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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a korai iskolaelhagyók aránya az Európai Unióban jelenleg 14,4%, és 
ebből 17,4% csupán az alsó tagozatot végezte el;

2. rámutat, hogy a fenti arány 10% alá szorítása hatással lenne a fiatal munkanélküliek 
számának csökkentésére és a foglalkoztatási arányra, mivel jelenleg a korai iskolaelhagyók 
52%-a munkanélküli; úgy véli, hogy már az arány 1%-os csökkentésével 500 000 képzett, 
potenciális munkavállalót lehetne nyerni;

3. szorgalmazza, hogy a Bizottság egy éven belül terjesszen a bizottság elé áttekintést és 
értékelést a nemzeti reformprogramokról;

4. ösztönzi a tagállamokat, hogy az adatvédelem szem előtt tartásával elemezzék a korai 
iskolaelhagyás problematikáját, és dolgozzanak ki megfelelő intézkedéscsomagokat a 
megelőzéshez, a beavatkozáshoz és a kompenzációhoz;

5. támogatja a rugalmas, igényekhez igazodó iskolai tanulási formák alkalmazását, és 
hangsúlyozza, hogy elsősorban az általános iskolai oktatásban és a középfokú oktatás alsó 
szintjén kell vállalni ezt a kihívást; úgy véli, hogy ehhez a pedagógusokat megfelelő 
képzésben kell részesíteni;

6. emlékeztet arra, hogy figyelembe kell venni a diákok személyes helyzetét, például 
nemüket, a családjukon belüli alacsonyabb iskolázottságot vagy a bevándorlói hátteret, és 
ezeket a gyermekeket kezdettől fogva célzottan segíteni kell; hangsúlyozza, hogy a roma 
és az iratokkal nem rendelkező gyermekek számára lehetővé kell tenni az iskolához való 
hozzáférést;

7. szorgalmazza a korai iskolaelhagyók munkába állásának speciális, egyénre szabott 
pályaválasztási tanácsadás általi megkönnyítését, valamint a készségek és a képesítések 
utólagos megszerzésének speciális képzési kínálatok révén történő lehetővé tételét;

8. a 2012. évi uniós költségvetés keretében kísérleti projektet javasol a korai iskolaelhagyók 
sikeres munkaerő-piaci integrálása érdekében;

9. szorgalmazza a strukturális alapok korai iskolaelhagyók javára történő célzott 
felhasználását.


