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SUGESTII

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

1. regretă că, în UE, rata abandonului școlar se ridică în prezent la 14,4 %, 17,4 % dintre 
tinerii în cauză neabsolvind decât școala primară; constată că reducerea abandonului 
școlar a reprezentat un obiectiv al UE și al statelor membre ani la rând, însă nu s-au 
înregistrat progrese suficiente, rata abandonului școlar depășind 30 % în unele state 
membre; subliniază că rata abandonului școlar diferă puternic de la un stat membru la 
altul și că factorii contextuali, cum ar fi fluxurile migratoare și nivelul de educație al 
familiilor, pentru diferite regiuni și state membre, sunt dificil de comparat; subliniază 
faptul că, cel mai adesea, acești copii provin din familii cu un nivel scăzut de educație sau 
defavorizate din punct de vedere socioeconomic și sunt mai frecvent băieți decât fete; 
solicită un angajament mai puternic din partea statelor membre de a acționa și o 
monitorizare mai atentă din partea Comisiei, care să asigure elaborarea și punerea în 
practică de către statele membre a unor strategii de reducere a abandonului școlar; 
avertizează asupra faptului că posibilele reduceri ale cheltuielilor publice din sectorul 
educației din cauza crizei economice și punerea în aplicare în statele membre a politicilor 
de austeritate bugetară vor avea efecte negative, ducând la creșterea numărului tinerilor 
care abandonează școala timpuriu în UE;

2. ia act de faptul că 20% din copiii romi nu sunt înscriși la școală deloc și că 30% o 
abandonează timpuriu; subliniază că deși abandonul școlar timpuriu este mai frecvent în 
rândul băieților decât în rândul fetelor, în cazul comunităților tradiționale de romi există o 
situație specială în care, din cauza obiceiului căsătoriei timpurii, abandonarea școlii este 
mult mai frecventă în rândul fetelor; abandonarea școlii de către fetele de etnie romă are 
loc la o vârstă fragedă (în jur de 12-13 ani) comparativ cu băieții (în jur de 14-15 ani); în 
cazul comunităților tradiționale de romi este necesară adoptarea de măsuri pozitive 
suplimentare pentru a depăși problema abandonului școlar ca urmare a acestor practici 
tradiționale dăunătoare;

3. de asemenea, subliniază necesitatea absolută de a reduce șomajul în Uniunea Europeană, 
răspunzând noilor nevoi profesionale și susținând reînnoirea grupelor de vârstă;

4. consideră că abandonul școlar timpuriu se traduce prin oportunități ratate de către tineri și 
printr-o pierdere de potențial social și economic pentru UE în ansamblul său; subliniază 
faptul că, pe lângă schimbările demografice actuale, țările europene nu își pot permite 
pierderile enorme de talent și subliniază că acest fenomen ar trebui analizat în lumina 
faptului că piața muncii și nivelul de competitivitate din Europa vor tinde împreună să 
favorizeze deținătorii unor calificări de educație superioară. îmbunătățirea performanțelor 
școlare va contribui astfel la atingerea obiectivului în măsura în care nivelurile mai înalte 
de calificare vor face posibilă o „creștere inteligentă”, iar abordarea unuia dintre 
principalii factori de risc implicați în șomaj și în sărăcie va deschide calea spre o „creștere 
favorabilă incluziunii”.

5. observă că o reducere nu mai mare de 10 %, atingând obiectivul principal al Strategiei 
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UE 2020, ar avea un efect în reducerea șomajului în rândul tinerilor și îmbunătățirea ratei 
ocupării forței de muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre tinerii care abandonează școala 
sunt șomeri și, potrivit unor estimări academice, numărul de locuri de muncă disponibile 
pentru persoanele slab calificate sau necalificate va scădea în continuare în următorii ani; 
atrage atenția asupra faptului că, doar prin reducerea ratei abandonului școlar cu doar 1 %, 
ar putea fi sporit numărul potențialilor angajați calificați cu 500 000;

6. subliniază că, pe termen lung, investițiile financiare ridicate în combaterea abandonului 
școlar pot avea ca efect independența tinerilor de sistemele de asigurare socială;

7. subliniază importanța combaterii abandonului școlar, având în vedere - și nu în ultimul 
rând - evoluția demografică în UE;

8. constată că efectele economice și sociale pe termen lung ale abandonul școlar timpuriu 
implică un risc ridicat de sărăcie și că lupta împotriva abandonului școlar timpuriu este o 
modalitate de a preveni excluziunea socială a tinerilor; prin urmare, consideră că 
reducerea numărului de tineri care abandonează școala timpuriu este o măsură-cheie 
pentru atingerea obiectivului din strategiile atât naționale, cât și europene, de eliminare a 
riscului de sărăcie pentru cel puțin 20 de milioane de persoane și îndeamnă statele 
membre să nu coboare vârsta maximă pentru educația obligatorie; 

9. solicită astfel statelor membre să elaboreze cât mai curând politici care să încurajeze 
crearea de noi locuri de muncă bazate pe competențe noi;

10. subliniază nevoia de a adapta sistemele de învățământ pentru a răspunde cerințelor pieței 
forței de muncă; subliniază faptul că, în situația în care, pe viitor, cazurile când o persoană 
va lucra toată viața într-un singur domeniu vor fi rare, elevii trebuie să dobândească o 
gamă largă de competențe, cum ar fi creativitatea, gândirea creativă, competențele 
generale și abilitatea de a se adapta rapid și flexibil la condițiile și cerințele în continuă 
schimbare;

11. consideră că Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European, în termen de un an și 
pe baza unor indicatori preciși, o estimare și o evaluare a programelor naționale de 
reformă, precum și rezultatele monitorizării evoluțiilor diverselor niveluri de educație în 
statele membre, care să detalieze măsurile luate pentru a combate șomajul, cum ar fi 
uceniciile, formarea în alternanță, tutoratul profesional etc., cu o prezentare a 
perspectivelor locurilor de muncă în funcție de sector și de nivelul competențelor, precum 
și să prezinte în mod periodic rapoarte privind progresele înregistrate; îndeamnă Comisia 
să analizeze impactul fiecărui sistem național de învățământ asupra ratei abandonului 
școlar; consideră că acest studiu ar trebui să se bazeze pe specificitățile naționale, 
regionale și locale ale fenomenului de abandon școlar;

12. consideră că, respectând principiul subsidiarității, un cadru european pentru strategii 
globale de combatere a abandonului școlar ar putea oferi statelor membre un ghid util 
pentru a identificarea abordării corecte în vederea modernizării politicilor existente și 
dezvoltării programelor lor naționale de reformă;

13. ia act de faptul că problema abandonului școlar timpuriu variază de la o țară la alta și, de 
asemenea, în cadrul regiunilor și, prin urmare, nu există o soluție universal valabilă;
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14. subliniază importanța, pentru a combate eficient abandonul școlar timpuriu, schimburilor 
de experiență și de bune practici la nivel național și european; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să încurajeze cooperarea dintre statele membre și să sprijine strategiile acestora 
prin schimbul de experiență, de expertiză și de bune practici; sprijină Recomandarea 
Consiliului care sugerează un cadru european comun pentru politici eficiente și eficace de 
combatere a acestui fenomen, inclusiv ideea că statele membre ar trebui să adopte strategii 
naționale globale de combatere a abandonului școlar timpuriu până în 2012; 

15. solicită statelor membre să analizeze în profunzime problema abandonului școlar, luând în 
considerare aspectele legate de protecția datelor, pentru a identifica cauzele de bază la 
nivel național, regional și local și să dezvolte pachete adecvate de măsuri în ceea ce 
privește prevenirea, intervenția și compensarea, inclusiv crearea unor instituții speciale 
sau a unor servicii școlare de asistență pentru dizabilitățile recunoscute; consideră că 
strategiile de combatere a abandonului școlar trebuie să fie bazate pe analiza 
dimensiunilor naționale, regionale și locale specifice fenomenului și că aceste date ar 
trebui să ajute la concentrarea cercetării asupra cauzelor ratelor extrem de ridicate ale 
abandonului școlar în rândul categoriilor de elevi menționate și în regiunile, localitățile și 
școlile cele mai afectate;

16. reamintește că strategiile globale de combatere a abandonului școlar ar trebui să cuprindă 
un mix de politici, coordonarea între sectoare diferite de politică și integrarea măsurilor în 
toate politicile privind tinerii și copiii;

17. invită statele membre să elaboreze programe de combatere a dependențelor și a 
patologiilor sociale și programe de prevenire pentru a aborda relația dintre situația 
familială și abandonul școlar timpuriu;

18. îndeamnă statele membre, asistate de către Comisie, să acționeze în mod eficient pentru a 
consemna fenomenul NEET (tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare) și pentru a-l combate;

19. sprijină metodele școlare flexibile, adaptate nevoilor și subliniază că această provocare 
trebuie să fie abordată în primul rând de către școlile primare și în primii ani ai școlilor 
secundare prin prevenirea timpurie, promovându-se relații mai strânse cu școlile, precum 
și prin alte măsuri; consideră că personalul educativ, psihologii școlari, asistenții sociali 
școlari și toți factorii interesați ar trebui calificați în acest scop și ar trebui să beneficieze
de un standard înalt de formare de-a lungul carierei pentru a le permite să-și reorienteze 
practicile și astfel să le adapteze la noile cerințe și să fie implicați activ în planificarea, 
organizarea, desfășurarea și evaluarea strategiilor de asistență a persoanelor care riscă să 
abandoneze școala timpuriu și a celor care au abandonat-o deja; prin urmare, subliniază 
faptul că școlile și instituțiile de formare profesională trebuie să facă schimb de experiență 
și de practici testate și să creeze mijloace eficiente de sprijinire a elevilor care riscă să 
abandoneze școala;

20. propune extinderea posibilității de a participa la stagii în cadrul companiilor în paralel cu 
o continuare a studiilor;

21. consideră că, în cazul învățării pe tot parcursul vieții, rolul familiei trebuie să fie 
considerat la fel de important ca și cel al cadrelor didactice;
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22. speră ca actorii din afara școlii să colaboreze astfel încât să permită școlilor să ofere 
elevilor o susținere mai mare și să abordeze problemele care pun elevii în dificultate; 

23. subliniază că statele membre ar trebui să îmbunătățească în continuare sistemele lor de 
învățământ și de formare pentru a răspunde mai eficient la nevoile indivizilor și la cele ale 
pieței muncii, inclusiv prin abordarea problemei reprezentate de competențele de bază 
(citirea și cunoștințele de aritmetică) și prin promovarea educației și a formării 
profesionale, precum și a măsurilor de facilitare a tranziției de la educație la piața muncii;

24. încurajează statele membre să asigure elevilor cu dificultăți de învățare activități 
extracurriculare și extrașcolare pentru ca aceștia să dezvolte competențe-cheie care sunt 
extrem de necesare pe piața forței de muncă;

25. subliniază faptul că trebuie ca deciziile privind politica de educație să fie luate la nivel 
național, regional sau local;

26. ia act de faptul că toți copiii au un nivel egal de demnitate din punctul de vedere al 
învățării și au dreptul la o educație de bază; subliniază, prin urmare, că trebuie luată în 
considerare situația personală a elevilor, spre exemplu genul, situația familiei, proveniența 
din rândul minorităților sau imigranților, dizabilitățile sau dificultățile în învățare ( ex 
dislexia, disgrafia și discalculia), iar acești copii trebuie încurajați de la început în mod
orientat iar asistența educațională trebuie adaptată nevoilor lor specifice de la început, 
pentru a evita perpetuarea excluziunii sociale și a riscului de sărăcie, prin sporirea șanselor 
acestora de a intra pe piața muncii; subliniază necesitatea de a facilita accesul la școli 
pentru copiii care nu au acte de identitate; admite că reformele politice privind politicile 
de integrare și educație nu trebuie tratate separat; propune, în acest context, politici de 
desegregare pentru a schimba conținutul social al școlilor „dezavantajate” și încurajează 
măsurile de discriminare pozitivă, cum ar fi zonele prioritare de educație și programele 
care oferă un sprijin specific școlilor din zonele defavorizate; subliniază, de asemenea, că 
după cum arată numeroase studii, instituțiile de învățământ care au probleme mai mari în 
ceea ce privește coexistența și integrarea elevilor prezintă, de asemenea, rate mai ridicate 
ale abandonului școlar și prin urmare, pledează pentru necesitatea unui climat școlar care 
să favorizeze incluziunea; constată, în plus, că politicile ineficiente privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată sporesc cazurile de abandon școlar timpuriu și 
eșecul școlar în general și că este necesar să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți
politicile de echilibru dintre viața profesională și cea privată;

27. reamintește, în acest context, studiile PISA ale OCDE, în urma cărora s-a constatat că, în 
sistemele de învățământ cu un nivel redus de diferențiere pe verticală și pe orizontală, 
repetenția și exmatricularea sunt mai puțin frecvente; subliniază că, potrivit datelor 
OCDE, repetenția și exmatricularea afectează în mod negativ în special elevii de condiție 
socială precară; subliniază constatarea OCDE conform căreia repartizarea prematură pe 
programe școlare diferite sporește inegalitățile economice în ceea ce privește șansele de 
acces la educație, fără să determine o creștere a rezultatelor medii în respectivele sisteme 
de învățământ;

28. reamintește, în acest context, constatarea OCDE conform căreia schimbarea școlii ca 
urmare a rezultatelor slabe, a problemelor de comportament sau a nevoilor speciale de 
învățare și repartizarea elevilor pe materii în funcție de aptitudini influențează în mod 
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negativ performanțele sistemului de învățământ din comparația PISA;

29. reamintește, în acest context, că, potrivit OCDE, elevii dezavantajați din punct de vedere 
socioeconomic sunt deseori dublu dezavantajați, deoarece aceștia studiază în școli mult 
defavorizate din punct de vedere socioeconomic, în care calitatea profesorilor este mai 
redusă;

30. constată că băieții sunt mai predispuși să abandoneze școala și că riscăm să creăm o 
categorie socială inferioară cu bărbați tineri șomeri, slab instruiți sau neinstruiți și cu șanse 
reduse să intre pe piața muncii și să se integreze în societate în general; îndeamnă statele 
membre să acorde o atenție specială băieților cu dificultăți de adaptare la mediul școlar și 
descurajează statele membre să reducă vârsta de școlarizare obligatorie;

31. subliniază că cele mai mari rate de reintegrare sunt obținute de programele care abordează 
nevoile individuale ale tinerilor care abandonează școala timpuriu; invită instituțiile să 
respecte nevoile și drepturile indivizilor în elaborarea de programe pentru aceștia;

32. subliniază că trebuie să se țină seama de faptul că abandonul școlar este mai puternic 
reprezentat în rândul băieților decât al fetelor; prin urmare, băieții trebuie să beneficieze 
de măsuri sporite în acest domeniu, care să le amelioreze șansele pe piața muncii;

33. solicită organizarea unor consultări speciale individuale privind cariera destinate tinerilor 
care abandonează școala, care să le faciliteze intrarea pe piața muncii și care să facă 
posibilă, prin intermediul unor programe speciale, dobândirea ulterioară a unor 
competențe și calificări profesionale, precum și dezvoltarea de competențe sociale 
ulterior, cu scopul de a le crește șansele de încadrare în muncă și de integrare socială și să 
beneficieze de oportunități de reînvățare și de modalități de echivalare a cursurilor; 
subliniază faptul că elevii care provin din familii care nu au acte de identitate trebuie să 
aibă dreptul de a merge la școală;

34. subliniază necesitatea de a organiza activități la nivel local care să încurajeze oamenii să 
se întoarcă la școală și care să promoveze un mediu pozitiv pentru cei care au abandonat 
școala timpuriu și intenționează să se reîntoarcă;

35. având în vedere că, în rândul persoanelor cu un nivel de educație scăzut, locurile de 
muncă precare și instabile sunt mai numeroase, solicită Comisiei să garanteze că eforturile 
depuse pentru a permite tinerilor care abandonează școala timpuriu să revină pe piața 
muncii sunt legate în mod invariabil de programele de formare suplimentară pentru a 
îmbunătăți perspectivele acestora de angajare;

36. subliniază faptul că investițiile în recalificare și în modernizarea cursurilor de formare 
profesională sunt esențiale pentru a-i ajuta pe tinerii care abandonează școala timpuriu să 
se integreze pe piața forței de muncă;

37. subliniază faptul că este necesar ca membrii comunității educaționale, în colaborare cu 
părinții elevilor și cu specialiștii din mediul academic, să ia măsuri și să lanseze inițiative 
cu scopul de a reduce drastic intimidarea, violența și discriminarea socială și pe bază de 
rasă în școală, care conduc la marginalizarea elevilor, creând astfel condițiile pentru 
părăsirea timpurie a școlii; 
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38. îndeamnă statele membre să extindă crearea de școli care oferă a doua șansă, îmbunătățind 
atât conținutul programelor de studii, cât și materialele și echipamentul tehnic specifice 
acestor școli și dezvoltând capacitățile cadrelor didactice disponibile, având în vedere 
faptul că aceste școli reprezintă un instrument important pentru reintegrarea persoanelor 
care au renunțat la sistemul de educație formală; 

39. subliniază necesitatea actualizării competențelor dobândite prin formarea profesională 
tehnică și adaptarea mai eficace a specializărilor oferite la cerințele pieței forței de muncă, 
deoarece corelarea educației cu ocuparea forței de muncă este o parte integrantă a luptei 
împotriva abandonului școlar; 

40. ia act de faptul că o politică eficientă de combatere a fenomenului abandonului școlar 
timpuriu ar trebui să includă toate nivelurile de învățământ și să fie monitorizată și 
elaborată pe baza unor criterii locale, regionale, sociale și individuale în trei domenii, și 
anume de prevenire, de intervenție și de compensare;

41. susține, în contextul bugetului UE 2012, „Proiectul-pilot privind tineretul” propus în 
scopul de a garanta integrarea pe piața muncii a tinerilor și, în special, a tinerilor care 
abandonează școala;

42. subliniază necesitatea de a analiza fenomenul repetării anului școlar și impactul acestuia 
asupra abandonului școlar timpuriu, subliniind importanța programelor individuale pentru 
fiecare elev;

43. consideră că, pentru a combate abandonul școlar timpuriu, politicile de educație trebuie să 
fie corelate cu politicile de promovare a redresării economice și, implicit, de creare a unor 
locuri de muncă permanente, și să evite abandonul școlar, locurile de muncă precare și 
instabile și accelerarea exodului creierelor;

44. sprijină o utilizare direcționată, eficientă și coerentă a fondurilor structurale, în special a 
Fondului social european (FSE), pentru aplicarea pe deplin a strategiilor privind tineretul, 
în special pentru cei care abandonează școala timpuriu pentru a favoriza incluziunea 
socială prin utilizarea programelor specifice din fiecare stat membru, în vederea asigurării 
unui învățământ de calitate pentru toți și pentru a evita abandonul școlar timpuriu și 
absenteismul;

45. sprijină învățarea timpurie a NTIC (noile tehnologii ale informației și comunicațiilor), 
precum și a limbilor străine, ca mijloace de comunicare privilegiate pentru care tinerii 
prezintă abilitatea de a le învăța rapid.

46. subliniază, de asemenea, că tinerii care abandonează școala timpuriu ar trebui să aibă 
acces la fonduri europene și la programe de mobilitate, indiferent de statutul lor de 
persoane care au renunțat la educația formală; invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze dacă aceste programe sunt utilizate, de asemenea, de tinerii care 
abandonează școala timpuriu și de organizațiile care lucrează cu aceștia.
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Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Olle 
Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, 
Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, 
Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antigoni Papadopoulou, Evelyn 
Regner, Emilie Turunen, Peter van Dalen, Cecilia Wikström

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Ashley Fox, Marit Paulsen


