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Amendement 1
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan; wijst erop dat het terugdringen 
van schooluitval reeds vele jaren een 
doelstelling van de EU en de lidstaten is, 
maar dat er op dit gebied onvoldoende 
vooruitgang is geboekt, aangezien in 
sommige lidstaten het percentage 
voortijdige schoolverlaters boven de 30% 
ligt; is het met de Commissie eens dat de 
lidstaten zich niet voldoende inzetten om 
dat percentage omlaag te brengen en 
dringt aan op een grotere 
handelingsbereidheid bij de lidstaten 
alsmede een scherper toezicht door de 
Commissie, om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten strategieën ontwikkelen en 
uitvoeren ter vermindering van 
schooluitval;

Or. en

Amendement 2
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan; wijst erop dat er tussen de 
lidstaten zeer grote verschillen bestaan in 
de percentages voortijdige schoolverlaters 
en dat het buitengewoon moeilijk is de 
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omgevingsfactoren in de verschillende 
regio's en lidstaten, zoals 
migratiebewegingen of het 
opleidingsniveau binnen het gezin, met 
elkaar te vergelijken;

Or. de

Amendement 3
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan; merkt op dat bij deze percentages 
in aanmerking moet worden genomen dat 
hoger opgeleide personen, gezien de 
arbeidsmarkt en de concurrentiepositie 
van Europa, betere kansen hebben;

Or. fr

Amendement 4
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan; stelt zich op het standpunt dat 
schooluitval leidt tot gemiste kansen voor 
jongeren en een verlies van sociaal en 
economisch potentieel voor de EU als 
geheel;

Or. lt
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Amendement 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan; benadrukt dat deze kinderen 
veelal afkomstig zijn uit laaggeschoolde of 
kansarme milieus, en dat jongens vaker 
voortijdige schoolverlaters zijn dan 
meisjes;

Or. pl

Amendement 6
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 
14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan en dat dit percentage nog 
ongunstiger is bij kansarme groepen, met 
name bij Roma-kinderen, waarvan 20% 
helmaal niet naar school gaat en 30% het 
schoolsysteem voortijdig verlaat;

Or. en

Amendement 7
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters in de EU momenteel op 

1. betreurt het dat het percentage 
voortijdige schoolverlaters in de EU 
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14,4% ligt en dat 17,4% van die groep 
zelfs alleen maar de lagere school heeft 
gedaan;

momenteel op 14,4% ligt en dat 17,4% van 
die groep zelfs alleen maar de lagere 
school heeft gedaan;

Or. en

Amendement 8
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat hoewel voortijdig 
schoolverlaten vaker voorkomt bij jongens 
dan bij meisjes, de situatie bij traditionele 
Roma-gemeenschappen anders is, omdat 
daar, vanwege de traditie om op jonge 
leeftijd in het huwelijk te treden, 
schooluitval vaker voorkomt bij meisjes. 
Bovendien zijn deze meisjes vaak jonger 
(rond 12 -13 jaar) dan de jongens (14-15 
jaar) als zij van school af gaan;

Or. en

Amendement 9
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er bovendien op dat het 
belangrijk is de werkloosheid in de EU 
terug te dringen door tegemoet te komen 
aan nieuwe behoeften op het gebied van 
beroepsbekwaamheden en vervanging van 
oudere arbeidskrachten door jongere te 
stimuleren;

Or. fr

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou



AM\867306NL.doc 7/56 PE464.934v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de ernst van het 
probleem en het feit dat de Europese 
landen zich een dergelijke enorme 
verspilling van talent en de hoge 
economische en financiële kosten ten 
gevolge van schooluitval, bovenop de 
huidige demografische veranderingen, 
niet kunnen veroorloven;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid, 
het doorbreken van de vicieuze cirkel van 
achterstand, sociale uitsluiting en 
armoede, en een stijging van de 
arbeidsparticipatie, aangezien momenteel 
52% van de schoolverlaters geen werk kan
vinden; stelt zich op het standpunt dat een 
daling van het percentage schoolverlaters 
met slechts 1% al 500.000 gekwalificeerde 
potentiële werknemers zou kunnen 
opleveren; benadrukt daarom de hoge 
individuele, maatschappelijke en 
economische kosten die voortijdig 
schoolverlaten met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren; blijft 
van mening dat verbetering van het 
opleidingsniveau twee doelen kan dienen, 
in die zin dat hogere kwalificatieniveaus 
zullen leiden tot "intelligente groei"en dat 
het aanpakken van een van de 
belangrijkste risicofactoren voor 
werkloosheid en armoede de weg zal 
vrijmaken voor "inclusieve groei", en dat 
het drastisch omlaag brengen van de 
aantallen voortijdige schoolverlaters een 
investering betekent die niet alleen 
waardevol is voor de jongeren waar het 
om gaat, maar tevens voor de toekomstige
welvaart en sociale cohesie van de EU in 
het algemeen;

Or. lt

Amendement 13
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% conform het kerndoel 
van EU 2020 zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden en 
academici schatten dat het aantal banen 
voor laag- en ongeschoolden de komende 
jaren nog verder zal afnemen; stelt zich op 
het standpunt dat een daling van het 
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percentage schoolverlaters met slechts 1% 
al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

Or. en

Amendement 14
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% voortijdige 
schoolverlaters, één van de kerndoelen 
van de EU 2020-strategie, zal leiden tot 
een vermindering van de 
jeugdwerkloosheid en een stijging van de 
arbeidsparticipatie, aangezien momenteel 
52% van de schoolverlaters geen werk kan 
vinden; stelt zich op het standpunt dat een 
daling van het percentage schoolverlaters 
met slechts 1% al 500.000 gekwalificeerde 
potentiële werknemers zou kunnen 
opleveren;

Or. en

Amendement 15
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot 10% zal leiden tot een 
vermindering van de jeugdwerkloosheid en 
een stijging van de arbeidsparticipatie, 
aangezien momenteel 52% van de 
schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt 
zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 
1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

2. wijst erop dat een daling van dat 
percentage tot ten hoogste 10% zal leiden 
tot een vermindering van de 
jeugdwerkloosheid en een stijging van de 
arbeidsparticipatie, aangezien momenteel 
52% van de schoolverlaters geen werk kan 
vinden; wijst erop dat uitsluitend een 
daling van het percentage schoolverlaters 
met slechts 1% 500.000 gekwalificeerde 
potentiële werknemers zou kunnen 
opleveren;
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Or. de

Amendement 16
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat met hogere 
investeringen ten behoeve van de strijd
tegen voortijdig schoolverlaten op termijn 
bereikt kan worden dat jongeren niet 
meer op een uitkering hoeven terug te 
vallen;

Or. de

Amendement 17
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het belangrijk is 
voortijdig schoolverlaten aan te pakken, 
niet in de laatste plaats vanwege de 
demografische ontwikkelingen in de EU;

Or. de

Amendement 18
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de economische en sociale 
gevolgen van voortijdig schoolverlaten op 
de lange termijn, te weten een tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten in de gehele 
Europese economie, een verhoogd risico 
op werkloosheid, armoede en sociale 
uitsluiting;
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Or. en

Amendement 19
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten daarom zo snel 
mogelijk beleid vast te stellen om banen te 
creëren op basis van nieuwe 
vaardigheden;

Or. fr

Amendement 20
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat voortijdig 
schoolverlaten een groot risico op 
armoede met zich meebrengt en dat het 
terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten een manier is om jongeren 
te beschermen tegen sociale uitsluiting; is 
daarom van mening dat het terugdringen 
van het aantal voortijdige schoolverlaters 
een cruciale maatregel is bij de 
verwezenlijking van het doel om ten 
minste 20 miljoen mensen voor het risico 
van armoede te behoeden;

Or. en

Amendement 21
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
onderwijsstelsels beter af te stemmen op 
de vereisten van de arbeidsmarkt;  wijst 
erop dat leerlingen, gezien het feit dat het 
in de toekomst zelden zal voorkomen dat 
iemand zijn hele leven in één sector 
werkzaam is, een breed scala aan 
vaardigheden moeten verwerven, zoals 
creativiteit, creatief denken, algemene 
vaardigheden en het vermogen om snel en 
flexibel op veranderende omstandigheden 
en vereisten te reageren,    

Or. pl

Amendement 22
Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

3. dringt er bij de Commissie op aan het 
Parlement uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken, met daarin een omschrijving 
van de wijze waarop de werkloosheid is 
aangepakt, bijvoorbeeld door middel van 
praktijkopleidingsplaatsen, programma's 
voor werken en leren, begeleiding naar 
werk, enz., inclusief 
werkgelegenheidsprognoses per sector en 
opleidingsniveau;

Or. fr

Amendement 23
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
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commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

commissie uiterlijk een jaar na nu op basis 
van precieze indicatoren een overzicht, 
beoordeling en evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's te verstrekken, 
alsmede regelmatige voortgangsverslagen;

Or. de

Amendement 24
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken en daarbij bijzonderheden te 
vermelden over de strategieën die de 
lidstaten hebben ontplooid om het 
probleem van schooluitval aan te pakken, 
te vermelden welke middelen zijn 
toegewezen aan de projecten gericht op 
het oplossen van dit probleem, en een 
algehele evaluatie voor te leggen van de 
resultaten van de verschillende manieren 
van aanpak;

Or. it

Amendement 25
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

dringt er bij de Commissie op aan 
onderzoek te doen naar de invloed van de 
verschillende schoolsystemen op het 
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percentage schooluitval;

Or. de

Amendement 26
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken; is van mening dat in deze
evaluatie de specifieke nationale, 
regionale en lokale kenmerken van 
schooluitval aan de orde moeten komen;

Or. fr

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken;

3. dringt er bij de Commissie op aan deze 
commissie uiterlijk een jaar na nu een 
overzicht, beoordeling en evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's te 
verstrekken, alsmede de resultaten van het 
volgen van de ontwikkelingen op de 
verschillende onderwijsniveaus in alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een Europees 
kader voor brede strategieën om voortijdig 
schoolverlaten aan te pakken de lidstaten 
een nuttig richtsnoer kan bieden om hun 
bestaand beleid op de juiste manier te 
verbeteren en hun nationale 
hervormingsprogramma's te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het probleem van het 
voortijdig schoolverlaten van land tot land 
en van regio tot regio verschilt, en dat er 
daarom niet één zaligmakende oplossing 
bestaat;

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan de samenwerking tussen de lidstaten 
aan te moedigen en hun strategieën te 
ondersteunen door middel van het 
uitwisselen van ervaring, deskundigheid 
en goede praktijkvoorbeelden;

Or. en
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Amendement 31
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. merkt op dat het probleem van 
voortijdig schoolverlaten van land tot 
land, maar ook binnen de landen, anders 
is en dat er tussen de lidstaten enorme 
verschillen bestaan in schooluitvalcijfers;
spoort de lidstaten aan om de problematiek 
van het schoolverlaten te onderzoeken en 
daarbij de beginselen inzake 
gegevensbescherming te eerbiedigen en te 
werken aan de ontwikkeling van passende 
maatregelen ter preventie, interventie en 
compensatie;

Or. en

Amendement 32
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;
benadrukt het belang van een uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten en 
steunt de aanbeveling van de Raad inzake 
beleid ter bestrijding van voortijdig 
schoolverlaten, waarin wordt voorgesteld 
een algemeen Europees kader te scheppen 
voor effectief en efficiënt beleid ter 
bestrijding van schooluitval, en dat de 
lidstaten uiterlijk in 2012 brede nationale 
strategieën zouden moeten invoeren om 
voortijdig schoolverlaten terug te dringen;
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Or. en

Amendement 33
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie; is 
van mening dat strategieën om voortijdig 
schoolverlaten aan te pakken moeten 
berusten op onderzoek naar de omvang 
van het probleem op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau en dat op basis van deze 
informatie onderzoek kan worden gedaan 
naar de redenen waarom schooluitval 
binnen bepaalde categorieën leerlingen 
en in de regio's, plaatsen en scholen die 
het meest door dit fenomeen getroffen 
worden, zo extreem hoog is;

Or. lt

Amendement 34
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie; is 
van mening dat bij traditionele Roma-
gemeenschappen aanvullende positieve 
maatregelen genomen moeten worden om 
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een einde te maken aan schooluitval ten 
gevolge van deze schadelijke tradities;

Or. en

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten 
grondig te onderzoeken en daarbij de 
beginselen inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen, de onderliggende oorzaken 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vast te stellen, en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie, 
waaronder gespecialiseerde instellingen 
of schoolbegeleidingsdiensten voor 
personen met erkende handicaps;

Or. fr

Amendement 37
Tadeusz Cymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;

4. spoort de lidstaten aan om de 
problematiek van het schoolverlaten te 
onderzoeken en daarbij de beginselen 
inzake gegevensbescherming te 
eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter 
preventie, interventie en compensatie;
benadrukt dat het belangrijk is beste 
praktijken uit te wisselen; 

Or. pl

Amendement 38
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
leerplicht niet te verkorten, aangezien 
onderwijs kinderen de beste garantie biedt 
tegen armoede en sociale uitsluiting op 
latere leeftijd;

Or. en

Amendement 39
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt dat brede strategieën om 
voortijdig schoolverlaten terug te dringen 
zouden moeten bestaan uit een breed 
scala van beleidsmaatregelen, coördinatie 
tussen de verschillende beleidsterreinen 
en integratie van maatregelen in alle 
beleidsgebieden met betrekking tot 
jongeren en kinderen;
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Or. en

Amendement 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten programma's 
op te zetten op het gebied van verslaving 
en sociale stoornissen, alsmede 
preventieprogramma's die zich richten op 
het verband tussen de gezinssituatie en 
voortijdig schoolverlaten; 

Or. pl

Amendement 41
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
met ondersteuning van de Commissie 
doeltreffend op te treden om het fenomeen 
NEET in kaart te brengen en aan te 
pakken; 

Or. el

Amendement 42
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat er een direct verband 
bestaat tussen voortijdig schoolverlaten en 
de verschijnselen armoede en sociale 
uitsluiting en dat dit bij het opstellen van 
een strategie op dit gebied op zowel 
nationaal als Europees niveau moet 
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worden meegewogen; 

Or. el

Amendement 43
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel
niet alleen academisch geschoold moet 
zijn, maar tevens in staat moet zijn 
onderwijs te geven dat toegesneden is op 
de bijzondere behoeften, de economie en 
het cultureel erfgoed van de 
desbetreffende regio;  stelt zich op het 
standpunt dat docenten inzicht moeten 
hebben in de context waarin zij hun 
werkzaamheden moeten verrichten, zodat 
ervoor gezorgd kan worden dat het 
geboden onderwijs een passend antwoord 
biedt op de plaatselijke behoeften; 

Or. it

Amendement 44
Georges Bach, Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden;
benadrukt het belang van op dit gebied 
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daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

gekwalificeerd onderwijzend personeel;

Or. en

Amendement 45
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van de moderne samenleving
gerichte onderwijsvormen en is van 
mening dat daar vooral in het lager 
onderwijs en in de lagere klassen van het 
middelbaar onderwijs naar gestreefd moet 
worden; is van mening dat onderwijzend 
personeel daartoe de benodigde scholing 
moet ontvangen en benadrukt met name 
de rol van psychologen binnen de 
adviesverlening en scholen;

Or. pl

Amendement 46
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden, 
door middel van vroegtijdige interventie, 
het tot stand brengen van intensievere 
contacten met scholen en andere 
maatregelen; is van mening dat docenten
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen, om er op die manier voor te 
zorgen dat zij beter in staat zijn 
leerproblemen snel en op tijd te 
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herkennen en hulp te bieden die is 
toegesneden op de specifieke behoeften 
van de desbetreffende leerling;

Or. lt

Amendement 47
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel, 
onderwijspsychologen en 
sociaalpedagogische hulpverleners
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

Or. de

Amendement 48
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen, benadrukt de noodzaak 
van een integratiebevorderende sfeer op 
scholen, en is van mening dat daar zo 
vroeg mogelijk, reeds in het voorschools 
onderwijs, aan gewerkt moet worden en 
dat dit in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs moet worden voortgezet; is van 
mening dat onderwijzend personeel daartoe
de benodigde scholing moet ontvangen;

Or. en
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Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen; is van mening dat 
leerkrachten, ander onderwijzend 
personeel en alle relevante 
belanghebbenden actief betrokken moeten 
worden bij het plannen, organiseren, 
uitvoeren en evalueren van strategieën om 
mensen te helpen die de school voortijdig 
dreigen te verlaten of die al hebben 
afgehaakt;

Or. en

Amendement 50
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen; vindt dat iedere leerling recht 
heeft op persoonlijke ondersteuning en 
begeleiding en dat iedere leerling toegang 
moet hebben tot een schoolpsycholoog en 
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psychologische begeleiding indien dat 
nodig is;

Or. fr

Amendement 51
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen; benadrukt dat instellingen 
voor algemeen en beroepsonderwijs hun 
ervaringen en hun geteste en beproefde 
werkwijzen moeten uitwisselen en 
doeltreffende instrumenten moeten 
ontwikkelen ter ondersteuning van 
leerlingen die voortijdig van school af 
dreigen te gaan;

Or. lt

Amendement 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen en dat zij bijgestaan moeten 
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worden door sociaalpedagogische 
hulpverleners;

Or. de

Amendement 53
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden; is 
van mening dat onderwijzend personeel 
daartoe de benodigde scholing moet 
ontvangen;

5. is voorstander van flexibele en op de 
behoeften van leerlingen gerichte 
onderwijsvormen en is van mening dat 
daar vooral in het lager onderwijs en in de 
lagere klassen van het middelbaar 
onderwijs naar gestreefd moet worden en
dat onderwijzend personeel daartoe
derhalve de benodigde scholing moet 
ontvangen;

Or. fr

Amendement 54
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voor om naast het blijven 
volgen van onderwijs de mogelijkheden 
om stage te lopen bij een bedrijf te 
verruimen;

Or. pl

Amendement 55
Tiziano Motti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat in een context 
van levenslang leren het gezin een even 
grote rol speelt als onderwijzers;

Or. it

Amendement 56
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij actoren buiten de 
school op aan netwerken op te zetten om 
scholen in staat te stellen leerlingen 
doeltreffender te ondersteunen en de 
problemen aan te pakken waardoor 
kinderen in moeilijkheden kunnen raken; 

Or. fr

Amendement 57
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat met overheidsmiddelen 
gefinancierde en goed gereguleerde 
instellingen voor algemeen onderwijs, te 
weten voorschools onderwijs, lager en 
middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs 
en hoger onderwijs, kunnen beschikken 
over gekwalificeerd en goed opgeleid 
onderwijzend en ondersteunend 
personeel, dat werkt tegen een goed loon 
en onder goede arbeidsvoorwaarden;

Or. en
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Amendement 58
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat de lidstaten - voor een 
betere afstemming op de behoeften van 
zowel het individu als de arbeidsmarkt -
hun onderwijs- en opleidingsstelsels 
verder zouden moeten ontwikkelen, onder 
meer door lacunes in basisvaardigheden 
aan te pakken (geletterdheid en 
rekenkundige onderlegdheid), 
beroepsonderwijs en -opleidingen te 
stimuleren, en door middel van 
maatregelen om de overstap van het 
onderwijs naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 59
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie de 
toegang tot onderwijs, scholing en 
levenslang leren voor allen te bevorderen, 
met name voor mensen met bijzondere 
behoeften, zoals jongeren, 
laaggeschoolden, mensen met een 
beperking, migranten, oudere 
werknemers, etnische minderheden en 
sociaal uitgesloten personen, alsmede 
voor werknemers van middelgrote en 
kleine bedrijven, in de informele 
economie, in de plattelandssector en 
mensen die werkzaam zijn als 
zelfstandige;

Or. en
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Amendement 60
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spoort de lidstaten aan voor 
kinderen met leerproblemen naschoolse 
en buitenschoolse activiteiten op te zetten, 
zodat zij die vaardigheden kunnen 
ontwikkelen die op de arbeidsmarkt van 
hen worden verwacht;

Or. pl

Amendement 61
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat gewaarborgd 
moet worden dat beslissingen inzake 
onderwijsbeleid op nationaal, regionaal of 
lokaal niveau genomen worden;

Or. en

Amendement 62
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
door middel van de uitwisseling van beste 
praktijken en gezien de multidimensionale 
aard van onderwijs, de praktische 
dimensie van onderwijs op ieder niveau te 
versterken om schooluitval efficiënt aan te 
pakken;

Or. el
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Amendement 63
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het van groot belang dat 
docenten tijdens hun hele loopbaan goede 
bijscholing volgen, zodat zij hun 
werkmethoden kunnen bijstellen en 
kunnen aanpassen aan moderne eisen;

Or. es

Amendement 64
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van 
de ouders of een migrantenachtergrond, 
en is van mening dat deze leerlingen van 
begin af aan gericht benaderd moeten 
worden; benadrukt dat Roma-kinderen en 
kinderen zonder papieren toegang tot
onderwijs moeten krijgen;

Schrappen

Or. it

Amendement 65
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
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van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en 
kinderen zonder papieren toegang tot 
onderwijs moeten krijgen;

van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;

Or. en

Amendement 66
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, de gezinssituatie, een
migrantenachtergrond of een handicap, en 
is van mening dat deze leerlingen van 
begin af aan gericht benaderd moeten 
worden; benadrukt dat Roma-kinderen en 
kinderen zonder papieren toegang tot 
onderwijs moeten krijgen;

Or. de

Amendement 67
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen
zonder papieren toegang tot onderwijs
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat kinderen uit kansarme 
bevolkingsgroepen hulp moeten krijgen
(administratieve en financiële 
ondersteuning en gesubsidieerd vervoer) 
om naar school te kunnen gaan en 
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huiswerk te kunnen maken;

Or. fr

Amendement 68
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld hun
geslacht, een achtergestelde 
maatschappelijke positie, ouders met een
laag onderwijsniveau, het behoren tot een
minderheid of het hebben van een
migrantenachtergrond of het hebben van 
leerproblemen (bijv. dyslexie, dysgrafie en 
dyscalculie), en is van mening dat deze 
leerlingen van begin af aan gericht 
benaderd moeten worden en 
onderwijsbegeleiding op maat moeten 
krijgen; benadrukt dat Roma-kinderen en 
kinderen zonder papieren toegang tot 
onderwijs moeten krijgen;

Or. en

Amendement 69
Georges Bach, Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld een laag 
opleidingsniveau van de ouders of een 
migrantenachtergrond, en is van mening 
dat deze leerlingen van begin af aan gericht 
benaderd moeten worden; benadrukt dat 
kinderen zonder papieren toegang tot 
onderwijs moeten krijgen;
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Or. en

Amendement 70
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan een gepersonaliseerd en flexibel 
onderwijsaanbod moeten krijgen en
gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot niet-
gescheiden onderwijs moeten krijgen;

Or. en

Amendement 71
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden, 
dat hun gezinnen uitgebreide bijstand 
moet worden geboden en dat er groepen 
moeten worden ingesteld om kinderen en 
ouders sociale vaardigheden bij te 
brengen; benadrukt dat Roma-kinderen en 
kinderen zonder papieren toegang tot 
onderwijs moeten krijgen door vanaf het 
eerste leerjaar individuele 
leerprogramma's voor deze kinderen op te 
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stellen om hun aangeboren motivatie en 
hun motivatie om te leren te bevorderen 
en versterken;

Or. lt

Amendement 72
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden; 
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden; 
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen; stelt vast dat veel 
voortijdige schoolverlaters een 
migrantenachtergrond hebben; spoort de 
lidstaten daarom aan maatregelen op het 
gebied van voorschools onderwijs en 
taalonderricht te steunen;

Or. de

Amendement 73
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten, ten einde te voorkomen dat zij 
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moeten krijgen; sociaal uitgesloten blijven en risico op 
armoede blijven lopen; benadrukt dat 
Roma-kinderen en kinderen zonder 
papieren naar school moeten kunnen 
gaan en gelijke toegang moeten krijgen tot 
goed onderwijs;

Or. en

Amendement 74
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 
moeten krijgen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders, ernstige ziektes of ontwrichting 
binnen het gezin, of een 
migrantenachtergrond, en is van mening 
dat deze leerlingen van begin af aan gericht 
benaderd moeten worden; benadrukt dat 
Roma-kinderen en kinderen zonder 
papieren toegang tot onderwijs moeten 
krijgen;

Or. pl

Amendement 75
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders of een migrantenachtergrond, en is 
van mening dat deze leerlingen van begin 
af aan gericht benaderd moeten worden;
benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen 
zonder papieren toegang tot onderwijs 

6. merkt op dat rekening gehouden moet 
worden met persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen zoals bijvoorbeeld het 
geslacht, een laag opleidingsniveau van de 
ouders, een handicap of een 
migrantenachtergrond, en is van mening 
dat deze leerlingen van begin af aan gericht
benaderd moeten worden; benadrukt dat 
Roma-kinderen en kinderen zonder 
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moeten krijgen; papieren toegang tot onderwijs moeten 
krijgen;

Or. hu

Amendement 76
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat hervormingen op het 
gebied van integratiebeleid en 
hervormingen op het gebied van 
onderwijsbeleid niet afzonderlijk van 
elkaar gezien mogen worden;

Or. de

Amendement 77
Tiziano Motti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat alle kinderen een 
gelijke waardigheid hebben als het gaat 
om leren en dat alle kinderen recht 
hebben op basisonderwijs;

Or. it

Amendement 78
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat uit vele onderzoeken 
blijkt dat onderwijsinstellingen die te 
maken hebben met problemen op het 
gebied van integratie en co-existentie 
onder leerlingen, ook een hogere 
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schooluitval hebben; verzoekt de lidstaten 
derhalve meer aandacht te besteden aan 
hun nationale plannen om de integratie 
en co-existentie te bevorderen;

Or. es

Amendement 79
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat inefficiënt beleid 
inzake het evenwicht tussen werk en 
privéleven bijdraagt aan voortijdig 
schoolverlaten en schooluitval in het 
algemeen; verzoekt de lidstaten zich meer 
in te spannen om hun beleid inzake het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat 
voorschools onderwijs op ruime schaal 
beschikbaar is, aangezien daarmee een 
positieve bijdrage kan worden geleverd 
aan het schoolsucces en schooluitval in de 
EU kan worden teruggedrongen;

Or. es

Amendement 80
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst erop dat het percentage 
voortijdige schoolverlaters met name hoog 
is in plattelandsgebieden en in regio's 
waar de economische bedrijvigheid vooral 
bestaat uit seizoensarbeid; verzoekt de 
Commissie de bijstand die uit de 
Structuurfondsen, en met name uit het 
Europees Sociaal Fonds, aan deze 
gebieden wordt toegekend te verhogen om 
dit verschijnsel te bestrijden;
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Or. es

Amendement 81
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is voorstander van 
desegregatiebeleid om de sociale 
samenstelling van 'kansarme' scholen te 
veranderen en het opleidingsniveau van 
kinderen uit kansarme en laaggeschoolde 
milieus te verbeteren;

Or. fr

Amendement 82
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is voorstander van positieve 
discriminatie, zoals 
"onderwijsprioriteitszones" en 
programma's die gerichte steun bieden 
aan scholen in achterstandsgebieden;

Or. fr

Amendement 83
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het verband tussen het 
terugdringen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters en het bevorderen van 
sociale mobiliteit door middel van 
scholing, en stelt dat de doelstellingen op 
deze gebieden alleen bereikt kunnen 
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worden wanneer daar voldoende 
financiële middelen tegenover staan; 
dringt daarom aan op grootschalige 
overheidsinvesteringen ten behoeve van 
het openbaar onderwijs, teneinde voor 
iedereen, ongeacht socio-economische of 
culturele achtergrond, gratis toegang tot 
onderwijs en kinderopvang van goede 
kwaliteit te waarborgen, van de crèche tot 
en met de universiteit;

Or. de

Amendement 84
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst in dit kader op de door de 
OESO uitgevoerde PISA-enquêtes, 
waarin werd geconstateerd dat leerlingen 
in onderwijsstelsels met een geringere 
verticale en horizontale differentiatie 
minder vaak blijven zitten of van school 
afgestuurd worden; wijst erop dat de 
OESO stelt dat zittenblijven en van school 
gestuurd worden vooral schadelijk zijn 
voor kinderen die afkomstig zijn uit een 
kansarm milieu; wijst erop dat volgens de 
OESO differentiatie in verschillende 
schooltypes op vroege leeftijd leidt tot 
meer sociaaleconomische ongelijkheid als 
het gaat om onderwijskansen, zonder dat 
dat binnen de desbetreffende 
onderwijsstelsels gepaard gaat met een 
verbetering van de gemiddelde prestaties;

Or. de

Amendement 85
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst in dit verband op de 
conclusie van de OESO dat uit de 
resultaten van PISA blijkt dat het 
veranderen van school vanwege slechte 
schoolprestaties, gedragsproblemen of 
bijzondere leerbehoeften en het voor alle 
vakken opsplitsen van leerlingen op basis 
van capaciteit, de prestaties van 
onderwijsstelsels negatief beïnvloeden;

Or. de

Amendement 86
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt in dit kader dat 
volgens de OESO sociaaleconomisch 
achtergestelde leerlingen vaak dubbel 
benadeeld worden omdat zij naar scholen 
gaan die kampen met sociaal-
economische achterstanden op allerlei 
gebieden, en waar minder gekwalificeerde 
docenten werken;

Or. de

Amendement 87
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat voortijdig 
schoolverlaten vaker voorkomt bij jongens 
en dat het gevaar bestaat dat er een 
onderklasse wordt gecreëerd van 
ongeschoolde of lager opgeleide jonge 
mannen zonder baan, die op de 
arbeidsmarkt en binnen de maatschappij 
in het algemeen kansarm zijn; dringt er 
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bij de lidstaten op aan bijzondere 
aandacht te schenken aan jongens die 
moeilijkheden ondervinden bij de 
aanpassing aan de schoolomgeving, en de 
lidstaten ervan te weerhouden om de 
leerplicht te verkorten;

Or. en

Amendement 88
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat programma's die 
gericht zijn op de individuele behoeften 
van voortijdige schoolverlaters de beste 
manier zijn om hen ertoe te bewegen weer 
naar school te gaan; verzoekt de 
instellingen bij het ontwikkelen van 
programma's de behoeften en rechten van 
individuen te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 89
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
rekening te houden met het feit dat 
voortijdig schoolverlaten meer voorkomt 
bij jongens dan bij meisjes, en dat er 
daarom op dit gebied krachtige 
maatregelen voor jongens genomen 
moeten worden, om de kansen van 
jongens op de arbeidsmarkt te verbeteren;

Or. de

Amendement 90
Gabriele Zimmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op alle scholieren en met 
name voortijdige schoolverlaters tijdig te 
helpen bij de overgang naar werk door te 
zorgen voor beroepskeuzeadvisering op 
maat en hen door middel van op de 
persoon toegesneden maatregelen de 
gelegenheid te bieden alsnog bepaalde 
vaardigheden en kwalificaties te verwerven
en zo veel mogelijk schooldiploma's te 
behalen, waarbij ervoor gezorgd moet 
worden dat deze jongeren en 
jongvolwassenen niet in een 
overgangssysteem terecht komen, maar 
recht hebben op een opleidingsplaats (op 
een werkplek, of indien dat niet mogelijk 
is anderszins);

Or. de

Amendement 91
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde werkgerelateerde
vaardigheden en kwalificaties te verwerven
en sociale vaardigheden te ontwikkelen, 
waarmee zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen vergroten en hun 
sociale insluiting kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 92
Lívia Járóka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen, waaronder 
vakgerichte opleidingen en begeleiding bij 
het zoeken naar werk, de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven; merkt op dat 
deze maatregelen zich met name zouden 
moeten richten op meisjes uit kansarme 
milieus en/of behorend tot een 
minderheid;

Or. en

Amendement 93
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven, zich te laten 
bijscholen en gebruik te maken van 
regelingen voor de erkenning van 
diploma's;

Or. fr

Amendement 94
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op voortijdige
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven, en daarbij in 
een vroeg stadium tevens het gezin en de 
directe omgeving van de schoolverlaters te 
betrekken;

Or. de

Amendement 95
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat in het 
kader van programma's waarbij onderwijs 
wordt gecombineerd met het opdoen van 
ervaring binnen de handel of de 
productie, en hen door middel van op de 
persoon toegesneden maatregelen de 
gelegenheid te bieden alsnog bepaalde 
vaardigheden en kwalificaties te 
verwerven;

Or. lt

Amendement 96
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 

7. roept ertoe op voortijdige 
schoolverlaters te helpen bij de overgang 
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naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

naar werk door te zorgen voor 
beroepskeuzeadvisering op maat en hen 
door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te 
bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven; benadrukt dat 
ook leerlingen afkomstig uit gezinnen 
zonder geldige documenten het recht 
moeten hebben naar school te gaan;

Or. en

Amendement 97
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de bevoegde 
werkgelegenheidsdiensten voortijdige 
schoolverlaters zo snel mogelijk nadat zij 
met school zijn gestopt moeten benaderen, 
om hun informatie te verstrekken over 
hun mogelijkheden; benadrukt dat het 
belangrijk is deze groep door middel van 
individuele ondersteuning perspectieven 
te bieden en te voorkomen dat zij een 
leven tegemoet gaan van langdurige 
werkloosheid en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 98
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat alvorens hulp wordt 
geboden in de vorm van een individueel 
project onderzoek gedaan moet worden 
naar de aanleg en mogelijkheden van de 
leerling en naar eventuele stoornissen die 
aan een succesvolle schoolcarrière in de 
weg kunnen staan;
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Or. pl

Amendement 99
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is op 
lokaal niveau activiteiten te organiseren 
om schoolverlaters aan te moedigen weer 
naar school te gaan en te zorgen voor een 
gunstig klimaat voor voortijdige 
schoolverlaters die van plan zijn naar 
school terug te keren;

Or. pl

Amendement 100
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie, gezien het 
feit dat laagopgeleiden vaker kortdurende 
en onzekere banen hebben, te waarborgen 
dat inspanningen die erop gericht zijn 
voortijdige schoolverlaters in staat te 
stellen op de arbeidsmarkt terug te keren 
altijd vergezeld gaan van aanvullende 
opleidingsprogramma's om hun 
toekomstige arbeidsmogelijkheden te 
verbeteren;

Or. es

Amendement 101
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat investeringen in 
herscholing en in modernisering van 
beroepsopleidingen belangrijk zijn om 
voortijdige schoolverlaters te helpen bij 
hun integratie op de arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 102
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat jongeren het recht 
hebben om in hun eigen levensonderhoud 
te kunnen voorzien, ongeacht hun status 
of opleidingsniveau; betreurt het daarom 
dat sommige lidstaten hebben besloten 
uitkeringen te korten tot beneden het 
minimumloon, als een zogenaamde 
stimulans om aan het werk te gaan;

Or. en

Amendement 103
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat het belangrijk is dat 
de onderwijswereld in samenwerking met 
ouders van leerlingen en 
onderwijsspecialisten stappen neemt en 
initiatieven ontplooit om intimidatie, 
geweld, discriminatie en racisme op 
scholen, leidend tot het buitensluiten van 
leerlingen en op die manier aanleiding 
gevend tot voortijdig schoolverlaten, 
drastisch terug te dringen; 

Or. el
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Amendement 104
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan de 
oprichting van tweedekansscholen te 
stimuleren door enerzijds het curriculum 
en de materiële en technische 
voorzieningen van deze scholen te 
verbeteren en anderzijds de capaciteiten 
van het onderwijzend personeel te 
vergroten, aangezien deze scholen een
belangrijk instrument vormen voor de re-
integratie van diegenen die door de mazen 
van het formele onderwijsstelsel zijn 
geglipt; 

Or. el

Amendement 105
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. benadrukt dat het noodzakelijk 
is hogere eisen te stellen aan de 
vaardigheden die worden aangeleerd in 
technische beroepsopleidingen en 
specialisaties beter aan te laten sluiten op 
de vereisten van de arbeidsmarkt, 
aangezien afstemming van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt een wezenlijke schakel 
vormt in de aanpak van voortijdig 
schoolverlaten;

Or. el

Amendement 106
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. merkt op dat een effectief 
beleid om voortijdig schoolverlaten aan te 
pakken betrekking moet hebben op alle 
onderwijsniveaus en uitgewerkt en 
vastgesteld moet worden op basis van 
lokale, regionale, sociale en individuele 
criteria op drie gebieden, te weten 
preventie, interventie en compensatie;

Or. el

Amendement 107
Nadja Hirsch, Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt;

8. is in het kader van de begroting van de 
Europese Unie 2012 voorstander van het 
voorgestelde proefproject voor de jeugd, 
dat zich ten doel stelt een jeugdgarantie te 
creëren om jongeren, en met name
voortijdige schoolverlaters, op de 
arbeidsmarkt te integreren;

Or. en

Amendement 108
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt;

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012
proefprojecten op te zetten die rekening 
houden met de individuele redenen voor 
voortijdig schoolverlaten, en die zich 
richten op de succesvolle integratie van 
voortijdige schoolverlaters op de 
arbeidsmarkt;
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Or. de

Amendement 109
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt;

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt; is van 
mening dat bij de bestrijding van het 
voortijdig schoolverlaten een betere 
afstemming en zorgvuldiger gebruik van 
de steun uit het Europees Sociaal Fonds 
noodzakelijk is om het rendement van die 
steun te vergroten; 

Or. lt

Amendement 110
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt voor om in het kader van de 
begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 111
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt voor om in het kader van de 8. stelt voor om in het kader van de 
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begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle integratie van voortijdige 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt;

begroting van de Europese Unie 2012 een 
proefproject op te zetten, gericht op de 
succesvolle en blijvende integratie van 
voortijdige schoolverlaters op de 
arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 112
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. moedigt de lidstaten aan voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen door 
middel van de uitwisseling van ervaringen 
en goede praktijken op nationaal en 
Europees niveau;

Or. en

Amendement 113
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
onderzoek te doen naar het verband 
tussen zittenblijven en voortijdig 
schoolverlaten en wijst op het belang van 
individuele programma's voor individuele 
leerlingen;

Or. pl

Amendement 114
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat een weldoordacht 
onderwijsbeleid de beste manier is om 
betere vaardigheden, productiviteit en 
inzetbaarheid te bevorderen; waarschuwt 
voor de schadelijke effecten van de 
mogelijke bezuinigingen in het onderwijs 
ten gevolge van de economische crisis en 
de budgettaire besparingen die de 
lidstaten momenteel doorvoeren, omdat 
daardoor de aantallen voortijdige 
schoolverlaters in de EU verder zullen 
stijgen;

Or. es

Amendement 115
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. is van mening dat in de strijd tegen 
schooluitval onderwijsbeleid gekoppeld 
moet worden aan beleid dat zich richt op 
economisch herstel, en dus op het creëren 
van duurzame arbeidsplaatsen, ter 
voorkoming van voortijdig schoolverlaten, 
kortdurende en onzekere banen en een 
versnelde uittocht van gekwalificeerd 
personeel;

Or. es

Amendement 116
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit 
de Structuurfondsen gericht in te zetten 
voor voortijdige schoolverlaters.

9. is voorstander van een efficiënt en 
samenhangend gebruik van de 
Structuurfondsen voor herstelprojecten, 
waaraan synergetische doelstellingen ten 



AM\867306NL.doc 53/56 PE464.934v01-00

NL

grondslag zouden moeten liggen, zoals 
ook in de afzonderlijke verordeningen is 
bepaald, uitgaande van een bottom-up-
benadering waarmee ervoor wordt 
gezorgd dat de werkelijke behoeften van 
de betrokken regio's en hun inwoners 
worden weerspiegeld in de te financieren 
projecten.

Or. it

Amendement 117
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de
Europese Structuurfondsen gericht in te 
zetten voor de volledige uitvoering van 
EU-jongerenstrategieën, 
onderzoeksprogramma's en programma's 
voor levenslang leren voor voortijdige 
schoolverlaters;

Or. en

Amendement 118
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), gericht in te zetten 
voor voortijdige schoolverlaters, om hun 
integratie in de maatschappij te 
bevorderen door middel van specifieke 
programma's in alle lidstaten;  

Or. fr

Amendement 119
Lívia Járóka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters, ten einde 
onderwijs van hoge kwaliteit voor 
iedereen te waarborgen en voortijdig 
schoolverlaten en spijbelen te voorkomen;

Or. en

Amendement 120
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen, waaronder het 
Europees Sociaal Fonds, gericht in te 
zetten voor voortijdige schoolverlaters;

Or. pl

Amendement 121
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen, en met name het 
Europees Sociaal Fonds, gericht in te 
zetten voor voortijdige schoolverlaters.

Or. de

Amendement 122
Georges Bach, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters;

Or. en

Amendement 123
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.

9. is er voorstander van om middelen uit de 
Structuurfondsen gericht en doeltreffend in 
te zetten voor voortijdige schoolverlaters;

Or. en

Amendement 124
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. doet de aanbeveling kinderen reeds 
op jonge leeftijd les te geven in NICT 
(nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie) en 
taaltechnologie, aangezien dit bijzonder 
nuttige communicatiemiddelen zijn die 
door jongeren gemakkelijk kunnen 
worden aangeleerd; 

Or. fr

Amendement 125
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat ook voortijdige 
schoolverlaters, ongeacht hun status als 
"geen onderwijs volgend", toegang 
dienen te hebben tot de middelen en 
mobiliteitsprogramma's van de EU; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
controleren of deze programma's ook 
door voortijdige schoolverlaters en de 
organisaties die zich voor deze groep 
inzetten worden benut.

Or. en


