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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že míra předčasného ukončování školní docházky v EU činí v současnosti 
14,4 %, z nichž 17,4 % tvoří osoby, které ukončily dokonce pouze základní školu;

2. poukazuje na to, že pokles na 10 % má vliv na snížení nezaměstnanosti mladých lidí a na 
míru zaměstnanosti, neboť v současnosti je bez práce 52 % osob, které předčasně ukončily 
školní docházku; domnívá se, že při snížení této míry o pouhé 1 % by se dalo získat 
500 000 kvalifikovaných potenciálních zaměstnanců;

3. vyslovuje se pro to, aby Komise za rok předložila výboru přehled, posouzení a hodnocení 
národních programů reforem,

4. vybízí členské státy, aby analyzovaly problematickou situaci předčasného ukončování 
školní docházky a zohlednily přitom ochranu údajů a aby vyvinuly vhodné soubory 
opatření pro prevenci, intervenci a kompenzaci;

5. vyslovuje se pro flexibilní formy učení na školách založené na potřebách a zdůrazňuje, že 
tomuto požadavku musí vyhovět především první a druhý stupeň základní školy; domnívá 
se, že učitelé k tomu musí získat odpovídající kvalifikaci;

6. poukazuje na to, že musí být zohledněna osobní situace žáků, např. pohlaví, nižší úroveň 
vzdělání v rodině nebo rodiny migrantů, a že tito žáci musí být od počátku cíleně 
podporováni; zdůrazňuje, že přístup do škol musí být umožněn romským dětem a dětem, 
které nemají žádné doklady;

7. vybízí k tomu, aby se osobám, které předčasně ukončí školní docházku, usnadňoval vstup 
do pracovního života prostřednictvím konkrétního individuálního pracovního poradenství 
a aby jim bylo prostřednictvím zvláštních nabídek umožněno dodatečně získávat 
dovednosti a kvalifikace;

8. navrhuje v rámci rozpočtu EU na rok 2012 pilotní projekt s cílem úspěšně začleňovat 
osoby předčasně ukončující školní docházku na pracovní trh;

9. vyslovuje se pro cílené využívání strukturálních fondů pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku.


