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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża ubolewanie w związku z tym, że obecnie 14,4% uczniów w UE przerywa naukę,
a 17,4% z nich kończy tylko szkołę podstawową; podkreśla, że ograniczenie zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki jest od wielu lat celem UE i państw członkowskich, lecz 
nie dokonano zadowalających postępów, ponieważ w niektórych państwach 
członkowskich wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki przekracza 30%; wskazuje na 
to, że pomiędzy państwami członkowskimi występują znaczne różnice w liczbie uczniów 
przerywających naukę oraz że trudno porównywać odpowiednie warunki ramowe – np. 
migracje i poziom wykształcenia członków rodziny – w poszczególnych regionach
i państwach członkowskich; zaznacza, że są to dzieci najczęściej z rodzin o niskim 
poziomie wykształcenia, ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, częściej 
chłopcy niż dziewczęta; wzywa zatem do większego zaangażowania państw 
członkowskich oraz do ściślejszego monitorowania ich działań przez Komisję, która 
powinna dopilnować tego, by państwa członkowskie tworzyły i wdrażały strategie 
ograniczające zjawisko przedwczesnego kończenia nauki; ostrzega, że ewentualne cięcia 
wydatków publicznych w sektorze oświaty dokonywane z uwagi na kryzys gospodarczy 
oraz aktualne zaostrzanie strategii budżetowych przez państwa członkowskie będą miały 
negatywne skutki, ponieważ doprowadzą do dalszego zwiększenia liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę w UE;

2. zauważa, że 20% dzieci romskich w ogóle nie uczęszcza do szkoły, a 30% przedwcześnie 
kończy naukę; podkreśla, że mimo iż zjawisko przedwczesnego kończenia nauki 
występuje częściej wśród chłopców niż dziewcząt, tradycyjne społeczności romskie 
stanowią szczególny przypadek, w którym ze względu na zwyczaj wczesnego zawierania 
małżeństw przedwczesne kończenie nauki przez dziewczęta zdarza się częściej; 
przedwczesne kończenie nauki przez romskie dziewczęta następuje wcześniej (ok. 12-13 
roku życia) w porównaniu z chłopcami (ok. 14-15 roku życia); w przypadku tradycyjnych 
społeczności romskich istnieje potrzeba przedsięwzięcia uzupełniających pozytywnych 
środków, aby przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki wynikającemu
z krzywdzących tradycyjnych zwyczajów;

3. podkreśla również absolutną konieczność zmniejszenia poziomu bezrobocia w Unii 
Europejskiej poprzez zaspokojenie nowych potrzeb zawodowych i wspieranie naboru 
pracowników polegającego na zastępowaniu starszych osób przez młodych pracowników;

4. jest zdania, że przedwczesne kończenie nauki oznacza marnowanie możliwości 
życiowych młodych ludzi, a także potencjału społecznego i gospodarczego całej Unii 
Europejskiej; podkreśla fakt, że w świetle obecnych zmian demograficznych państwa 
europejskie nie mogą sobie pozwolić na marnowanie wielu talentów, oraz podkreśla, że 
należy przy tym pamiętać, że zarówno rynek pracy, jak i poziom współzawodnictwa
w Europie będą faworyzować posiadaczy dyplomów studiów wyższych; uważa, że 
poprawa osiągnięć w nauce ułatwi realizację celu polegającego na osiągnięciu 
„inteligentnego wzrostu gospodarczego” dzięki wyższemu poziomowi umiejętności,
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a uporanie się z jednym z głównych czynników ryzyka związanych z bezrobociem
i ubóstwem umożliwi „wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”;

5. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego wskaźnika do nie więcej niż 10% zgodne z głównymi 
celami strategii „Europa 2020” miałoby wpływ na obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz podniesienie poziomu zatrudnienia, ponieważ obecnie 52% osób 
kończących naukę nie ma pracy, a zdaniem środowisk akademickich w nadchodzących 
latach liczba ofert pracy dla nisko- lub niewykwalifikowanej siły roboczej będzie jeszcze 
mniejsza; zwraca uwagę na to, że wraz z obniżeniem wskaźnika przedwczesnego 
kończenia nauki o zaledwie 1% mogłoby przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

6. podkreśla, że większe nakłady finansowe na przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego 
kończenia nauki mogą w perspektywie długoterminowej spowodować, że młodzież nie 
będzie uzależniona od systemów zabezpieczeń społecznych;

7. podkreśla znacznie zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki również ze 
względu na sytuację demograficzną w UE;

8. podkreśla, że długoterminowe gospodarcze i społeczne skutki przedwczesnego kończenia 
nauki są związane z dużym ryzykiem ubóstwa, a walka z przedwczesnym kończeniem 
nauki jest sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu ludzi młodych; uznaje 
zatem zmniejszenie liczby osób przerywających naukę za kluczowy środek, zarówno
w strategiach krajowych, jak i europejskich, na drodze do zmniejszenia ryzyka ubóstwa 
wśród co najmniej 20 mln ludzi i apeluje do państw członkowskich, by nie obniżały 
górnej granicy wieku osób objętych obowiązkiem szkolnym; 

9. wzywa zatem państwa członkowskie do jak najszybszego opracowania polityki 
zachęcającej do tworzenia nowych miejsc pracy wykorzystujących nowe umiejętności;

10. podkreśla potrzebę dostosowania systemów nauczania w taki sposób, aby odpowiadały na 
potrzeby rynku pracy; zwraca uwagę, że w sytuacji gdy w przyszłości rzadkością będzie 
pozostawanie przez całe życie zawodowe w jednym sektorze, uczniowie muszą posiadać 
szeroki wachlarz umiejętności takich jak kreatywność, zdolność do twórczego myślenia, 
umiejętności o charakterze ogólnym i umiejętność szybkiego i elastycznego dostosowania 
się do zmieniających się warunków i potrzeb;

11. opowiada się za tym, by za rok Komisja przedłożyła Parlamentowi podsumowanie, ocenę
i ewaluację krajowych programów reform, w oparciu o dokładne wskaźniki, oraz wyniki 
monitorowania sytuacji na różnych poziomach edukacji w państwach członkowskich, 
wyszczególniając środki przedsięwzięte w celu zwalczania bezrobocia, takie jak praktyki
i staże zawodowe, programy łączące pracę i naukę, opieka nad niedoświadczonym 
pracownikiem itp., w podziale na sektory i poziomy zawodowe; uważa też, że Komisja 
powinna składać regularne sprawozdania z postępów; opowiada się za przeprowadzeniem 
przez Komisję analizy wpływu poszczególnych krajowych systemów edukacji na liczbę 
uczniów przedwcześnie kończących naukę; wzywa do tego, by w takiej analizie 
uwzględniono specyficzne krajowe, regionalne i lokalne aspekty zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki;
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12. jest przekonany, że zgodnie z zasadą pomocniczości europejskie ramy kompleksowych 
strategii zwalczania przedwczesnego kończenia nauki mogłyby stanowić cenną 
wskazówkę umożliwiającą państwom członkowskim określenie właściwego podejścia do 
kwestii usprawniania istniejących strategii politycznych i opracowania krajowych 
programów reform;

13. podkreśla, że problem przedwczesnego kończenia nauki ma zróżnicowany charakter
w poszczególnych państwach i regionach i że nie ma w związku z tym uniwersalnego 
rozwiązania;

14. podkreśla, że dla skutecznej walki z przedwczesnym kończeniem nauki ważna jest 
wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na szczeblu krajowym i europejskim; apeluje 
zatem do Komisji o zachęcanie do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i do 
wspierania ich strategii poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy fachowej i dobrych 
praktyk; popiera zalecenie Rady, w którym zawarta jest propozycja ustalenia wspólnych 
europejskich ram na rzecz efektywnych i skutecznych strategii politycznych 
przeciwdziałających przedwczesnemu kończeniu nauki, w tym pomysł, aby państwa 
członkowskie przyjęły do 2012 r. kompleksowe krajowe strategie przeciwdziałania 
przedwczesnemu kończeniu nauki; 

15. zachęca państwa członkowskie, aby dokonały dogłębnej analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, uwzględniając w odpowiednim stopniu kwestię 
ochrony danych, w celu zidentyfikowania podstawowych przyczyn na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz aby opracowały odpowiednie pakiety środków 
na rzecz zapobiegania, reagowania i kompensacji, w tym wyspecjalizowane instytucje lub 
mechanizmy szkolnego wsparcia dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością; jest 
przekonany, że strategie mające na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu 
nauki muszą opierać się na analizie szczególnych krajowych, regionalnych i lokalnych 
wymiarów tego zjawiska, a dane te powinny umożliwiać ukierunkowanie badań nad 
przyczynami wyjątkowo dużego odsetka osób przedwcześnie kończących naukę wśród 
określonych grup uczniów i w regionach, miejscowościach i szkołach, które są 
szczególnie silnie dotknięte tym zjawiskiem;

16. przypomina, że kompleksowe strategie zwalczania przedwczesnego kończenia nauki 
powinny obejmować połączenie różnych strategii politycznych, koordynację pomiędzy 
różnymi obszarami polityki i włączenie odpowiednich środków do wszystkich strategii 
politycznych skierowanych do młodych ludzi i dzieci;

17. apeluje do państw członkowskich, aby organizowały programy przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz programy prewencyjne w związku
z bezpośrednią zależnością pomiędzy sytuacją rodzinną a opuszczaniem się w nauce 
dzieci w wieku szkolnym;

18. apeluje do państw członkowskich o prowadzenie przy wsparciu Komisji skutecznych 
działań mających na celu rejestrowanie tzw. zjawiska NEET (młodzieży, która nie uczy 
się ani nie pracuje) i przeciwdziałania mu;

19. opowiada się za wprowadzeniem elastycznych i ukierunkowanych na potrzeby form nauki
w szkołach oraz podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć przede wszystkim szkoły 
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podstawowe i gimnazja, stosując wczesną interwencję, zacieśnianie więzi ze szkołami 
oraz inne środki; jest zdania, że w tym celu należy zapewnić odpowiednie 
wykwalifikowanie kadry nauczycielskiej, psychologów szkolnych, szkolnych 
pracowników socjalnych i innego odpowiedniego personelu, umożliwić im czerpanie 
korzyści z wysokich standardów szkoleniowych w trakcie całej kariery zawodowej, dzięki 
czemu będą mogli przekwalifikować się, a tym samym dostosować się do nowych 
wymogów i aktywnie uczestniczyć w planowaniu, organizacji, realizacji i ocenie strategii 
mających na celu pomoc ludziom zagrożonym przedwczesnym zakończeniem nauki lub 
tym, którzy już ją przerwali; w związku z tym wskazuje, że instytucje szkolnictwa
i szkolenia zawodowego muszą wymieniać się doświadczeniem i sprawdzonymi 
praktykami oraz rozwijać skuteczne sposoby wspierania uczniów, którym grozi 
przedwczesne zakończenie nauki;

20. proponuje upowszechnić możliwość odbywania stażu w przedsiębiorstwie wraz
z kontynuowaniem nauki w szkole;

21. jest przekonany, że w kontekście uczenia się przez całe życie rola rodziny musi być 
postrzegana za tak samo istotną jak rola nauczycieli;

22. wzywa do tego, by kontakty z jednostkami poza szkołą odbywały się w ramach sieci, co 
umożliwi szkołom lepsze wspieranie uczniów i rozwiązywanie problemów 
pogarszających ich sytuację; 

23. podkreśla, że państwa członkowskie powinny dalej usprawniać swoje systemy kształcenia
i szkoleń, aby lepiej dopasować je do potrzeb jednostki i rynku pracy, również poprzez 
rozwiązanie problemu podstawowych umiejętności (czytania, pisania i liczenia), 
propagowanie kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych oraz poprzez środki 
ułatwiające wejście na rynek pracy po zakończeniu kształcenia;

24. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia uczniom mającym trudności w nauce 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych w związku z wyraźnym zapotrzebowaniem na te umiejętności na rynku 
pracy;

25. podkreśla, że należy dopilnować, by decyzje dotyczące polityki w dziedzinie edukacji 
były podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;

26. zauważa, że wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania pod względem uczenia 
się oraz że mają prawo do podstawowego wykształcenia; zwraca więc uwagę, że należy 
uwzględniać sytuację osobistą uczniów, np. płeć, sytuację rodzinną, pochodzenie
z mniejszości lub ze środowiska migrantów, niepełnosprawność, ich własne trudności
w nauce (dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia), oraz że uczniów tych należy wspierać
w sposób ukierunkowany od samego początku i dostosować pomoc edukacyjną do ich 
konkretnych potrzeb, aby uniknąć kontynuacji wykluczenia społecznego i ryzyka ubóstwa 
poprzez zwiększenie ich szans na wejście na rynek pracy; podkreśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom nieposiadającym dokumentów; zauważa, że reformy polityki 
integracyjnej i polityki edukacyjnej nie można traktować oddzielnie; w związku z tym 
proponuje stosowanie polityki przeciwdziałania segregacji służącej zmianie składu 
społecznego szkół znajdujących się w trudniejszej sytuacji i popiera stosowanie środków 
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dyskryminacji pozytywnej takich jak priorytetowe obszary edukacyjne i programy 
zapewniające ukierunkowane wsparcie dla szkół znajdujących się na obszarach
w trudniejszej sytuacji; wskazuje, że zgodnie z wynikami licznych badań placówki 
oświatowe, które mają więcej problemów związanych ze współistnieniem i integracją 
uczniów, borykają się również z wyższym odsetkiem osób przedwcześnie kończących 
naukę, i w związku z tym opowiada się za koniecznością stworzenia w szkołach klimatu 
sprzyjającego integracji; zauważa ponadto, że nieskuteczne strategie polityczne dotyczące 
utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym powodują wzrost liczby 
przypadków przedwczesnego kończenia nauki i ogólnie wskaźnika niepowodzenia 
szkolnego, w związku z czym konieczne są bardziej intensywne działania służące 
poprawie strategii dotyczących utrzymania równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym;

27. zwraca w związku z tym uwagę na badania PISA prowadzone przez OECD, w których 
ustalono, że w systemach edukacji o niższym poziomie zróżnicowania pionowego
i poziomego uczniowie rzadziej powtarzają klasę i rzadziej są wydalani ze szkoły; 
podkreśla spostrzeżenie OECD, że powtarzanie klasy i wydalanie ze szkoły najbardziej 
szkodzą uczniom z trudnych środowisk społecznych; podkreśla ustalenia OECD, że 
wczesny podział na różne ścieżki kształcenia wzmacnia nierówności społeczno-
ekonomiczne w dostępie do edukacji i nie idzie w parze z podwyższeniem przeciętnych 
wyników w danych systemach edukacji;

28. wskazuje na spostrzeżenia OECD, że zmiana szkoły z powodu słabych wyników w nauce, 
problemów z dyscypliną lub specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz podział uczniów 
według ich umiejętności w ramach wszystkich przedmiotów mają negatywny wpływ na 
wyniki systemu edukacji w badaniu PISA;

29. wskazuje w związku z tym na to, że według OECD uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej bardzo często są podwójnie poszkodowani, ponieważ 
wielokrotnie uczęszczają do szkół z podobnych środowisk, w których jest mniej dobrych 
nauczycieli;

30. wskazuje na to, że chłopcy częściej przedwcześnie kończą naukę i istnieje ryzyko 
powstania niższej klasy społecznej złożonej z młodych bezrobotnych mężczyzn, 
niewykształconych lub słabo wykształconych i mających niewielkie szanse na to, by stać 
się częścią rynku pracy i społeczeństwa jako całości; apeluje do państw członkowskich
o poświęcenie szczególnej uwagi chłopcom, którzy mają trudności z dostosowaniem się 
do środowiska szkolnego, i przestrzega państwa członkowskie przed obniżaniem górnej 
granicy wieku osób objętych obowiązkiem szkolnym;

31. podkreśla, że najwyższe wskaźniki reintegracji osiągają programy zaspokajające 
indywidualne potrzeby uczniów przedwcześnie kończących naukę; wzywa właściwe 
instytucje do poszanowania potrzeb i praw jednostek podczas opracowywania 
skierowanych do nich programów;

32. podkreśla, że należy wziąć pod uwagę to, że problem przedwczesnego kończenia nauki 
dotyczy w znacznie większym stopniu chłopców niż dziewcząt; należy zatem przede 
wszystkim przedsięwziąć w tym obszarze środki ukierunkowane na chłopców, aby 
zwiększyć ich szanse na rynku pracy;
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33. zachęca do tego, aby poprzez specjalną indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom przedwcześnie kończącym naukę rozpoczęcie życia 
zawodowego i umożliwiać im, za pomocą specjalnych ofert, późniejsze nabywanie 
umiejętności i kwalifikacji związanych z pracą oraz wykształcanie umiejętności 
społecznych, aby zwiększyć ich szanse na zdobycie zatrudnienia i stopień włączenia 
społecznego, a także zapewniać możliwości przekwalifikowania się i uznawanie 
kwalifikacji między dwoma różnymi dziedzinami zawodowymi; podkreśla, że uczniowie
z rodzin nieposiadających dokumentów powinni mieć prawo uczęszczać do szkoły;

34. podkreśla potrzebę organizowania działań na szczeblu lokalnym, zachęcających do 
powrotu do szkoły oraz promowania pozytywnego kontekstu, odnośnie do osób, które 
przerwały naukę i zamierzają podjąć ją na nowo;

35. przypomina, że przypadki krótkotrwałego i niepewnego zatrudnienia występują częściej 
wśród osób z niskim wykształceniem; wzywa Komisję do dopilnowania, aby wysiłkom na 
rzecz umożliwiania powrotu na rynek pracy osobom przedwcześnie kończącym naukę 
zawsze towarzyszyły dodatkowe programy szkoleniowe mające na celu zwiększenie ich 
perspektyw zatrudnienia w przyszłości;

36. wskazuje, że inwestycje dotyczące przekwalifikowania i aktualizowania kursów w ramach 
szkolenia zawodowego mają podstawowe znaczenie pod względem ułatwiania osobom 
przedwcześnie kończącym naukę integracji na rynku pracy;

37. podkreśla potrzebę podejmowania przez członków społeczności szkolnej – we współpracy
z rodzicami uczniów i specjalistami naukowymi – działań i inicjatyw mających na celu 
radykalne ograniczenie zastraszania, przemocy oraz dyskryminacji społecznej i rasizmu
w szkołach, ponieważ zjawiska te prowadzą do marginalizacji uczniów, a tym samym 
sprzyjają przedwczesnemu kończeniu nauki; 

38. apeluje do państw członkowskich o rozpowszechnianie szkół drugiej szansy zarówno 
poprzez ulepszanie ich programów nauczania oraz ich wyposażenia materiałowego
i technicznego, jak również poprzez zwiększanie możliwości dostępnej kadry 
nauczycielskiej, biorąc pod uwagę to, że szkoły te powstają w charakterze ważnych 
instrumentów umożliwiających ponowną integrację osób, którym nie powiodło się
w ramach systemu edukacji formalnej; 

39. podkreśla potrzebę podwyższania umiejętności nabywanych w ramach technicznych 
szkoleń zawodowych oraz skuteczniejszego dostosowywania oferowanych specjalizacji 
do wymogów rynku pracy, ponieważ połączenie kształcenia z zatrudnieniem jest 
nierozerwalnie powiązane z rozwiązaniem problemu przedwczesnego kończenia nauki; 

40. zauważa, że skuteczna polityka przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia 
nauki powinna obejmować wszystkie stopnie edukacji, powinna być monitorowana
i powinna opierać się na lokalnych, regionalnych, społecznych i indywidualnych 
kryteriach istniejących w tych obszarach, a mianowicie na zapobieganiu, interweniowaniu
i rekompensowaniu;

41. popiera realizację w ramach budżetu UE na rok 2012 proponowanego projektu 
pilotażowego dla młodzieży mającego na celu zapewnienie integracji młodych ludzi,
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a zwłaszcza osób przedwcześnie kończących naukę, na rynku pracy;

42. podkreśla potrzebę dokonania analizy zjawiska drugoroczności i jego wpływu na 
przedwczesne opuszczanie szkoły, wskazując na znaczenie indywidualnych programów 
dla poszczególnych uczniów;

43. uważa, że w celu przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki strategie polityczne
w dziedzinie edukacji muszą być powiązane ze strategiami politycznymi 
ukierunkowanymi na wspieranie ożywienia gospodarczego, a zatem na tworzenie stałych 
miejsc pracy i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, krótkotrwałemu
i niepewnemu zatrudnieniu oraz przyspieszaniu drenażu mózgów;

44. opowiada się za ukierunkowanym, skutecznym i konsekwentnym wykorzystywaniem 
funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), do 
pełnej realizacji strategii na rzecz młodzieży, zwłaszcza osób przedwcześnie kończących 
naukę, co będzie sprzyjać ich włączeniu społecznemu dzięki zastosowaniu specjalnych 
programów w każdym państwie członkowskim, aby zapewnić wszystkim wysokiej jakości 
kształcenie oraz zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i wagarowaniu;

45. zdecydowanie zaleca wczesne rozpoczynanie nauczania nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz nauczania języków jako uprzywilejowanych 
środków komunikacji, ponieważ młodzi ludzie bardzo szybko je opanowują;

46. podkreśla, że osoby przedwcześnie kończące naukę także powinny mieć dostęp do 
funduszy UE oraz programów mobilności niezależnie od ich statusu „wykluczonych
z oficjalnej edukacji”; wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadzorowania tego, czy 
programy są również wykorzystywane przez osoby przedwcześnie kończące naukę
i pracujące z nimi organizacje.
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