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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je v EU delež osipnikov 14,4 %, od katerih jih ima 17,4 % celo samo 
osnovnošolsko izobrazbo;

2. opozarja, da bi zmanjšanje tega deleža na 10 % vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in na stopnjo zaposlenosti, saj je trenutno 52 % osipnikov brezposelnih; meni, da bi 
lahko že z zmanjšanjem tega deleža za 1 % pridobili 500 000 potencialnih kvalificiranih 
delavcev;

3. priporoča, naj Komisija odboru v enem letu predloži pregled, vrednotenje in oceno 
nacionalnih programov reform;

4. poziva države članice, naj ob upoštevanju varstva podatkov preučijo problematiko osipa v 
šolah in pripravijo ustrezne pakete ukrepov za preprečevanje, posredovanje in nadomestilo;

5. se zavzema za prožne oblike učenja v šolah, prilagojene potrebam, in poudarja, da se 
morajo zlasti osnovne in poklicne srednje šole spopasti s tem izzivom; meni, da morajo 
učitelji zato imeti ustrezne kvalifikacije;

6. opozarja, da je treba upoštevati osebne okoliščine učencev, na primer spol, nižja stopnja 
izobrazbe družinskih članov ali migracijsko ozadje, in jih že od vsega začetka usmerjeno 
spodbujati; poudarja, da je treba romskim otrokom in otrokom, ki nimajo dokumentov, 
omogočiti dostop do šolanja;

7. predlaga, da je treba s pomočjo posebnega individualnega svetovanja glede poklicne 
usmeritve osipnikom olajšati vstop v poklicno življenje in jim s posebnimi ponudbami 
omogočiti, da naknadno pridobijo znanje in kvalifikacije;

8. predlaga pilotni projekt v okviru proračuna EU za leto 2012, da bi osipnike uspešno 
vključili na trg dela;

9. se zavzema, da bi sredstva strukturnih skladov namenili osipnikom.


