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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że obecnie 14,4% uczniów w UE przerywa naukę, a 17,4% z nich kończy tylko 
szkołę podstawową;

2. zwraca uwagę, że zmniejszenie tego wskaźnika do 10% miałoby wpływ na obniżenie stopy 
bezrobocia wśród osób młodych oraz na poziom zatrudnienia, ponieważ obecnie 52% osób 
przedwcześnie kończących naukę nie ma pracy; jest zdania, że wraz z obniżeniem tego 
wskaźnika o zaledwie 1% mogłoby przybyć 500 tysięcy wykwalifikowanych, 
potencjalnych pracowników;

3. opowiada się za tym, by Komisja Europejska przedłożyła komisji za rok podsumowanie,
ocenę i ewaluację krajowych programów reform;

4. zachęca państwa członkowskie, aby dokonały analizy problemu przedwczesnego 
kończenia nauki, uwzględniając kwestię ochrony danych, oraz aby opracowały
odpowiednie pakiety środków na rzecz zapobiegania, reagowania i kompensacji;

5. opowiada się za wprowadzeniem elastycznych i ukierunkowanych na potrzeby form nauki 
w szkołach oraz podkreśla, że wyzwanie to muszą podjąć przede wszystkim szkoły 
podstawowe i gimnazja; jest zdania, że w tym celu należy zapewnić odpowiednie 
wykwalifikowanie kadry nauczycielskiej;

6. zwraca uwagę, że należy uwzględniać sytuację osobistą uczniów, np. płeć, niższy poziom 
wykształcenia innych członków rodziny czy pochodzenie ze środowiska migrantów, oraz 
wspierać tych uczniów w sposób ukierunkowany od samego początku; podkeśla, że należy 
umożliwić dostęp do szkół dzieciom romskim i dzieciom nieposiadającym dokumentów;

7. zachęca do tego, aby poprzez specjalną indywidualną pomoc opartą na doradztwie 
zawodowym ułatwiać osobom przedwcześnie kończącym naukę rozpoczęcie życia 
zawodowego i umożliwiać im, za pomocą specjalnych ofert, późniejsze nabywanie 
umiejętności i kwalifikacji;

8. w ramach budżetu UE na rok 2012 proponuje realizację projektu pilotażowego mającego 
na celu skuteczną integrację osób przedwcześnie kończących naukę na rynku pracy;

9. opowiada się za ukierunkowanym wykorzystywaniem funduszy strukturalnych na potrzeby 
osób przedwcześnie kończących naukę.


