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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο 
ανέρχεται σήμερα στο 14,4 %, και ότι το 17,4 % εξ αυτού έχει ολοκληρώσει απλώς και 
μόνον τη δημοτική εκπαίδευση·

2. επισημαίνει ότι η μείωση του εν λόγω ποσοστού στο 10 % συντελεί στη μείωση της 
νεανικής ανεργίας και επηρεάζει το ποσοστό απασχόλησης, δεδομένου ότι το 52 % των 
ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι επί του παρόντος άνεργα· θεωρεί ότι 
η μείωση του εν λόγω ποσοστού έστω και κατά 1 % θα μπορούσε να αποδώσει 500.000 
εξειδικευμένους, πιθανούς εργαζόμενους·

3. υποστηρίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει εντός ενός έτους έκθεση ανασκόπησης, 
εκτίμησης και αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

4. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλύσουν την προβληματική της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, και να εκπονήσουν κατάλληλες δέσμες 
μέτρων για την πρόληψη, παρέμβαση και αντιστάθμιση του φαινομένου·

5. τάσσεται υπέρ ευέλικτων μεθόδων εκμάθησης στο σχολείο που να ανταποκρίνονται στις 
υπάρχουσες ανάγκες του μαθητή, και επισημαίνει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πρωτίστως αυτά που πρέπει να 
ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση· θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί αυτών των βαθμίδων 
πρέπει να καταρτίζονται κατάλληλα·

6. επισημαίνει ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται η προσωπική κατάσταση των μαθητών, π.χ. 
φύλο, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στην οικογένεια ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, και ότι οι 
μαθητές αυτοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται εξ αρχής με στοχευμένο τρόπο· τονίζει ότι θα 
πρέπει να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα σχολεία για τα παιδιά των Ρομά και τα 
παιδιά που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης·

7. ενθαρρύνει την εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για 
νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδός 
τους στον εργασιακό στίβο και να τους δίνεται η δυνατότητα μέσω ειδικών ευκαιριών να 
αποκτούν δεξιότητες και προσόντα σε μεταγενέστερο στάδιο·

8. προτείνει τη θέσπιση ενός πρότυπου σχεδίου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
το 2012, για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο·

9. τάσσεται υπέρ της στοχευμένης αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων υπέρ των νέων 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.


