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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че понастоящем делът на лицата, преждевременно напускащи училище, 
в ЕС е 14,4 % и че 17,4 % от тях дори са завършили само основно образование;

2. посочва, че понижаването до 10 % оказва въздействие върху намаляването на 
безработицата сред младежите и върху равнището на заетост, тъй като понастоящем 
52 % от лицата, преждевременно напускащи училище, са безработни; счита, че при 
понижаване на дела само с 1 % биха могли да бъдат „спечелени“ 500 000 
квалифицирани потенциални работници и служители;

3. изразява подкрепа за това Европейската комисия да представи пред комисията 
преглед и оценка на националните програми за реформи в срок от една година;

4. настоятелно призовава държавите-членки да анализират състоянието на проблема 
относно преждевременното напускане на училище при отчитане на защитата на 
данните, както и да разработят подходящи пакети от мерки за превенция, намеса и 
компенсиране;

5. изразява подкрепа за гъвкави, насочени към потребностите форми на обучение в 
училищата и подчертава, че преди всичко началното образование и долните класове 
на средното образование трябва да бъдат изправени пред това предизвикателство; 
счита, че във връзка с това преподавателите трябва да получат съответните 
квалификации;

6. посочва, че личното положение на учениците, например пол, ниско равнище на 
образование в семейството или мигрантски произход, трябва да се взема предвид и 
от самото начало тези ученици трябва да се поощряват по целенасочен начин; 
подчертава, че на децата с ромски произход и на децата без документи за 
самоличност трябва да се улесни достъпът до училищата;

7. насърчава улесняването на прехода към заетост на лица, преждевременно напускащи 
училище, посредством индивидуални насоки за професионална ориентация, като 
посредством специални предложения им се предостави възможност за придобиване 
на умения и квалификации на по-късен етап;

8. предлага пилотен проект в рамките на бюджета на ЕС за 2012 г. с цел успешната 
интеграция на лицата, преждевременно напускащи училище, на пазара на труда;

9. изразява подкрепа за целевото използване на структурните фондове за лица, 
преждевременно напускащи училище.


