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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid i EU för 
närvarande är 14,4 procent och att 17,4 procent av dessa bara har avslutat grundskolans 
låg- och mellanstadier.

2. Europaparlamentet påpekar att en sänkning till 10 procent kommer att få effekt genom att 
ungdomsarbetslösheten minskas samt på sysselsättningsgraden, eftersom 52 procent av 
dem som lämnat skolan i förtid i dag är utan arbete. Bara genom en sänkning på 1 procent 
skulle man vinna 500 000 kvalificerade potentiella arbetstagare.

3. Europaparlamentet vill att kommissionen senast om ett år inför utskottet lägger fram en 
översikt, en bedömning och en utvärdering av de nationella reformprogrammen. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med beaktande av 
personuppgiftsskyddet analysera vilka aktuella problem som finns angående skolavhoppen 
och ta fram lämpliga åtgärdspaket för att förebygga, ingripa mot och kompensera för detta 
problem.

5. Europaparlamentet förespråkar flexibla, behovsorienterade lärandeformer i skolorna och 
betonar att framför allt grundskolan måste ge sig i kast med denna utmaning. Det är också 
viktigt med en kvalificerad lärarkår som klarar av detta.

6. Europaparlamentet påpekar att elevernas individuella situation, t.ex. kön, en låg 
utbildningsnivå inom familjen eller invandrarbakgrund måste beaktas och att dessa elever 
redan från början måste stöttas på ett målinriktat sätt. Parlamentet framhåller att romska 
barn och papperslösa barn måste ges möjlighet att gå i skolan.

7. Europaparlamentet begär att man genom särskild individuell yrkesrådgivning ska hjälpa 
personer som lämnat skolan i förtid att komma in på arbetsmarknaden och hjälpa dem att i 
efterhand tillägna sig kunskaper och kvalifikationer genom särskilda erbjudanden.

8. Europaparlamentet föreslår ett projekt inom ramen för EU:s budget för 2012 för hur man 
på arbetsmarknaden framgångsrikt ska integrera personer som lämnat skolan i förtid.

9. Europaparlamentet föreslår att man utnyttjar strukturfonderna för en målinriktad satsning 
på elever som lämnat skolan i förtid.


