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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad šiuo metu mokyklos nebaigusių asmenų skaičius ES sudaro 14,4 % ir kad
17,4 % iš jų baigė tik pradinę mokyklą;

2. nurodo, kad jų skaičiaus sumažinimas iki 10 % turėtų įtakos jaunimo nedarbui ir užimtumo 
lygiui, nes šiuo metu 52 % mokyklos nebaigusių asmenų neturi darbo; mano, kad 
sumažinus jų skaičių tik 1 % būtų galima turėti 500 000 kvalifikuotų potencialių 
darbuotojų;

3. pritaria tam, kad Komisija po metų pateiktų komitetui nacionalinių reformų programų 
apžvalgą, kiekybinius duomenis ir vertinimą;

4. ragina valstybes nares išnagrinėti mokyklos nebaigimo problemą atsižvelgiant į duomenų 
apsaugą ir parengti prevencinių, intervencinių ir kompensavimo priemonių rinkinius;

5. pritaria tam, kad mokyklose būtų taikomi lankstūs, į poreikius orientuoti mokymo būdai, ir 
pabrėžia, kad šiuos uždavinius visų pirma turi spręsti pradinės ir pagrindinės mokyklos; 
mano, kad šiuo tikslu mokymo personalui turėtų būti suteikiama atitinkama kvalifikacija;

6. nurodo, kad reikia atsižvelgti į asmeninę mokinių padėtį, pvz., lytį, žemą šeimos 
išsilavinimo lygį ir su migracija susijusią kilmę, ir nuo pat pradžių tikslingai juos skatinti; 
pabrėžia, kad reikia sudaryti galimybes lankyti mokyklą romų vaikams ir vaikams, kurie 
neturi dokumentų;

7. ragina teikti mokyklos nebaigusiems asmenims konkrečią individualią profesinio 
orientavimo pagalbą, kad jie galėtų lengviau pradėti profesinį gyvenimą, taip pat siūlyti 
specialias priemones, kurios padėtų įgyti gebėjimų ir kvalifikaciją vėliau;

8. siūlo rengiant 2012 m. ES biudžetą numatyti bandomąjį projektą, pagal kurį būtų siekiama 
sėkmingai įtraukti mokyklos nebaigusius asmenis į darbo rinką;

9. palaiko mintį tikslingai naudoti struktūrinius fondus mokyklos nebaigusiems asmenims.


