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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet beklagar att andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid i EU för 
närvarande är 14,4 procent och att 17,4 procent av dessa bara har avslutat grundskolans 
låg- och mellanstadier. Parlamentet konstaterar att EU och medlemsstaterna i många år 
haft som mål att minska skolavhoppen, men att det inte gjorts tillräckliga framsteg med 
tanke på att andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid i vissa medlemsstater 
överstiger 30 procent. Parlamentet påpekar att det finns stora skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller antalet elever som lämnar skolan i förtid och att de yttre 
förhållandena – såsom invandringsvågor och familjernas utbildningsnivå – svårligen 
låter sig jämföras mellan olika regioner och medlemsstater. Oftast rör det sig om barn 
till lågutbildade föräldrar eller om barn som lever i svåra sociala och ekonomiska 
omständigheter och det handlar oftare om pojkar än om flickor. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna till förstärkt handlingsberedskap och kommissionen till skärpt 
övervakning för att medlemsstaterna verkligen ska ta fram och genomföra strategier för 
att minska skolavhoppen. Parlamentet varnar för att eventuella nedskärningar i de 
offentliga utgifterna på utbildningsområdet på grund av den ekonomiska krisen och de 
budgetåtstramningsåtgärder som genomförs i medlemsstaterna kommer att få motsatt 
effekt, eftersom de ytterligare kommer att öka antalet elever som lämnar skolan i förtid 
inom EU.

2. Europaparlamentet konstaterar att bland de romska barnen är 20 procent inte ens 
inskrivna i skolan och 30 procent lämnar skolan i förtid. Parlamentet understryker att 
skolavhoppen i förtid är vanligare bland pojkar än bland flickor, men att det råder en 
speciell situation inom de traditionella samfunden av romer, där flickor till följd av 
tidiga äktenskap oftare lämnar skolan i förtid. Unga romska flickor som lämnar skolan i 
förtid gör det i en tidigare ålder (ca 12–13 år) än pojkarna (ca 14–15 år). För de 
traditionella samfunden av romer behövs det därför ytterligare positiva åtgärder för att 
komma till rätta med skolavhoppen till följd av dessa skadliga traditionella sedvänjor.

3. Europaparlamentet understryker även hur viktigt det är att få ned arbetslösheten i EU 
genom att tillgodose arbetsmarknadens krav och understödja övergången från en äldre 
till en yngre generation.

4. Europaparlamentet anser att avhopp från skolan leder till missade chanser för dessa 
ungdomar och till att EU som helhet förlorar social och ekonomisk potential.
Parlamentet understryker att de europeiska länderna, utöver de pågående demografiska 
förändringarna, inte har råd med detta enorma slöseri med begåvningar och att frågan 
också bör ses mot bakgrund av att såväl arbetsmarknaden som den europeiska 
konkurrensnivån gynnar personer med högre utbildning. En förbättring av 
utbildningsnivån kommer därför att bidra till uppnåendet av målet eftersom högre 
kompetens kommer att leda till ”smart tillväxt”, och eftersom hanteringen av en av de 
huvudsakliga orsakerna bakom arbetslöshet och fattigdom kommer att bereda vägen för 
en ”tillväxt för alla”. 
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5. Europaparlamentet påpekar att en sänkning av skolavhoppen till högst 10 procent, vilket 
skulle innebära att Europa 2020-målet uppnåddes, skulle medföra en minskning av 
ungdomsarbetslösheten och en ökning av sysselsättningsgraden, eftersom 52 procent av 
dem som lämnat skolan i förtid i dag är utan arbete, vartill kommer uppskattningar från 
studier om att antalet arbetstillfällen för lågkvalificerad eller okvalificerad arbetskraft 
kommer att minska ännu mer under de kommande åren. Parlamentet påpekar att man
genom en sänkning på bara 1 procent skulle vinna 500 000 kvalificerade potentiella 
arbetstagare.

6. Europaparlamentet betonar att man med ökade ekonomiska investeringar för att 
motverka skolavhoppen i ett längre perspektiv kan förebygga att ungdomarna blir 
beroende av socialförsäkringssystemen.

7. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att bekämpa skolavhoppen, inte minst 
med tanke på den demografiska utvecklingen i EU.

8. Europaparlamentet konstaterar att de långsiktiga ekonomiska och sociala effekterna av 
skolavhoppen medför avsevärd fattigdomsrisk och att bekämpningen av dem är ett sätt 
att hindra att ungdomar blir socialt utestängda. Parlamentet anser därför att det är 
oerhört viktigt att minska antalet skolavhopp för att vi ska uppnå målet i strategier både 
på nationell nivå och på EU-nivå om att lyfta minst 20 miljoner människor ur 
fattigdomen och uppmanar med kraft medlemsstaterna att inte sänka skolpliktsåldern. 

9. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att så snabbt som möjligt utarbeta 
en politik som främjar nya arbetstillfällen som bygger på ny kompetens.

10. Europaparlamentet påpekar att utbildningssystemen måste anpassas till 
arbetsmarknadens behov. I framtiden kommer knappast någon att tillbringa hela 
arbetslivet inom en enda sektor och eleverna måste därför ha kompetens av de mest 
mångskiftande slag, såsom kreativitet, förmåga att tänka skapande, allmänbildning och 
förmåga att snabbt och flexibelt anpassa sig till förhållanden och krav som hela tiden 
förändras.

11. Europaparlamentet vill att kommissionen senast om ett år inför Europaparlamentet 
lägger fram en översikt, en bedömning och en utvärdering av de nationella 
reformprogrammen på grundval av exakta indikatorer, tillsammans med resultaten från 
övervakningen av utvecklingen på olika utbildningsnivåer i medlemsstaterna, med 
utförliga uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att bekämpa arbetslösheten såsom 
lärlingsutbildning, program för att varva studier och arbete, yrkesmässigt mentorskap 
osv. med en bedömning av sysselsättningsutsikterna för varje bransch och yrkesnivå, 
samt att den regelbundet inkommer med rapporter om utvecklingen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att låta genomföra studier för att undersöka vilket inflytande 
de olika skolsystemen har på antalet avhopp. Parlamentet vill att denna bedömning ska 
bygga på den särskilda nationella, regionala och lokala situation som råder i fråga om 
elever som lämnar skolan i förtid.

12. Europaparlamentet anser att en europeisk ram för övergripande strategier mot 
skolavhopp skulle kunna ge medlemsstaterna nyttig vägledning om hur de rätt bör 
inrikta arbetet med att förbättra sin nuvarande politik och utveckla sina nationella 
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reformprogram, låt vara att hänsyn i det sammanhanget måste tas till 
subsidiaritetsprincipen.

13. Europaparlamentet konstaterar att problemet med skolavhopp varierar från land till land 
och även inom regionerna, och att det därför inte finns någon patentlösning på det.

14. Europaparlamentet understryker att man för att effektivt kunna motverka att elever 
lämnar skolan i förtid måste utbyta erfarenheter och bästa praxis på nationell nivå och 
EU-nivå. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att uppmuntra 
samarbetet mellan medlemsstaterna och stödja deras strategier genom utbyte av 
erfarenheter, sakkunskap och god praxis. Parlamentet stöder rådets rekommendation om 
en gemensam europeisk ram för verkningsfulla och ändamålsenliga insatser mot 
skolavhopp, inklusive idén att medlemsstaterna bör anta heltäckande nationella 
strategier mot avhopp från skolan senast 2012. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med beaktande av 
personuppgiftsskyddet djupgående analysera problemet med att elever lämnar skolan i 
förtid, för att ta reda på de bakomliggande orsakerna på nationell, regional och lokal 
nivå och ta fram lämpliga åtgärdspaket för att förebygga, ingripa mot och kompensera 
för detta problem genom att inrätta specialiserade institutioner eller stödtjänster för 
elever med erkända funktionshinder. Parlamentet anser att strategier för att ta itu med 
problemet att elever lämnar skolan i förtid måste bygga på analyser av de specifika 
nationella, regionala och lokala aspekterna av problemet och att uppgifterna bör 
användas för att inrikta forskningen på orsakerna bakom den exceptionellt höga graden 
av skolavhopp inom vissa kategorier av elever och i de regioner, kommuner och skolor 
som är värst drabbade.

16. Europaparlamentet erinrar om att övergripande strategier mot skolavhopp bör 
sammanföra olika slags politik, samordna olika politikområden och få med åtgärderna i 
all politik med inriktning på ungdomar och barn.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ordna program för bekämpning av 
olika sorters missbruk och sociala patologier, tillsammans med förebyggande program 
som hanterar sambandet mellan familjesituationen och skolavhopp i förtid.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av kommissionen på ett 
effektivt sätt undersöka och ta itu med problemet med ungdomar utanför utbildning, 
sysselsättning och yrkesutbildning.

19. Europaparlamentet förespråkar flexibla, behovsorienterade lärandeformer i skolorna och 
betonar att framför allt grundskolan måste ge sig i kast med denna utmaning genom att 
tidigt gripa in och stärka elevernas band till skolan och genom andra åtgärder. Det 
behövs därför en lärarkår samt personal med psykologiutbildning och socialpedagogisk 
utbildning som är kvalificerade för denna uppgift och som får högkvalitativ fortbildning 
under hela sin karriär så att de kan ändra sina metoder och anpassa dem efter nya behov 
och som aktivt medverkar i att planera, organisera, genomföra och utvärdera strategier 
för att hjälpa personer som löper risk att lämna skolan i förtid eller som redan gjort det.
Parlamentet påpekar att utbildnings- och fortbildningsinstitutioner måste utbyta 
erfarenheter och beprövad praxis och utveckla effektiva metoder för att stödja elever 
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som löper risk att lämna skolan i förtid.

20. Europaparlamentet efterlyser utvidgade möjligheter till praktik i företag, parallellt med 
fortsatt deltagande i skolundervisningen.

21. Europaparlamentet anser att familjens roll bör tillmätas samma betydelse som lärarnas i 
samband med livslångt lärande.

22. Europaparlamentet vill att aktörer utanför skolan upprättar nätverk för att göra det 
möjligt för skolorna att stödja eleverna mer effektivt och ta itu med de problem som gör 
att barnen hamnar i en svår situation.

23. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna ytterligare bör förbättra sin 
utbildning och yrkesutbildning för att den bättre ska motsvara både de enskilda 
individernas och arbetsmarknadens behov, också genom att åtgärda problemen med 
grundläggande färdigheter (läs-, skriv- och räknekunnighet) samt verka för 
yrkesutbildning och utbildning samt åtgärder för att underlätta övergången från 
utbildningen till arbetsmarknaden.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge elever med inlärningssvårigheter 
möjlighet att delta i aktiviteter utanför lektionerna och utanför skolan, så att de kan 
utveckla sådana centrala färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

25. Europaparlamentet anser att utbildningspolitiska beslut måste fattas på nationell, 
regional eller lokal nivå.

26. Europaparlamentet konstaterar att alla barn är lika värda i inlärningssammanhang och 
har rätt till en grundläggande utbildning. Parlamentet påpekar därför att elevernas 
individuella situation, t.ex. kön, familjeförhållanden, en minoritets- eller 
invandrarbakgrund, ett funktionshinder och deras egna inlärningssvårigheter (såsom läs-
och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik) måste beaktas och att dessa elever 
redan från början måste stöttas på ett målinriktat sätt och få utbildningsstöd avpassat 
efter deras särskilda behov för att de ska få bättre möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och så att inte fattigdomsrisken och den sociala utestängningen ska gå 
i arv till dem. Parlamentet framhåller att papperslösa barn måste ges möjlighet att gå i 
skolan. Parlamentet inser att integrations- och utbildningspolitiska reformer inte får 
hanteras separat från varandra. Parlamentet föreslår mot bakgrund av detta en 
anti-segregeringspolitik som ska ändra missgynnade skolors sociala sammansättning 
och stöder former av positiv särbehandling, såsom att prioritera undervisningen i utsatta 
områden och program med särskilt stöd till skolor i utsatta områden. Parlamentet 
påpekar även att ett flertal studier visar att läroinrättningar där eleverna har svårt att 
komma till rätta med varandra och där integrationen fungerar sämre också har fler 
elever som hoppar av skolan, och parlamentet efterlyser därför en vi-anda med utrymme 
för alla inom skolorna. Parlamentet noterar vidare att ineffektiv politik i fråga om 
möjligheten att förena yrkesliv och familjeliv ökar antalet fall av elever som lämnar 
skolan i förtid eller inte klarar av sina studier i allmänhet, och att det är viktigt att 
fördjupa ansträngningarna för att förbättra sådan politik.

27. Europaparlamentet hänvisar här till OECD:s Pisa-undersökningar där man konstaterat 
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att elever i skolsystem med lägre nivåer av vertikal och horisontell differentiering i lägre 
utsträckning tvingas gå om en klass eller stängs av. Parlamentet understryker 
OECD: slutsats att elever med svagare social bakgrund lider mest av att tvingas gå om 
en klass eller av att stängas av. Parlamentet framhåller OECD:s konstaterande att en 
tidig uppdelning i olika utbildningsgångar förstärker de socioekonomiska 
ojämlikheterna när det gäller utbildningsmöjligheter, utan att genomsnittsresultaten i 
dessa utbildningssystem höjs.

28. Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang till OECD:s konstaterande att flyttning 
av en elev från en skola till en annan på grund av dåliga studieresultat, 
uppförandeproblem eller särskilda inlärningsbehov samt uppdelningen inom alla ämnen 
av elever alltefter deras färdigheter inverkar negativt på skolsystemets resultat i 
Pisa-jämförelsen.

29. Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang till OECD:s konstaterande att 
socioekonomiskt missgynnade elever ofta är dubbelt missgynnade eftersom de i högre 
utsträckning går i socioekonomiskt missgynnande skolor, där det finns färre och mindre 
kvalificerade lärare.

30. Europaparlamentet konstaterar att pojkar oftare än flickor lämnar skolan i förtid och att 
vi riskerar att få en underklass av unga arbetslösa män som är lågutbildade eller helt 
saknar utbildning och som har dåliga utsikter att komma in på arbetsmarknaden eller att 
delta i samhällslivet överlag. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
särskilt uppmärksamma pojkar som har svårt att anpassa sig till skolans värld och ber 
medlemsstaterna avhålla sig från att sänka skolpliktsåldern.

31. Europaparlamentet betonar att återinslussningen lyckas bäst med hjälp av program som 
tar sikte på de individuella behoven hos skolavhoppare. Parlamentet uppmanar 
institutionerna att respektera de enskilda individernas rättigheter och behov i samband 
med utvecklingen av program för dem.

32. Europaparlamentet betonar att man måste beakta att pojkar i högre grad än flickor 
lämnar skolan i förtid. Därför måste man stärka insatserna när det gäller pojkar i denna 
fråga, för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden.

33. Europaparlamentet begär att man genom särskild individuell yrkesrådgivning ska hjälpa 
personer som lämnat skolan i förtid att komma in på arbetsmarknaden och hjälpa dem 
att i efterhand tillägna sig arbetsrelaterade kunskaper och kvalifikationer och genom 
särskilda skräddarsydda insatser utveckla sina sociala färdigheter för att de lättare ska 
kunna komma in på arbetsmarknaden och delta i samhällslivet och kunna dra nytta av 
möjligheter till omskolning och meritöverföringssystem. Parlamentet betonar att elever 
från papperslösa familjer ska ha rätt att gå i skola.

34. Europaparlamentet understryker att det behövs åtgärder på lokal nivå för att uppmuntra 
skolavhoppare att återvända till skolan samt främjande av positiva miljöer för 
skolavhoppare som avser att börja om på nytt.

35. Med tanke på att kortlivade och osäkra anställningar förekommer mer bland 
lågutbildade personer uppmanar Europaparlamentet kommissionen att se till att 
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insatserna för att hjälpa personer som lämnat skolan i förtid kopplas samman med extra 
utbildningsprogram som förbättrar deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

36. Europaparlamentet påpekar att investeringar i omskolning och i modernisering av 
yrkesutbildningen är viktiga faktorer för att hjälpa personer som lämnat skolan i förtid 
att komma in på arbetsmarknaden.

37. Europaparlamentet understryker att aktörer inom utbildningsväsendet i samarbete med 
elevernas föräldrar och akademiker med specialistkompetens måste vidta åtgärder och 
införa initiativ för att avsevärt minska hotelser, våld samt socialt relaterad eller 
rasrelaterad rasism i skolorna, eftersom detta leder till att elever marginaliseras, vilket i 
sin tur lägger grunden till att eleverna lämnar skolan.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka de s.k. andra chans-skolorna, 
förbättra innehållet i deras läroplaner och deras utbildningsmaterial och tekniska 
utrustning och höja kompetensen hos lärarna, eftersom dessa skolor visat sig vara ett 
viktigt verktyg för att återintegrera personer som halkat ur det formella 
utbildningssystemet.

39. Europaparlamentet understryker att den kompetens som lärs ut i samband med teknisk 
yrkesutbildning måste uppgraderas, och att de specialiseringar som erbjuds effektivare 
måste matchas med arbetsmarknadens behov, eftersom sammankoppling av utbildning 
och anställning är en väsentlig del av arbetet med att motverka avhopp från skolan i 
förtid.

40. Europaparlamentet konstaterar att en effektiv politik för att tackla problemet med att 
elever lämnar skolan i förtid bör omfatta alla nivåer av utbildningen, följas upp och 
utarbetas utifrån lokala, regionala, sociala och individuella kriterier inom tre områden, 
nämligen förebyggande, ingripande och kompenserande insatser.

41. Europaparlamentet förespråkar inom ramen för EU:s budget för 2012 det föreslagna 
pilotprojektet för ungdomar, vilket har som mål att garantera att ungdomar, särskilt 
personer som hoppat av skolan, integreras på arbetsmarknaden.

42. Europaparlamentet understryker att man måste analysera företeelsen att elever går om 
ett år i skolan samt hur detta påverkar skolavhoppen i förtid, och framhåller betydelsen 
av individuella program för enskilda skolelever.

43. Europaparlamentet anser att man för att motverka att elever lämnar skolan i förtid måste 
koppla utbildningspolitiken till politiken för att främja den ekonomiska återhämtningen 
och därmed till skapandet av varaktiga arbetstillfällen, och förhindra avhopp från skolor 
och utbildningar, kortlivade och otrygga anställningar och kompetensflykt.

44. Europaparlamentet föreslår att man på ett målinriktat, effektivt och konsekvent sätt 
utnyttjar strukturfonderna, särskilt Europeiska Socialfonden, för att fullständigt 
genomföra EU:s ungdomsstrategier, med en särskild satsning på elever som lämnat 
skolan i förtid, så att man inom ramen för specifika program i varje medlemsstat kan 
främja deras integration i samhället i syfte att garantera alla en utbildning av hög 
kvalitet och undvika skolavhopp och skolk.
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45. Europaparlamentet förordar tidig inlärning av ny informations- och 
kommunikationsteknik samt språkinlärning eftersom detta är särskilt användbara 
kommunikationsmedel som i synnerhet unga människor snabbt tar till sig.

46. Europaparlamentet betonar att också skolavhoppare bör få ta del av EU-medel och 
EU-program för rörlighet fastän de inte deltar i den formella utbildningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka om också skolavhoppare 
och organisationer som arbetar med dem deltar i dessa program.
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