-членки, с подкрепата на Комисията, да 
предприемат ефективни действия за регистриране на явлението, свързано с лицата 
без работа, необхванати от образование и обучение, и за справяне с него;

19. изразява подкрепа за гъвкави, насочени към потребностите форми на обучение в 
училищата, и подчертава, че преди всичко началното образование и долните 
класове на средното образование трябва да се справят с това предизвикателство 
посредством ранна намеса, насърчаване на по-силни връзки с училищата и други 
мерки; счита, че преподавателите, училищните психолози и социални работници и 
всички заинтересовани страни следва да получат съответната квалификация за тази 
цел и да се ползват от висок стандарт на обучение през цялата си кариера, за да им 
се дава възможност да преориентират своята практика и по този начин да я 
съобразяват с новите изисквания, както и да участват активно в планирането, 
организирането, изпълнението и оценката на стратегиите за подпомагане на лицата, 
за които има риск от преждевременно напускане на училище или които вече са 
отпаднали от образователната система; следователно изтъква, че институциите за 
образование и професионално обучение трябва да обменят опит и изпитани и 
проверени практики и да разработват ефективни средства за подкрепа на 
застрашените от отпадане от образователната система ученици;

20. предлага да се разшири възможността за стажуване в предприятия успоредно с 
продължаване на училищното образование;

21. счита, че в контекста на ученето през целия живот ролята на семейството следва да 
се счита за толкова важна, колкото и тази на учителите;

22. призовава заинтересованите лица извън училище да създават мрежи, за да дадат 
възможност на училищата по-ефективно да подпомагат учениците и да се справят с 
проблемите, които поставят децата в затруднено положение; 

23. подчертава, че държавите-членки следва допълнително да подобрят системите за 
образование и обучение с цел по-добро съчетаване на индивидуалните потребности 
и потребностите на пазара на труда, включително чрез справяне със свързаните с 
основните умения проблеми (езикова и математическа грамотност), насърчаване на 
професионалното образование и обучение и мерки за облекчаване на прехода между 
образованието и пазара на труда;

24. насърчава държавите-членки да осигурят извънкласни и извънучилищни дейности 
за ученици, които срещат трудности при ученето и развиването на ключови умения, 
като се има предвид очевидната необходимост от тези умения на пазара на труда;

25. подчертава, че трябва да се гарантира, че решенията във връзка с политиката в 
областта на образованието се вземат на национално, регионално и местно равнище;

26. отбелязва, че всички деца имат еднакво достойнство от гледна точка на ученето и 
имат правото на основно образование; следователно подчертава, че личното 
положение на учениците, например пол, семейно положение, малцинствен или 
мигрантски произход, увреждане и специфични трудности при ученето (например 
дислексия, дисграфия и дискалкулия) трябва да се взема предвид и от самото начало 
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тези ученици трябва да се поощряват по целенасочен начин и да им се осигурява 
съобразена със специфичните им потребности помощ при обучението, за да се 
избегне повторно възникване на социална изолация и риска от бедност посредством 
увеличаване на възможностите им за навлизане на пазара на труда; подчертава, че 
на децата без документи за самоличност трябва да се улесни достъпът до 
училищата; признава, че реформите в областите на политиката за интеграция и 
образователната политика не могат да се разглеждат отделно; във връзка с това 
предлага политики за премахване на сегрегацията, които имат за цел промяна на 
социалния състав на училищата „в неравностойно положение“, и подкрепя формите 
на положителна дискриминация като зоните с приоритет в областта на 
образованието и програмите, предоставящи целева подкрепа на училищата в 
региони в неравностойно положение; освен това изтъква, че както показват много 
проучвания, учебните заведения, които имат повече проблеми по отношение на 
съвместното съществуване и интеграцията между учениците, също така имат по-
голям процент отпаднали ученици, и следователно подкрепя необходимостта от 
приобщаваща училищна среда; отбелязва също така, че неефективните политики 
относно равновесието между професионалния и личния живот увеличават случаите 
на преждевременно напускане на училище и лоша успеваемост в училище като цяло 
и че е необходимо да се полагат по-големи усилия за подобряване на политиките в 
областта на равновесието между професионалния и личния живот;

27. във връзка с това обръща внимание на проучванията в рамките на Програмата за 
международно оценяване на учениците (PISA) на ОИСР, в които е установено, че 
учениците в образователни системи с по-малка степен на вертикална и 
хоризонтална диференциация е по-малко вероятно да повтарят учебната година или 
да бъдат изключени от училище; подчертава констатацията на ОИСР, че учениците 
в неравностойно социално положение най-често повтарят учебната година или 
биват изключвани от училище; подчертава констатацията на ОИСР, че ранният 
подбор на ученици за различните образователни модели увеличава социално-
икономическото неравенство от гледна точка на възможностите за образование, без 
да води до каквото и да било подобрение на средните резултати във въпросните 
образователни системи;

28. във връзка с това обръща внимание на констатацията на ОИСР, че сравнителните 
резултати на системите за училищно образование в проучванията на PISA са 
повлияни отрицателно от практиките да се местят учениците от едно училище в 
друго заради лоши резултати, проблеми с поведението или специфични трудности 
при ученето и от разделянето на учениците в паралелки по всички предмети въз 
основа на способностите;

29. във връзка с това изтъква, че според ОИСР учениците в неравностойно социално-
икономическо положение често се оказват в двойно неравностойно положение, тъй 
като посещават училища, засегнати от различни видове неравностойно социално-
икономическо положение, в които има по-малко и не толкова добре квалифицирани 
учители;

30. отбелязва, че момчетата по-често напускат училище преждевременно и че 
съществува риск от създаване на нисше съсловие от млади, безработни, 
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нискообразовани или необразовани мъже с малки шансове да станат част от пазара 
на труда и обществото като цяло; настоятелно призовава държавите-членки да 
обърнат специално внимание на момчетата, които имат трудности с адаптирането 
към училищната среда, и не одобрява намаляването на възрастта за започване на 
задължително училищно образование от страна на държавите-членки;

31. подчертава, че най-висок процент реинтеграция постигат програми, насочени към 
индивидуалните потребности на преждевременно напускащите училище; призовава 
институциите да отчитат потребностите и да зачитат правата на отделните лица, 
когато разработват програми за тях;

32. подчертава необходимостта да се има предвид, че повече момчета, отколкото 
момичета напускат преждевременно училище и че следователно в това отношение 
трябва да се предприемат повече мерки за момчетата, за да се подобрят техните 
шансове на пазара на труда;

33. настоятелно призовава да бъде улеснен преходът към заетост на преждевременно 
напускащите училище посредством специални индивидуални насоки за 
професионална ориентация, като посредством специални предложения им се 
предостави възможност за придобиване на свързани с работата умения и 
квалификации, както и да развият социални умения, на по-късен етап, с цел 
подобряване на възможностите им за наемане на работа и социално приобщаване и 
с цел възползване от възможностите за преквалификация или от мерки, които са 
равностойни на курсове; подчертава, че учениците от семейства без документи 
трябва да имат право да посещават училище;

34. подчертава необходимостта от организиране на дейности на местно равнище за 
насърчаване на хората да се върнат в училище и за насърчаване на положителни 
условия за хората, които преждевременно са напуснали училище и възнамеряват да 
се върнат;

35. като има предвид, че случаите на краткосрочна и несигурна заетост са по-често 
срещани сред нискообразованите хора, призовава Комисията да гарантира, че 
усилията да се даде възможност на преждевременно напусналите училище да се 
върнат на пазара на труда винаги вървят ръка за ръка с програми за допълнително 
обучение за подобряване на техните перспективи за бъдеща заетост;

36. изтъква, че инвестицията в преквалификация и модернизация на курсовете за 
професионално обучение е от съществено значение за подпомагане на 
интегрирането на преждевременно напускащите училище на пазара на труда;

37. подчертава необходимостта членовете на образователната общност, в 
сътрудничество с родителите на учениците и научни експерти, да предприемат 
действия и да стартират инициативи с оглед на драстично намаляване на 
сплашването, насилието и расизма, основан на социално положение и раса в 
училищата, които водят до маргинализация на учениците, с което се създават 
условия за преждевременно напускане на училище; 

38. настоятелно призовава държавите-членки да разпространят институцията на така 
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наречените училища „втори шанс“, като подсилят съдържанието на учебните им 
програми и материалното и техническото им оборудване и повишат капацитета на 
наличния педагогически персонал, като се има предвид, че тези училища са 
възникнали като важен инструмент за реинтеграция на лицата, които са се 
изплъзнали от обсега на официалната образователна система; 

39. подчертава необходимостта от актуализиране на уменията, предоставяни в 
техническото професионално обучение, и от по-ефективно съчетаване на 
предлаганите специализации с изискванията на пазара на труда, тъй като 
свързването на образованието и заетостта е неразделна част от справянето с 
преждевременното напускане на училище; 

40. отбелязва, че ефективната политика за справяне с явлението преждевременно 
напускане на училище следва да включва всички степени на образование, да се 
проследява и изработва въз основа на местни, регионални, социални и 
индивидуални критерии в три области, а именно превенция, намеса и компенсиране;

41. подкрепя предлагания в рамките на бюджета на ЕС за 2012 г. пилотен проект за 
младежта с цел въвеждане на „гаранция за младежта“ за интегриране на младите 
хора и по-специално на преждевременно напускащите училище на пазара на труда;

42. подчертава необходимостта от анализ на явлението повтаряне на учебната година и 
неговото влияние върху преждевременното напускане на училище, като се 
подчертае значението на индивидуалните програми за отделните ученици;

43. счита, че за да се борят с преждевременното напускане на училище, политиките в 
областта на образованието трябва да бъдат свързани с политики, чиято цел е 
подпомагане на икономическото възстановяване и следователно създаване на 
постоянни работни места и предотвратяване на каквото и да било отпадане от 
образователната система, на краткосрочна и несигурна заетост, както и
предотвратяване на ускоряването на „изтичането на мозъци“;

44. подкрепя целевото, ефективно и последователно използване на структурните 
фондове, по-специално на Европейския социален фонд, за изпълнение в пълна 
степен на стратегиите за младежта, в частност за преждевременно напускащите 
училище, с цел подпомагане на тяхното социално приобщаване по конкретни 
програми във всяка държава-членка, за да се гарантира качествено образование за 
всички и да се избегне преждевременното напускане и бягството от училище;

45. препоръчва обучението по нови информационни и комуникационни технологии, 
както и по езикови технологии, да започва в ранна възраст, като се има предвид, че 
те са особено полезно средство на общуване, което младите хора имат способността 
да овладяват бързо;

46. подчертава, че и на преждевременно напускащите училище следва да се даде достъп 
до фондовете на ЕС и програмите за мобилност, независимо от статута им на лица 
„извън официалната образователна система“; призовава Комисията и държавите-
членки да наблюдават дали преждевременно напускащите училище и 
организациите, които работят с тях, използват тези програми.
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