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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 
și educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, în UE, rata abandonului școlar se ridică în prezent la 14,4%, 17,4% dintre 
tinerii în cauză neabsolvind decât școala primară;

2. observă că reducerea la 10% ar avea un efect în reducerea șomajului și îmbunătățirea ratei 
ocupării forței de muncă, deoarece, în prezent, 52% dintre tinerii care abandonează școala 
sunt șomeri; consideră că, prin reducerea ratei abandonului școlar cu doar 1%, ar putea fi 
sporit numărul potențialilor angajați calificați cu 500 000;

3. consideră că Comisia ar trebui să prezinte comisiei competente în fond, în termen de un an 
de zile, un studiu și o evaluare a programelor naționale de reformă;

4. solicită statelor membre să analizeze problema abandonului școlar, luând în considerare 
aspectele legate de protecția datelor și să dezvolte pachete adecvate de măsuri în ceea ce 
privește prevenirea, intervenția și compensarea;

5. sprijină metodele școlare flexibile, adaptate nevoilor și subliniază că această provocare 
trebuie să fie abordată în primul rând de către școlile primare și în primii ani ai școlilor 
secundare; consideră că personalul didactic trebuie să fie calificat în mod corespunzător în 
acest sens;

6. observă că trebuie luată în considerare situația personală a elevilor, spre exemplu genul, 
nivelul mai scăzut de educație din familie sau faptul de a proveni dintr-o familie de 
migranți, iar acești copii trebui încurajați de la început în mod orientat; subliniază 
necesitatea de a facilita accesul la școli pentru copiii romi și pentru cei care nu au acte de 
identitate;

7. solicită organizarea unor consultări speciale individuale privind cariera destinate tinerilor 
care abandonează școala, care să le faciliteze intrarea pe piața muncii și care să facă 
posibilă, prin intermediul unor programe speciale, dobândirea, mai târziu, de către aceștia a 
unor competențe și calificări;

8. propune, în contextul bugetului UE 2012, un proiect pilot vizând integrarea cu succes pe 
piața muncii a tinerilor care abandonează școala;

9. sprijină o utilizare direcționată a fondurilor structurale în favoarea tinerilor care 
abandonează școala.


