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Poprawka 1
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową; 
podkreśla, że ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki było 
przez wiele lat celem UE i państw 
członkowskich, lecz nie dokonano 
zadowalających postępów, ponieważ w 
niektórych państwach członkowskich 
wskaźnik przedwczesnego kończenia 
nauki wynosi 30%; zgadza się z Komisją, 
że państwa członkowskie nie podejmują 
wystarczających starań o obniżenie tego 
wskaźnika, i wzywa do większego 
zaangażowania państw członkowskich w 
działanie w tym zakresie oraz do 
ściślejszego monitorowania ich działań 
przez Komisję, która powinna dopilnować 
tego, by państwa członkowskie tworzyły i 
wdrażały strategie ograniczające zjawisko 
przedwczesnego kończenia nauki;

Or. en

Poprawka 2
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

wskazuje na to, że pomiędzy państwami 
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członkowskimi występują znaczne różnice 
w ilości uczniów przerywających naukę 
oraz że trudno porównywać warunki 
ramowe – np. migracje i poziom 
wykształcenia rodzin – w poszczególnych 
regionach i państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 3
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową, podczas 
gdy wiadomo, że zarówno rynek pracy, jak 
i poziom współzawodnictwa w Europie 
będą faworyzować posiadaczy dyplomów 
studiów wyższych;

Or. fr

Poprawka 4
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową; jest 
zdania, że przedwczesne kończenie nauki 
oznacza marnowanie możliwości 
życiowych młodych ludzi, a także 
potencjału społecznego i gospodarczego 
całej Unii Europejskiej;
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Or. lt

Poprawka 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową; są to 
dzieci najczęściej z rodzin o niskim 
poziomie wykształcenia, ze środowisk o 
trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 
częściej chłopcy niż dziewczęta;

Or. pl

Poprawka 6
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową oraz że 
wskaźnik ten jest jeszcze wyższy wśród 
dzieci z rodzin znajdujących się w 
trudniejszej sytuacji, zwłaszcza dzieci 
romskich, z których 20% w ogóle nie 
uczęszcza do szkoły, a 30% przedwcześnie 
kończy naukę;

Or. en

Poprawka 7
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w 
UE przerywa naukę, a 17,4% z nich 
kończy tylko szkołę podstawową;

1. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
obecnie 14,4% uczniów w UE przerywa
naukę, a 17,4% z nich kończy tylko szkołę 
podstawową;

Or. en

Poprawka 8
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przedwczesne kończenie 
nauki jest bardziej powszechne wśród 
chłopców niż wśród dziewcząt; specyficzne 
realia panują w tradycyjnych 
społecznościach romskich, gdzie ze 
względu na zwyczaj wczesnego zawierania 
małżeństw przedwczesne kończenie nauki 
przez dziewczęta zdarza się częściej; 
przedwczesne kończenie nauki romskich 
dziewcząt następuje wcześniej (ok. 12–13 
roku życia) w porównaniu z chłopcami 
(ok. 14–15 roku życia);

Or. en

Poprawka 9
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla również absolutną 
konieczność zlikwidowania bezrobocia w 
Unii Europejskiej poprzez zaspokojenie 
nowych potrzeb zawodowych i wspieranie 
zastępowalności pokoleń;

Or. fr

Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie problemu oraz to, 
że w świetle obecnych zmian 
demograficznych państw europejskich nie 
stać na marnowanie talentów na dużą 
skalę oraz na pokrycie wysokich kosztów 
ekonomicznych i społecznych 
przedwczesnego kończenia nauki;

Or. en

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych, na przerwanie cyklu 
niedostatku, wykluczenia społecznego i 
ubóstwa oraz na poziom zatrudnienia, 
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pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 000 tysięcy 
wykwalifikowanych, potencjalnych 
pracowników; podkreśla w związku z tym 
wysokie jednostkowe koszty społeczne i 
ekonomiczne generowane przez 
przedwczesne kończenie nauki;

Or. en

Poprawka 12
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników; utrzymuje, że 
wspieranie osiągnięć edukacyjnych ułatwi 
osiągnięcie dwóch celów: wyższe poziomy 
umiejętności przyczynią się do 
„inteligentnego rozwoju”, a 
zlikwidowanie jednego z głównych 
czynników ryzyka związanego z 
bezrobociem i ubóstwem umożliwi 
„rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu”, oraz że radykalne 
ograniczenie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę jest inwestycją, której 
znaczenie wiąże się nie tylko z 
perspektywami odnośnych młodych ludzi, 
lecz również z przyszłym dobrobytem i 
spójnością społeczną całej UE;
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Or. lt

Poprawka 13
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

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

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie liczby 
osób przedwcześnie kończących naukę w 
UE do 10%, co jest jednym z głównych 
celów strategii „Europa 2020”, miałoby 
wpływ na obniżenie stopy bezrobocia 
wśród osób młodych oraz na poziom 
zatrudnienia, ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
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potencjalnych pracowników; tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

Or. en

Poprawka 15
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do 10% miałoby wpływ na 
obniżenie stopy bezrobocia wśród osób 
młodych oraz na poziom zatrudnienia, 
ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem 
tego wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby 
przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego 
wskaźnika do co najmniej 10% miałoby 
wpływ na obniżenie stopy bezrobocia 
wśród osób młodych oraz na poziom 
zatrudnienia, ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma 
pracy; zwraca uwagę na to, że wraz z 
obniżeniem tego wskaźnika o zaledwie 1% 
mogłoby przybyć 500 tysięcy 
wykwalifikowanych, potencjalnych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 16
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że większe nakłady 
finansowe na przeciwdziałanie zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki mogą w 
perspektywie długoterminowej 
spowodować, że młodzież nie będzie 
uzależniona od systemów zabezpieczeń 



AM\867306PL.doc 11/63 PE464.934v01-00

PL

społecznych;

Or. de

Poprawka 17
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znacznie zwalczania 
zjawiska przedwczesnego kończenia 
nauki, również ze względu na sytuację 
demograficzną w UE;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla długofalowe skutki 
ekonomiczne i społeczne przedwczesnego 
kończenia nauki, które prowadzi do 
niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej 
w całej europejskiej gospodarce, 
podwyższonego ryzyka bezrobocia, 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 19
Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa zatem państwa członkowskie do 
jak najszybszego opracowania polityki 
zachęcającej do tworzenia nowych miejsc 
pracy wykorzystujących nowe 
umiejętności;

Or. fr

Poprawka 20
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że przedwczesne kończenie 
nauki jest związane z dużym ryzykiem 
ubóstwa i walka z tym zjawiskiem jest 
sposobem na zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu ludzi młodych; uznaje zatem 
obniżenie liczby osób przerywających 
przedwcześnie naukę za kluczowy środek 
na drodze do zmniejszenia ryzyka ubóstwa 
wśród co najmniej 20 mln ludzi;

Or. en

Poprawka 21
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę dostosowania 
systemów nauczania w taki sposób aby
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odpowiadały na potrzeby rynku pracy; w 
sytuacji gdy w przyszłości rzadkością 
będzie pozostawanie przez całe życie 
zawodowe w jednym sektorze uczniowie 
muszą posiadać szeroki wachlarz 
umiejętności takich jak kreatywność, 
zdolność do twórczego myślenia, 
umiejętności o charakterze ogólnym,
łatwość adaptacji aby mogli szybko i 
elastycznie dostosowywać się do 
zmieniających się warunków i potrzeb;

Or. pl

Poprawka 22
Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła Parlamentowi 
Europejskiemu za rok podsumowanie, 
ocenę i ewaluację krajowych programów 
reform, wyszczególniając środki 
przedsięwzięte w celu zwalczania 
bezrobocia, takie jak praktyki i staże 
zawodowe, opieka nad niedoświadczonym 
pracownikiem itp., w podziale na sektory i 
poziomy zawodowe;

Or. fr

Poprawka 23
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform na 
podstawie dokładnych wskaźników oraz 
składała regularne sprawozdania o 
postępach;

Or. de

Poprawka 24
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform, a także 
przedstawiła szczegóły strategii przyjętych 
w państwach członkowskich w celu 
przeciwdziałania zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki, 
określiła zasoby przydzielone na realizację 
projektów ukierunkowanych na 
rozwiązanie tego problemu oraz 
przedstawiła ogólną ocenę rezultatów 
przyjętych podjeść;

Or. it

Poprawka 25
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

opowiada się za przeprowadzeniem przez 
Komisję analizy wpływu poszczególnych 
systemów edukacji na ilość uczniów 
przedwcześnie kończących naukę;

Or. de

Poprawka 26
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

3. opowiada się za tym, by Komisja 
Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform; wzywa do 
tego, by w takiej analizie uwzględniono 
specyficzne krajowe, regionalne i lokalne 
aspekty zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki;

Or. fr

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. opowiada się za tym, by Komisja 3. opowiada się za tym, by Komisja 



PE464.934v01-00 16/63 AM\867306PL.doc

PL

Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform;

Europejska przedłożyła komisji za rok 
podsumowanie, ocenę i ewaluację 
krajowych programów reform oraz wyniki 
monitorowania sytuacji na różnych 
poziomach edukacji w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 28
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości europejskie ramy na rzecz 
kompleksowych strategii zwalczania 
przedwczesnego kończenia nauki mogłyby 
stanowić cenną wskazówkę dla państw 
członkowskich dotyczącą właściwego 
ukierunkowania procesu usprawniania 
istniejących strategii politycznych i 
rozwoju krajowych programów reform;

Or. en

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że problem przedwczesnego 
kończenia nauki ma zróżnicowany 
charakter w poszczególnych państwach i 
regionach; nie ma w związku z tym 
uniwersalnego rozwiązania;

Or. en
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Poprawka 30
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. apeluje do Komisji o zachęcanie do 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi i do wspierania ich 
strategii poprzez wymianę doświadczenia, 
wiedzy fachowej i dobrych praktyk;

Or. en

Poprawka 31
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zauważa, że wyzwanie związane z 
przedwczesnym kończeniem nauki jest 
zróżnicowane w obrębie państw 
członkowskich i pomiędzy nimi oraz że 
istnieją znaczne różnice we wskaźnikach 
przedwczesnego kończenia nauki 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

Or. en
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Poprawka 32
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji; podkreśla 
znaczenie wymiany dobrych praktyk 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
poparcia zalecenia Rady dotyczącego 
politycznych strategii ograniczenia 
przedwczesnego kończenia nauki, w 
którym zawarta jest propozycja ustalenia 
wspólnych europejskich ram na rzecz 
efektywnych i skutecznych strategii 
politycznych przeciwdziałających 
przedwczesnemu kończeniu nauki, w tym 
pomysł, aby państwa członkowskie 
przyjęły do 2012 r. kompleksowe krajowe 
strategie przeciwdziałania 
przedwczesnemu kończeniu nauki;

Or. en

Poprawka 33
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
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reagowania i kompensacji; reagowania i kompensacji; jest 
przekonany, że strategie mające na celu 
przeciwdziałanie przedwczesnemu 
kończeniu nauki muszą opierać się na 
analizie szczególnych krajowych, 
regionalnych i lokalnych wymiarów tego 
zjawiska, a dane te powinny umożliwiać 
ukierunkowanie badań nad przyczynami 
wyjątkowo dużego odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę wśród 
określonych grup uczniów w odnośnych 
regionach, miejscowościach i szkołach, 
które szczególnie silnie dotknięte są tym 
zjawiskiem;

Or. lt

Poprawka 34
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji; w przypadku 
tradycyjnych społeczności romskich 
istnieje potrzeba przedsięwzięcia 
uzupełniających pozytywnych środków, 
aby przeciwdziałać przedwczesnemu 
kończeniu nauki, które jest wynikiem 
krzywdzących tradycyjnych zwyczajów;

Or. en

Poprawka 35
Antigoni Papadopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały dogłębnej analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych w 
celu zidentyfikowania podstawowych 
przyczyn na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, oraz aby 
opracowały odpowiednie pakiety środków 
na rzecz zapobiegania, reagowania i 
kompensacji;

Or. en

Poprawka 36
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji, w sposób 
szczególny przez stworzenie 
wyspecjalizowanych instytucji lub 
mechanizmów szkolnego wsparcia dla 
osób z orzeczoną niepełnosprawnością;

Or. fr

Poprawka 37
Tadeusz Cymański
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji;

4. zachęca państwa członkowskie, aby 
dokonały analizy problemu 
przedwczesnego kończenia nauki, 
uwzględniając kwestię ochrony danych, 
oraz aby opracowały odpowiednie pakiety 
środków na rzecz zapobiegania, 
reagowania i kompensacji; podkreśla tu 
potrzebę wymiany najlepszych praktyk;

Or. pl

Poprawka 38
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do państw członkowskich o 
nieobniżanie górnej granicy wieku osób 
objętych obowiązkiem szkolnym, ponieważ 
edukacja dzieci jest najlepszym środkiem 
zwalczającym przyszłe ubóstwo i 
wykluczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 39
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że kompleksowe strategie 
zwalczania przedwczesnego kończenia 
nauki powinny obejmować połączenie 



PE464.934v01-00 22/63 AM\867306PL.doc

PL

różnych strategii politycznych, 
koordynację pomiędzy różnymi obszarami 
polityki i włączenie odpowiednich 
środków do wszystkich strategii 
politycznych skierowanych do młodych 
ludzi i dzieci;

Or. en

Poprawka 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do państw członkowskich aby 
organizowały programy przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym 
oraz programy prewencyjne w związku z 
bezpośrednią zależnością pomiędzy 
sytuacją rodzinną a opuszczaniem się w 
nauce dzieci w wieku szkolnym;

Or. pl

Poprawka 41
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do państw członkowskich o 
prowadzenie przy wsparciu Komisji 
skutecznych działań mających na celu 
rejestrowanie tzw. zjawiska NEET 
(młodzieży, która nie pracuje ani się nie 
uczy) i przeciwdziałania mu; 

Or. el
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Poprawka 42
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, że przedwczesne kończenie 
nauki jest bezpośrednio związane ze 
zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz że należy brać to pod 
uwagę podczas opracowywania właściwej 
strategii zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i europejskim; 

Or. el

Poprawka 43
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że należy nie tylko 
zapewnić odpowiednie akademickie 
wykwalifikowanie kadry nauczycielskiej, 
lecz kadry te muszą być również w stanie 
zapewniać wykształcenie dostosowane do 
szczególnych potrzeb odnośnego regionu, 
jego gospodarki i dziedzictwa 
kulturowego; utrzymuje, że nauczyciele 
muszą właściwie rozumieć kontekst, w 
którym pracują, aby być w stanie
prawidłowo odzwierciedlić lokalne 
potrzeby i oferować ich zaspokojenie 
poprzez zapewnianie wykształcenia; 
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Or. it

Poprawka 44
Georges Bach, Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; podkreśla znaczenie
odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej dla osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 45
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych form nauki w szkołach, 
ukierunkowanych na potrzeby 
nowoczesnego społeczeństwa oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej, w szczególności 
podkreślając rolę pracy psychologów w 
poradniach i szkołach;

Or. pl
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Poprawka 46
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja, stosując wczesną interwencję, 
zacieśnianie więzi ze szkołami oraz inne 
środki; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej; ma to na celu 
dopilnowanie, aby kadra ta była lepiej 
przygotowana do szybkiego 
rozpoznawania trudności w nauce w 
odpowiednim czasie oraz do zapewniania 
wsparcia dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb odnośnych 
uczniów;

Or. lt

Poprawka 47
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej i personelu 
pomocniczego – psychologów i 
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pedagogów społecznych;

Or. de

Poprawka 48
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach i wskazuje 
na potrzebę stworzenia atmosfery 
sprzyjającej włączeniu społecznemu w 
szkole oraz podkreśla, że wyzwanie to 
należy jak najszybciej podjąć poprzez 
edukację od najmłodszych lat oraz że 
powinny je kontynuować szkoły 
podstawowe i gimnazja; jest zdania, że w 
tym celu należy zapewnić odpowiednie 
wykwalifikowanie kadry nauczycielskiej;

Or. en

Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej; jest przekonany, że 
wszystkie zainteresowane strony, 
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nauczyciele, inny pracownicy oświaty 
powinni być aktywnie zaangażowani w 
planowanie, organizowanie, realizację i 
ocenę strategii mających na celu pomoc 
ludziom zagrożonym przedwczesnym 
zakończeniem nauki lub tym, którzy już ją 
przerwali;

Or. en

Poprawka 50
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej; uważa, że każdy 
uczeń ma prawo do korzystania z 
indywidualnej opieki i doradztwa 
dostosowanego do swoich potrzeb oraz, w 
stosownych przypadkach, do korzystania z 
porad szkolnego psychologa oraz z opieki 
psychologicznej;

Or. fr

Poprawka 51
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej; wskazuje, że 
instytucje szkolnictwa i szkolenia 
zawodowego muszą wymieniać się 
doświadczeniem i sprawdzonymi 
praktykami oraz rozwijać skuteczne 
sposoby wspierania uczniów, którym grozi 
przedwczesne zakończenie nauki;

Or. lt

Poprawka 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej i zatrudnić 
szkolnych pracowników socjalnych;

Or. de

Poprawka 53
Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

5. opowiada się za wprowadzeniem 
elastycznych i ukierunkowanych na 
potrzeby form nauki w szkołach oraz 
podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć 
przede wszystkim szkoły podstawowe i 
gimnazja; dlatego w tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wykwalifikowanie 
kadry nauczycielskiej;

Or. fr

Poprawka 54
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. proponuje upowszechnić możliwość 
odbywania stażu w przedsiębiorstwie wraz 
z kontynuowaniem nauki w szkole;

Or. pl

Poprawka 55
Tiziano Motti

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest przekonany, że w kontekście 
uczenia się przez całe życie rola rodziny 
musi być postrzegana za tak samo istotną, 
jak rola nauczycieli;
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Or. it

Poprawka 56
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do tego, by kontakty z 
jednostkami poza szkołą odbywały się w 
ramach sieci, co umożliwi szkołom lepsze 
wspieranie uczniów i rozwiązywanie 
problemów pogarszających ich sytuację;

Or. fr

Poprawka 57
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania instytucji nauczania 
początkowego podlegających 
odpowiednim przepisom i finansowanych 
ze środków publicznych, w tym 
przedszkoli, szkół podstawowych i 
średnich, ośrodków kształcenia 
zawodowego i instytucji szkolnictwa 
wyższego z wysoko wykwalifikowaną i 
dobrze wyszkoloną kadrą nauczycielską i 
personelem pomocniczym, pracującym za 
korzystną pensję i w dobrych warunkach;

Or. en
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Poprawka 58
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny dalej usprawniać systemy 
kształcenia i szkoleń, aby lepiej 
dopasować je do potrzeb jednostki i rynku 
pracy, również poprzez rozwiązanie 
problemu podstawowych umiejętności 
(czytania, pisania i liczenia), 
propagowanie kształcenia zawodowego i 
szkoleń zawodowych oraz poprzez środki 
ułatwiające wejście na rynek pracy po 
zakończeniu kształcenia;

Or. en

Poprawka 59
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do promowania dostępu do 
edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe 
życie dla wszystkich, zwłaszcza dla osób 
mających specjalne potrzeby, tj. 
młodzieży, osób o niskich kwalifikacjach, 
niepełnosprawnych, migrantów, starszych 
pracowników, mniejszości etnicznych, 
osób wykluczonych społecznie, a także 
pracowników małych i średnich 
przedsiębiorstw, osób prowadzących 
działalność nieformalną, pracowników na 
obszarach wiejskich i osób pracujących 
na własny rachunek;

Or. en
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Poprawka 60
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia uczniom mającym trudności 
w nauce zajęć pozalekcyjnych i poza 
szkolnych ukierunkowanych na rozwój 
kompetencji kluczowych w związku z 
wyraźnym zapotrzebowaniem na te 
umiejętności na rynku pracy;

Or. pl

Poprawka 61
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zapewnia to, by decyzje dotyczące 
polityki w dziedzinie edukacji były 
podejmowane na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym;

Or. en

Poprawka 62
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do państw członkowskich –
biorąc pod uwagę wielowymiarowy 
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charakter edukacji – o zwiększanie w 
trakcie wymiany najlepszych praktyk 
wymiaru praktycznego edukacji na 
każdym szczeblu, co ma na celu skuteczne 
zwalczanie przedwczesnego kończenia 
nauki; 

Or. el

Poprawka 63
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że podstawowe znaczenie ma 
to, aby nauczyciele czerpali korzyści z 
wysokich standardów szkoleniowych w 
trakcie swojej całej kariery zawodowej, 
dzięki czemu będą mogli przekwalifikować 
się, a tym samym dostosować się do 
nowych wymogów;

Or. es

Poprawka 64
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 

skreślony
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dzieciom nieposiadającym dokumentów;

Or. it

Poprawka 65
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku;

Or. en

Poprawka 66
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, 
sytuację rodzinną, pochodzenie ze 
środowiska migrantów czy 
niepełnosprawność, oraz wspierać tych 
uczniów w sposób ukierunkowany od 
samego początku; podkreśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom 
romskim i dzieciom nieposiadającym 
dokumentów;
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Or. de

Poprawka 67
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkreśla, że należy zapewnić 
dzieciom wywodzącym się ze środowisk 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji 
pomoc w uzyskaniu dostępu do szkół 
(pomoc administracyjną, finansową, 
transport) oraz pomoc w lekcjach;

Or. fr

Poprawka 68
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. ich płeć, 
trudną sytuację społeczną, niższy poziom 
wykształcenia rodziców czy pochodzenie 
ze środowiska migrantów lub mniejszości, 
a także ich własne problemy w nauce (np. 
dysgrafia, dysleksja i dyskalkulia) oraz 
wspierać tych uczniów w sposób 
ukierunkowany od samego początku oraz 
dostosować pomoc edukacyjną do ich 
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konkretnych potrzeb; podkreśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom 
romskim i dzieciom nieposiadającym 
dokumentów;

Or. en

Poprawka 69
Georges Bach, Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkreśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom nieposiadającym 
dokumentów;

Or. en

Poprawka 70
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów; należy ponadto stworzyć tym 
uczniom indywidualne i elastyczne 
warunki do nauki oraz wspierać ich w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkreśla, że należy umożliwić 
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dzieciom romskim i dzieciom 
nieposiadającym dokumentów dostęp do 
szkól, w których nie ma segregacji 
uczniów;

Or. en

Poprawka 71
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; należy również oferować 
kompleksowe wsparcie rodzinom oraz 
tworzyć grupy umożliwiające dzieciom i 
rodzicom nabywanie umiejętności 
społecznych; podkreśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom 
romskim i dzieciom nieposiadającym 
dokumentów poprzez tworzenie 
programów nauczania indywidualnego od 
pierwszego roku nauki szkolnej w celu 
pobudzania i zwiększania wrodzonej 
motywacji dzieci oraz ich motywacji do 
uczenia się;

Or. lt

Poprawka 72
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkreśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

zauważa, że wielu uczniów kończących 
przedwcześnie naukę pochodzi ze 
środowiska migrantów; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do 
wspierania środków wspomagających 
edukację i naukę języka na poziomie 
przedszkolnym;

Or. de

Poprawka 73
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku, aby uniknąć kontynuacji 
wykluczenia społecznego i ryzyka ubóstwa 
poprzez zwiększenie ich szans na wejście 
na rynek pracy; podkreśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom 
romskim i dzieciom nieposiadającym 
dokumentów i zapewnić im równy dostęp 
do edukacji wysokiej jakości;
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Or. en

Poprawka 74
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie z rodzin 
patologicznych, dysfunkcjonalnych albo
środowiska migrantów, oraz wspierać tych 
uczniów w sposób ukierunkowany od 
samego początku; podkeśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom 
romskim i dzieciom nieposiadającym 
dokumentów;

Or. pl

Poprawka 75
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny czy pochodzenie ze środowiska 
migrantów, oraz wspierać tych uczniów w 
sposób ukierunkowany od samego 
początku; podkeśla, że należy umożliwić 
dostęp do szkół dzieciom romskim i 
dzieciom nieposiadającym dokumentów;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać 
sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy 
poziom wykształcenia innych członków 
rodziny, niepełnosprawność czy 
pochodzenie ze środowiska migrantów, 
oraz wspierać tych uczniów w sposób 
ukierunkowany od samego początku; 
podkreśla, że należy umożliwić dostęp do 
szkół dzieciom romskim i dzieciom 
nieposiadającym dokumentów;

Or. hu
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Poprawka 76
Thomas Mann

Projekt opinii
Punkt 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a zauważa, że reformy polityki 
integracyjnej i polityki edukacyjnej nie 
mogą być traktowane oddzielnie;

Or. de

Poprawka 77
Tiziano Motti

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że wszystkie dzieci mają 
prawo do równego traktowania pod 
względem uczenia się oraz że mają prawo 
do podstawowego wykształcenia;

Or. it

Poprawka 78
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje, że zgodnie z wynikami 
licznych badań placówki edukacyjne, 
które mają więcej problemów związanych 
z współistnieniem i integracją uczniów, 
borykają się również z wyższym odsetkiem 
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osób przedwcześnie kończących naukę; 
wzywa zatem państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi na swoje 
krajowe plany mające na celu zwiększanie 
integracji i współistnienia;

Or. es

Poprawka 79
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że nieskuteczne strategie 
polityczne dotyczące utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym zwiększają liczbę przypadków 
przedwczesnego kończenia nauki i ogólnie 
wskaźnik niepowodzenia szkolnego; 
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenie wysiłków na rzecz ulepszania 
ich strategii politycznych dotyczących 
utrzymania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz do 
zapewnienia powszechnej dostępności 
edukacji przedszkolnej, ponieważ 
przyniesie to korzyści pod względem 
sukcesów szkolnych i przyczyni się do 
zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę w UE;

Or. es

Poprawka 80
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. wskazuje, że odsetek osób 
przedwcześnie kończących naukę jest 
szczególnie wysoki na obszarach wiejskich 
i na obszarach ekonomicznie 
zdominowanych przez sektory 
wymagające dużych nakładów pracy 
sezonowej; wzywa Komisję do zwiększenia 
poziomu konkretnej pomocy udzielanej z 
funduszy strukturalnych, zwłaszcza w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, przyznawanej wspomnianym 
obszarom, aby wesprzeć je w 
przeciwdziałaniu temu zjawisku;

Or. es

Poprawka 81
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zdecydowanie zaleca stosowanie
polityki przeciwdziałania segregacji 
służącej zmianie składu społecznego szkół 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji 
oraz zwiększaniu osiągnięć dzieci ze 
środowisk wykluczonych społecznie i 
słabo wykształconych;

Or. fr

Poprawka 82
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do stosowania środków 
dyskryminacji pozytywnej takich jak 
priorytetowe obszary edukacyjne i 
programy zapewniające ukierunkowane 
wsparcie dla szkół znajdujących się na 
obszarach w trudniejszej sytuacji;

Or. fr

Poprawka 83
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Punkt 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że obniżenie ilości uczniów 
kończących przedwcześnie naukę i 
wspieranie mobilności społecznej są 
uwarunkowane wykształceniem oraz że 
cele w tych obszarach mogą być 
osiągnięte, jeśli są dostępne wystarczające 
środki finansowe; domaga się zatem 
inwestycji publicznych na szeroką skalę w 
publiczne systemy edukacji, aby 
niezależnie od pochodzenia społeczno-
ekonomicznego i kulturowego zapewnić 
dostęp do wysokiej jakości systemu 
edukacji i opieki od żłobka po szkolnictwo 
wyższe i kształcenie zawodowe;

Or. de

Poprawka 84
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca w związku z tym uwagę na 
badania PISA prowadzone przez OECD, 
w których ustalono, że w systemach 
edukacji o niższym poziomie 
zróżnicowania pionowego i poziomego 
uczniowie rzadziej powtarzają klasę i 
rzadziej są wydalani ze szkoły; podkreśla 
spostrzeżenie OECD, że powtarzanie klasy 
i wydalanie ze szkoły najczęściej szkodzą 
uczniom z trudnych środowisk 
społecznych; podkreśla ustalenia OECD, 
że wczesny podział na różne ścieżki 
kształcenia wzmacnia nierówności
społeczno-ekonomiczne w dostępie do 
edukacji i nie idzie w parze z 
podwyższeniem przeciętnych wyników w 
danych systemach edukacji;

Or. de

Poprawka 85
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wskazuje na spostrzeżenia OECD, że 
zmiana szkoły z powodu słabych wyników 
w nauce, problemów z dyscypliną lub 
specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz 
podział uczniów według ich umiejętności 
w ramach każdego przedmiotu mają 
negatywny wpływ na wyniki systemu 
edukacji w badaniu PISA;

Or. de
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Poprawka 86
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 6d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wskazuje w związku z tym na to, że 
według OECD uczniowie znajdujący się w 
trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej 
bardzo często są podwójnie poszkodowani, 
ponieważ wielokrotnie uczęszczają do 
szkół z podobnych środowisk, w których 
jakość zasobów oferty edukacyjnej jest 
znacznie niższa;

Or. de

Poprawka 87
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje na to, że chłopcy częściej 
przedwcześnie kończą naukę i istnieje 
ryzyko powstania niższej klasy społecznej 
złożonej z młodych bezrobotnych 
mężczyzn, niewykształconych lub słabo 
wykształconych i mających niewielkie 
szanse na to, by stać się częścią rynku 
pracy i społeczeństwa jako całości; 
apeluje do państw członkowskich o 
poświęcenie szczególnej uwagi chłopcom, 
którzy mają trudności z dostosowaniem się 
do środowiska szkolnego, i przestrzega 
państwa członkowskie przed obniżaniem 
górnej granicy wieku osób objętych 
obowiązkiem szkolnym;

Or. en
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Poprawka 88
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że najwyższe wskaźniki 
reintegracji osiągają programy 
zaspokajające indywidualne potrzeby 
uczniów przedwcześnie kończących 
naukę; wzywa właściwe instytucje do 
poszanowania potrzeb i praw jednostek 
podczas opracowywania skierowanych do 
nich programów;

Or. en

Poprawka 89
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Punkt 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że należy wziąć pod uwagę 
to, że problem przedwczesnego kończenia 
nauki dotyczy w znacznie większym 
stopniu chłopców niż dziewczęta; należy 
zatem przede wszystkim przedsięwziąć w 
tym obszarze środki ukierunkowane na 
chłopców, aby zwiększyć ich szanse na 
rynku pracy;

Or. de

Poprawka 90
Gabriele Zimmer



AM\867306PL.doc 47/63 PE464.934v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji;

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym jak najwcześniej ułatwiać 
wszystkim uczniom, a zwłaszcza osobom 
przedwcześnie kończącym naukę,
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji oraz ukończenie wszystkich 
dostępnych szkół; należy przy tym 
dopilnować, aby ta młodzież i ci młodzi 
dorośli nie pozostali w sektorze 
przejściowym, lecz mieli prawo dalej się 
kształcić (poza miejscem pracy, jeśli oferta 
kształcenia zawodowego w zakładzie pracy 
nie jest dostępna);

Or. de

Poprawka 91
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji;

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności 
związanych z pracą i kwalifikacji oraz 
wykształcanie umiejętności społecznych, 
aby zwiększyć ich szanse na zdobycie 
zatrudnienia i stopień włączenia 
społecznego;
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Or. en

Poprawka 92
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji;

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, w tym kształcenia zawodowego i 
pomocy przy poszukiwaniu pracy, 
późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji; podkreśla, że w ramach tych 
środków należy położyć szczególny nacisk 
na wspieranie dziewcząt należących do 
mniejszości lub pochodzących ze 
środowisk znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 93
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji oraz zapewniać możliwości 
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kwalifikacji; przekwalifikowania się i uznawanie 
kwalifikacji między dwoma różnymi 
dziedzinami zawodowymi;

Or. fr

Poprawka 94
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji;

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji, w co powinny być jak 
najwcześniej zaangażowane rodzina i 
otoczenie osoby przedwcześnie kończącej 
naukę;

Or. de

Poprawka 95
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego w ramach 
programów łączących wykształcenie i 
sektor handlu lub wykształcenie i sektor 
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kwalifikacji; produkcji oraz umożliwiać im, za pomocą 
specjalnych ofert, późniejsze nabywanie 
umiejętności i kwalifikacji;

Or. lt

Poprawka 96
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji;

7. Zachęca do tego, aby poprzez specjalną 
indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
rozpoczęcie życia zawodowego i 
umożliwiać im, za pomocą specjalnych 
ofert, późniejsze nabywanie umiejętności i 
kwalifikacji; podkreśla, że uczniowie z 
rodzin nieposiadających dokumentów 
powinni mieć prawo uczęszczać do szkoły;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że do uczniów 
przedwcześnie kończących naukę 
powinien jak najszybciej po opuszczeniu 
szkoły zwrócić się właściwy organ 
odpowiedzialny za zatrudnienie, aby 
poinformować ich o tym, jakie mają 
możliwości; podkreśla znaczenie 
stworzenia dla nich perspektyw poprzez 
indywidualne wsparcie oraz zapobiegania 
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trwałemu bezrobociu i wykluczeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 98
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że pomoc w postaci 
tworzenia indywidualnych projektów 
powinna być oparta na analizie 
indywidualnych predyspozycji i zdolności, 
a także dysfunkcji, które często 
uniemożliwiają kontynuowanie nauki;

Or. pl

Poprawka 99
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla potrzebę organizowania 
działań na szczeblu lokalnym, 
zachęcających do powrotu do szkoły oraz 
promowania pozytywnego kontekstu, 
odnośnie osób, które przerwały naukę i 
zamierzają podjąć ją na nowo;

Or. pl

Poprawka 100
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas
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Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że przypadki 
krótkotrwałego i niepewnego zatrudnienia 
występują częściej wśród osób z niskim 
wykształceniem; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby wysiłkom na rzecz 
umożliwiania powrotu na rynek pracy 
osobom przedwcześnie kończącym naukę 
zawsze towarzyszyły dodatkowe programy 
szkoleniowe mające na celu zwiększenie 
ich perspektyw zatrudnienia w przyszłości;

Or. es

Poprawka 101
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje, że inwestycje dotyczące 
przekwalifikowania i aktualizowania 
kursów w ramach szkolenia zawodowego 
mają podstawowe znaczenie pod 
względem ułatwiania osobom 
przedwcześnie kończącym naukę 
integracji z rynkiem pracy;

Or. it

Poprawka 102
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że młodzi ludzie mają 
prawo do minimalnego dochodu 
niezależnie od ich statusu lub poziomu 
wykształcenia; w związku z tym sprzeciwia 
się wprowadzaniu w państwach 
członkowskich programów 
ograniczających świadczenia społeczne 
dla osób żyjących poniżej dochodu 
minimalnego w celu „zmotywowania” ich 
do uczestnictwa w życiu społecznym;

Or. en

Poprawka 103
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę podejmowania 
przez członków społeczności szkolnej – we 
współpracy z rodzicami uczniów i 
specjalistami akademickimi – działań i 
inicjatyw mających na celu radykalne 
ograniczenie zastraszania, przemocy oraz 
dyskryminacji społecznej i rasizmu w 
szkołach, ponieważ zjawiska te prowadzą 
do marginalizacji uczniów, a tym samym 
sprzyjają przedwczesnemu kończeniu 
nauki; 

Or. el

Poprawka 104
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. apeluje do państw członkowskich o 
rozpowszechnianie szkół drugiej szansy 
zarówno poprzez ulepszanie ich 
programów nauczania oraz ich 
wyposażenia materiałowego i 
technicznego, jak również poprzez 
zwiększanie możliwości dostępnej kadry
nauczycielskiej, biorąc pod uwagę to, że 
szkoły te powstają w charakterze ważnych 
instrumentów umożliwiających ponowną 
integrację osób, którym nie powiodło się w 
ramach systemu edukacji formalnej; 

Or. el

Poprawka 105
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla potrzebę podwyższania 
umiejętności nabywanych w ramach 
technicznych szkoleń zawodowych oraz 
skuteczniejszego dostosowywania 
oferowanych specjalizacji do wymogów 
rynku pracy, ponieważ połączenie 
kształcenia z zatrudnieniem jest 
nieodłącznie powiązane z rozwiązaniem 
problemu przedwczesnego kończenia 
nauki; 

Or. el

Poprawka 106
Konstantinos Poupakis
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Projekt opinii
Ustęp 7d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. zauważa, że skuteczna polityka 
przeciwdziałania zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki powinna 
obejmować wszystkie stopnie edukacji, 
powinna być monitorowana i powinna 
opierać się na lokalnych, regionalnych, 
społecznych i indywidualnych kryteriach 
istniejących w tych obszarach, a 
mianowicie na zapobieganiu, 
interweniowaniu i rekompensowaniu;

Or. el

Poprawka 107
Nadja Hirsch, Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu 
pilotażowego mającego na celu skuteczną 
integrację osób przedwcześnie kończących 
naukę na rynku pracy;

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

Or. en

Poprawka 108
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego
mającego na celu skuteczną integrację 
osób przedwcześnie kończących naukę na 
rynku pracy;

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektów 
pilotażowych uwzględniających 
jednostkowe przyczyny przedwczesnego 
kończenia nauki, mających na celu 
skuteczną integrację osób przedwcześnie 
kończących naukę na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 109
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego 
mającego na celu skuteczną integrację osób 
przedwcześnie kończących naukę na rynku 
pracy;

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego 
mającego na celu skuteczną integrację osób 
przedwcześnie kończących naukę na rynku 
pracy; jest przekonany, że w celu 
przeciwdziałania zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki większą 
uwagę należy zwrócić na pomoc udzielaną 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 
także należy wprowadzić w jej ramach 
więcej dyscypliny, w celu zwiększenia jej 
opłacalności; 

Or. lt

Poprawka 110
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego 
mającego na celu skuteczną integrację osób 
przedwcześnie kończących naukę na rynku 
pracy;

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje opracowanie projektu 
pilotażowego mającego na celu skuteczną 
integrację osób przedwcześnie kończących 
naukę na rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 111
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego 
mającego na celu skuteczną integrację osób 
przedwcześnie kończących naukę na rynku 
pracy;

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 
proponuje realizację projektu pilotażowego 
mającego na celu skuteczną i stałą
integrację osób przedwcześnie kończących 
naukę na rynku pracy;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zachęca państwa członkowskie do 
ograniczenia zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki poprzez wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk na 
szczeblu krajowym i europejskim;

Or. en
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Poprawka 113
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę dokonania analizy 
zjawiska drugoroczności i jej wpływu na 
wczesne opuszczanie szkoły, wskazując na 
znaczenie indywidualnych programów dla 
poszczególnych uczniów;

Or. pl

Poprawka 114
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że dobrze przemyślana polityka 
edukacji publicznej wciąż jest ogólnie 
najlepszym sposobem propagowania 
podwyższania umiejętności, zwiększania 
wydajności i szans zatrudnienia; ostrzega, 
że ewentualne cięcia w wydatkach 
publicznych i aktualne zaostrzanie 
strategii budżetowych przez państwa 
członkowskie będą miały negatywny 
wpływ, ponieważ doprowadzą do dalszego 
zwiększenia liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę w UE;

Or. es

Poprawka 115
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas
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Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że w celu przeciwdziałania 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
strategie polityczne w dziedzinie edukacji 
muszą być powiązane ze strategiami 
politycznymi ukierunkowanymi na 
wspieranie ożywienia gospodarczego, a 
zatem na tworzenie stałych miejsc pracy i 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki, krótkotrwałemu i niepewnemu 
zatrudnieniu oraz przyspieszaniu drenażu 
mózgów;

Or. es

Poprawka 116
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za skutecznym i spójnym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych w ramach projektów 
naprawczych, które powinny mieć 
jednakowe cele, o co wzywa się w 
poszczególnych regulacjach, i które 
powinny być tworzone zgodnie z 
podejściem oddolnym, gwarantującym 
właściwe odzwierciedlenie w projektach 
podlegających finansowaniu 
rzeczywistych potrzeb odnośnych 
regionów i ich mieszkańców.

Or. it

Poprawka 117
Antigoni Papadopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem europejskich funduszy 
strukturalnych w celu pełnego wdrożenia 
strategii UE dla młodzieży, programów 
badawczych i uczenia się przez całe życie
na potrzeby osób przedwcześnie 
kończących naukę;

Or. en

Poprawka 118
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę;

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę, w 
szczególności Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), co będzie sprzyjać ich 
włączeniu społecznemu dzięki 
zastosowaniu specjalnych programów w 
każdym państwie członkowskim;

Or. fr

Poprawka 119
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę, aby 
zapewnić wszystkim wysokiej jakości 
kształcenie oraz zapobiegać 
przedwczesnemu kończeniu nauki i 
absencji w szkole;

Or. en

Poprawka 120
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych, w tym Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę;

Or. pl

Poprawka 121
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych, przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na 
potrzeby osób przedwcześnie kończących 
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naukę.

Or. de

Poprawka 122
Georges Bach, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

Or. en

Poprawka 123
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. opowiada się za ukierunkowanym 
wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę.

9. opowiada się za ukierunkowanym i 
skutecznym wykorzystywaniem funduszy 
strukturalnych na potrzeby osób 
przedwcześnie kończących naukę;

Or. en

Poprawka 124
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. zdecydowanie zaleca stosowanie 
wczesnego nauczania nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, np. 
nauczania języków, jako 
uprzywilejowanych środków komunikacji, 
ponieważ młodzi ludzie bardzo szybko je 
opanowują;

Or. fr

Poprawka 125
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że osoby przedwcześnie 
kończące naukę także powinny mieć 
dostęp do funduszy UE oraz programów 
mobilności niezależnie od ich statusu 
„wykluczonych z oficjalnej edukacji”; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
nadzorowania tego, czy programy są 
wykorzystywane przez osoby 
przedwcześnie kończące naukę i 
pracujące z nimi organizacje.

Or. en


