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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sublinha que, actualmente, a taxa de abandono escolar se situa nos 14,4% e que 17,4% 
destes jovens completou apenas o ensino primário;

2. Assinala que a redução desta taxa em 10% surtirá um efeito na descida da taxa de 
desemprego entre os jovens e na taxa de emprego, considerando que 52% dos jovens que 
abandonaram precocemente a escola se encontram actualmente desempregados; considera 
que uma redução da taxa de apenas 1% poderá reflectir-se num acréscimo de 500 mil 
eventuais trabalhadores qualificados;

3. Solicita à Comissão que, no prazo de um ano, apresente à comissão uma panorâmica geral, 
uma apreciação e uma avaliação dos programas de reforma nacionais;

4. Insta os Estados-Membros a analisar o problema do abandono escolar, tendo em conta a 
protecção de dados, e a elaborar pacotes de medidas adequadas em matéria de prevenção, 
intervenção e compensação;

5. Defende formas de ensino nas escolas que sejam flexíveis e adaptadas às necessidades e 
que as escolas do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, em particular, devem fazer face a este 
desafio; é da opinião de que o pessoal docente deve estar devidamente qualificado para o 
efeito;

6. Constata que a situação pessoal dos alunos como, por exemplo, o sexo, um nível educativo 
mais baixo da família ou um contexto de migração, deve ser tida em conta e estes alunos 
devem beneficiar de um apoio específico desde o início; sublinha que as crianças da 
comunidade romanichel e as crianças sem documentos devem ter acesso à escola;

7. Apela para que a entrada na vida activa dos jovens que abandonam a escola 
prematuramente seja facilitada graças a uma orientação profissional individual e específica 
e que lhes seja dada a possibilidade de adquirir, a posteriori, mais competências e 
qualificações mediante uma oferta adaptada;

8. Propõe, no âmbito do orçamento 2012 da União Europeia, um projecto-piloto que visa 
integrar com sucesso no mercado de trabalho os jovens que abandonam a escola 
precocemente;

9. Apela a uma utilização orientada dos fundos estruturais na questão do abandono escolar 
precoce.


