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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at skolefrafaldsprocenten i EU for tiden er 14,4 %, og at 17,4 % heraf endda 
kun har afsluttet grundskolen;

2. gør opmærksom på, at en reducering til 10 % vil have en effekt på nedbringelsen af 
ungdomsarbejdsløsheden og på beskæftigelsesprocenten, idet 52 % af de unge, der er 
droppet ud af skolen, for tiden står uden arbejde; er af den opfattelse, at man ved at 
nedbringe frafaldsandelen med blot 1 % vil kunne få 500 000 flere kvalificerede, 
potentielle arbejdstagere;

3. går ind for, at Kommissionen om et år skal forelægge udvalget en oversigt, vurdering og 
evaluering af de nationale reformprogrammer;

4. tilskynder medlemsstaterne til at analysere problematikken bag skolefrafald under 
hensyntagen til databeskyttelsen og til at udvikle et sæt egnede foranstaltninger til 
forebyggelse, indgreb og kompensation;

5. hilser forskellige former for fleksibel, behovsbaseret læring på skolerne velkommen og 
understreger, at det især er grund- og gymnasieskolerne, der skal tage disse udfordringer 
op; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at uddanne lærere til dette formål;

6. henviser til, at der skal tages hensyn til elevernes personlige situation, f.eks. køn, lavt 
uddannelsesniveau i familien eller migrationsbaggrund, og at disse elever fra begyndelsen 
skal understøttes målrettet; fremhæver, at romabørn og børn uden identitetspapirer skal 
have adgang til skolerne;

7. opfordrer til ved hjælp af særlig, individuel erhvervsorienterende rådgivning at gøre det 
nemmere for unge, der dropper ud af skolen, at komme ud i erhvervslivet og til ved hjælp 
af særlige tilbud at gøre det muligt for dem efterfølgende at tilegne sig færdigheder og 
kvalifikationer;

8. foreslår, at der inden for rammerne af EU-budgettet for 2012 gennemføres et pilotprojekt 
med det formål at få unge, der er droppet ud af skolen, velintegreret i arbejdsmarkedet; 

9. går ind for målrettet anvendelse af strukturfondene til fordel for unge, der dropper ud af 
skolen.


