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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že miera predčasného ukončovania školskej dochádzky v EÚ je v súčasnosti 
14,4 %, z toho 17,4 % dokonca predstavujú osoby, ktoré ukončili len základnú školu;

2. poukazuje na to, že pokles na 10 % má vplyv na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí 
a na mieru zamestnanosti, pretože v súčasnosti je nezamestnaných 52 % ľudí, ktorí 
predčasne ukončili školskú dochádzku; je toho názoru, že ak by táto miera klesla len 
o 1 %, bolo by možné získať 500 000 potenciálnych kvalifikovaných pracovníkov;

3. zasadzuje sa o to, aby Komisia o rok predložila výboru prehľad, hodnotenie a posúdenie 
národných programov reformy;

4. nabáda členské štáty, aby preskúmali problematickú situáciu predčasného ukončovania 
školskej dochádzky v súlade s ochranou údajov a vypracovali vhodné balíky opatrení 
zamerané na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu;

5. podporuje flexibilné formy výučby na školách zamerané na aktuálne potreby a zdôrazňuje, 
že tento problém musia riešiť predovšetkým základné školy a stredné školy prvého stupňa; 
zastáva názor, že na tento účel treba primerane vyškoliť pedagogických pracovníkov;

6. poukazuje na to, že treba zohľadniť osobnú situáciu žiakov, napr. pohlavie, nižší stupeň 
vzdelania v rodine alebo pôvod v prisťahovaleckom prostredí, a takýchto žiakov už od 
začiatku cielene podporovať; zdôrazňuje, že sa musí umožniť prístup do škôl rómskym 
deťom a deťom, ktoré nemajú žiadne doklady;

7. navrhuje, aby sa žiakom, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, uľahčil vstup do 
pracovného života formou osobitného individuálneho poradenstva v oblasti profesijnej 
orientácie a aby sa im prostredníctvom osobitných ponúk umožnilo dodatočné získanie 
zručností a kvalifikácií;

8. navrhuje začleniť do rozpočtu EÚ na rok 2012 pilotný projekt, aby sa ľudia, ktorí 
predčasne ukončia školskú dochádzku, úspešne zaradili na pracovný trh;

9. zasadzuje sa o cielené využívanie štrukturálnych fondov pre ľudí, ktorí predčasne ukončia 
školskú dochádzku.


