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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidus on kooli poolelijätjate määr praegu 14,4% ning 
neist 17,4% omandab vaid alghariduse; märgib, et kooli poolelijätmise vähendamine on 
olnud ELi ja liikmesriikide eesmärk juba mitmeid aastaid, kuid piisavat edu ei ole 
saavutatud, kuivõrd kooli poolelijätmise määr on mõnes liikmesriigis üle 30%; märgib, et 
kooli poolelijätjate määr on liikmesriigiti väga erinev ning et erinevate piirkondade ja 
liikmesriikide raamtingimusi – näiteks rändevood ja perekondade haridustase – on väga 
keeruline võrrelda; märgib, et nende laste kodust tausta iseloomustab enamasti madal 
haridustase või sotsiaalmajanduslikult ebasoodne olukord ning et tegu on sagedamini 
poiste kui tüdrukutega; nõuab seetõttu liikmesriikidelt suuremat pühendumist ja 
komisjonilt põhjalikumat järelevalvet, kandmaks hoolt selle eest, et liikmesriigid loovad ja 
rakendavad strateegiaid kooli poolelijätmise vähendamiseks; hoiatab negatiivsete 
tagajärgede eest, mis võivad kaasneda riiklike haridusinvesteeringute ja eelarve kärpimise 
poliitikaga, mida liikmesriikides võidakse majanduskriisi tõttu rakendada, sest see 
suurendab kooli poolelijätmise näitajaid Euroopa Liidus veelgi rohkem;

2. märgib, et roma lastest ei ole 20% ühegi kooli nimekirjas ja 30% on kooli pooleli jätnud; 
rõhutab, et kuigi kooli poolelijätmine on sagedasem poiste kui tüdrukute hulgas, on 
olukord erinev traditsioonilistes roma kogukondades, kus kombe tõttu varakult abielluda 
on kooli poolelijätmine noorte tüdrukute seas rohkem levinud; roma tüdrukud jätavad 
kooli pooleli, olles nooremad (umbes 12–13aastaselt) kui poisid (umbes 14–15aastaselt);
märgib, et traditsiooniliste roma kogukondade jaoks on vaja täiendavaid positiivseid 
meetmeid, et saada jagu kooli poolelijätmise probleemist, mis on kahjulike 
traditsiooniliste tavade tulemus;

3. rõhutab ka vajadust vähendada Euroopa Liidus tööpuudust, lähtudes uutest erialastest 
nõudmistest ja toetades tööjõu vanuselist uuenemist;

4. on seisukohal, et kooli poolelijätmine tähendab noortele kaotatud võimalusi ning ELile 
tervikuna sotsiaalse ja majandusliku potentsiaali kadu; rõhutab tõsiasja, et lisaks 
praegustele demograafilistele muutustele ei saa Euroopa riigid endale lubada annete 
tohutut raiskamist ning kooli poolelijätmisega kaasnevaid suuri majanduslikke ja 
sotsiaalseid kulusid; rõhutab, et antud küsimuse puhul tuleb arvestada tõsiasja, et nii 
tööturu kui Euroopa konkurentsivõime seisukohalt kipuvad olema eelistatud seisundis 
kõrgharidusega töötajad; on seetõttu seisukohal, et haridustaseme tõstmine aitab saavutada 
eesmärki, mis seisneb selles, et oskuste kõrgem tase aitab kaasa arukale majanduskasvule 
ning töötuse ja vaesuse kui ühe peamise ohuteguri vastu võitlemine soodustab kaasavat 
majanduskasvu;

5. juhib tähelepanu sellele, et kooli poolelijätmise määra langetamine vähemalt 10 %-ni –
mis täidaks ELi 2020. aasta üldeesmärgi – vähendaks noorte tööpuudust ja suurendaks 
tööhõivet, kuna praegu on 52% kooli poolelijätnutest töötud ning akadeemiliste 
hinnangute kohaselt väheneb madala kvalifikatsiooniga või kvalifitseerimata tööjõule 
kättesaadavate töökohtade arv lähiaastatel veelgi; juhib tähelepanu sellele, et vähendades 
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kooli poolelijätmise määra kõigest 1% võrra, oleks võimalik juurde saada 500 000 
potentsiaalset kvalifitseeritud töötajat;

6. rõhutab, et kooli poolelijätmise vähendamisse suunatud suurematel finantsinvesteeringutel 
võib olla pikaajaline mõju, ennetades noorte muutumist sotsiaalkaitsesüsteemidest 
sõltuvaks;

7. rõhutab, kui oluline on vähendada kooli poolelijätmist, seda ka ELi demograafilisi 
arenguid silmas pidades;

8. märgib, et pikaajaliste majanduslike ja sotsiaalsete mõjude tõttu toob kooli poolelijätmine 
kaasa märkimisväärse vaesuse ohu ja kooli poolelijätmise vähendamine on võimalus 
noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks; peab seetõttu kooli poolelijätjate arvu 
vähendamist põhimeetmeks, mille abil vähendada vaesumisohus inimeste arvu vähemalt 
20 miljoni võrra, ning nõuab, et liikmesriigid ei vähendaks kohustusliku hariduse ülemist 
vanusepiiri; 

9. palub seetõttu liikmesriikidel kiiremas korras välja töötada poliitika, mis ergutaks uutel 
pädevustel põhinevate uute töökohtade loomist;

10. rõhutab vajadust kohandada haridussüsteemid tööturu nõuetele vastavaks; juhib 
tähelepanu sellele, et olukorras, kus tulevikus on haruldane töötada kogu elu ühes 
valdkonnas, tuleb õpilastel omandada lai valik võimeid, nagu loomingulisus, loominguline 
mõtlemine, üldoskused ning võime kohaneda kiiresti ja paindlikult muutuvate tingimuste 
ja nõuetega;

11. on seisukohal, et Euroopa Komisjonil tuleks Euroopa Parlamendile esitada ühe aasta 
pärast asjakohastest näitajatest lähtuv uuring, ülevaade ja hinnang liikmesriikide 
reformikavade kohta ning kõigi liikmesriikide erinevate haridustasemete arengu 
järelevalve tulemused, kus on selgitatud töötuse vähendamiseks võetud meetmeid, näiteks 
väljaõpe, tööd ja õpinguid ühendavad programmid, erialane juhendamine jne, ning 
prognoositavate töökohtade arv majandussektorite ja pädevustasemete kaupa ning lisaks 
tuleks komisjonil esitada korrapäraselt eduaruandeid; nõuab, et komisjon viiks läbi 
uuringud selle kohta, kuidas eri koolisüsteemid mõjutavad kooli poolelijätmise määra; 
nõuab, et selles analüüsis lähtutaks riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest eripäradest, mis 
on seotud kooli poolelijätmisega;

12. on veendunud, et kui võtta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, võib kooli poolelijätmise 
vähendamise ulatuslike strateegiate Euroopa raamistik olla liikmesriikidele kasulik 
eeskuju õige suuna väljaselgitamiseks olemasoleva poliitika täiendamisel ja riiklike 
reformikavade väljatöötamisel;

13. märgib, et kooli poolelijätmise probleem on riigiti ja piirkonniti erinev ning seetõttu pole 
olemas ühtset kõigile sobivat lahendust;

14. rõhutab, kui oluline on vahetada kogemusi ja parimaid tavasid riigi ja Euroopa tasandil, et 
kooli poolelijätmise vähendamine oleks tulemuslik; nõuab, et komisjon ergutaks 
liikmesriikidevahelist koostööd ja toetaks nende strateegiaid kogemuste, teadmiste ja 
heade tavade jagamise kaudu; toetab nõukogu soovitust, milles tehakse ettepanek luua 
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ühine Euroopa raamistik kooli poolelijätmise vastase tõhusa ja tulemusliku poliitika jaoks, 
sh ettepanekut, et liikmesriigid peaksid võtma vastu kooli poolelijätmise vastased 
kõikehõlmavad riiklikud strateegiad aastaks 2012; 

15. nõuab, et liikmesriigid analüüsiksid põhjalikult kooli poolelijätmise probleemi, võttes 
nõuetekohaselt arvesse andmekaitset, et selgitada välja algpõhjused riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil ning töötada välja asjakohased ennetus-, sekkumis- ja 
kompenseerimismeetmete paketid, sealhulgas eriasutused või õppeabiteenused tunnistatud 
puuete puhuks; on veendunud, et kooli poolelijätmise vähendamise strateegiate puhul 
tuleb lähtuda probleemi konkreetsete riiklike, piirkondlike ja kohalike mõõtmete 
analüüsimisest ning et tulemused aitavad keskenduda nende põhjuste uurimisele, miks 
teatud õpilaste kategooriate puhul on kooli poolelijätmise määr erakordselt kõrge ja 
milliseid piirkondi, kohti ja koole see kõige enam mõjutab;

16. tuletab meelde, et kõikehõlmavad strateegiad kooli poolelijätmise vähendamiseks peaksid 
hõlmama mitut tegevuspõhimõtet, eri poliitikavaldkondade kooskõlastamist ning 
strateegiate meetmete integreerimist kõikidesse asjaomastesse lapsi ja noori käsitlevatesse 
poliitikavaldkondadesse;

17. palub liikmesriikidel organiseerida programme, mille abil võidelda sõltuvuste ja 
sotsiaalsete patoloogiate vastu, ning ennetusprogramme, et tegeleda seostega perekondliku 
olukorra ja kooli poolelijätmise vahel;

18. nõuab, et liikmesriigid tegutseksid komisjoni abiga tõhusalt nähtuse NEET (neither in 
employment, education or training - ei tööta, ei omanda haridust ega kutset) 
dokumenteerimiseks ja sellega võitlemiseks;

19. pooldab koolides paindlikke vajadustepõhiseid õpivorme ning rõhutab, et eelkõige peavad 
selle küsimusega tegelema alg- ja põhikoolid varase sekkumise, kooliga tugevama sideme 
loomise ja muude meetmete abil; on seisukohal, et sel eesmärgil tuleb õpetajaid, koolides
töötavaid psühholooge, sotsiaalpedagooge ja kõiki teisi vastavaid sidusrühmi eraldi 
koolitada ning pakkuda õpetajatele kvaliteetset elukestvat õpet, mis võimaldaks neil oma 
tavasid ümber orienteerida, et kohandada neid uutele nõudmistele, ja olla aktiivselt 
kaasatud strateegiate kavandamisse, organiseerimisse, täideviimisse ja hindamisse, et 
aidata inimesi, kes on kooli poolelijätmise ohus või on kooli juba pooleli jätnud; juhib 
seetõttu tähelepanu tõsiasjale, et haridus- ja kutseõppeasutustel tuleb vahetada kogemusi 
ja läbiproovitud tavasid ning töötada välja tõhus viis, kuidas kooli poolelijätmise ohus 
olevaid õpilasi toetada;

20. teeb ettepaneku laiendada praktikavõimalusi ettevõtetes paralleelselt koolihariduse 
omandamise jätkamisega;

21. on seisukohal, et haridustee jätkumist silmas pidades tuleks perekonna rolli pidada sama 
hädavajalikuks kui õpetajate rolli;

22. peab vajalikuks, et koolivälised osapooled moodustaksid sellise võrgustiku, mis 
võimaldaks koolidel õpilasi paremini toetada ning laste raskuste põhjuseks olevate 
probleemidega võidelda; 
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23. rõhutab, et liikmesriigid peaksid jätkuvalt parandama haridus- ja koolitussüsteeme, et 
vastata paremini üksikisikute ja tööturu vajadustele, muu hulgas põhioskustega (kirja- ja 
arvutusoskus) seotud probleemidega võitlemise abil ning kutsehariduse ja -koolituse ja 
nende meetmete edendamise teel, millega leevendada üleminekut haridussüsteemist 
tööturule;

24. julgustab liikmesriike pakkuma õpiraskustega õpilastele õppekava- ja kooliväliseid 
tegevusi, et arendada põhioskusi, arvestades, et neid oskusi on tööturul ilmselgelt vaja;

25. rõhutab, et tagada tuleb hariduspoliitikat käsitlevate otsuste tegemine riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil;

26. tuletab meelde, et kõik lapsed on võrdselt õppimisväärilised ja kõigil on õigus 
põhiharidusele; rõhutab, et arvesse tuleb võtta õpilase isiklikku olukorda, näiteks tema 
sugu, perekondlikke olusid, tema kuulumist vähemusse või sisserändajate hulka, puuet või 
tema enda õpiraskusi (näiteks düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia) ning selliseid õpilasi 
tuleb algusest peale sihipäraselt toetada ja tagada neile õpiabi, mis on kohandatud nende 
erivajadustele, et ennetada tööturule sisenemise võimaluste suurendamise kaudu sotsiaalse 
tõrjutuse tekkimist ja vaesuseohtu; rõhutab, et dokumentideta lapsed peavad kooli 
pääsema; tunnistab, et integratsiooni- ja hariduspoliitilisi reforme ei saa käsitleda 
üksteisest lahus; teeb eelnevat arvesse võttes ettepaneku muuta taasühendava poliitika 
kaudu „ebasoosingus” koolide õpilaskonna sotsiaalse kuuluvuse jaotust ning toetab 
positiivse diskrimineerimise meetmete, näiteks prioriteetsete hariduspiirkondade ja 
ebasoodsates piirkondades tegutsevatele koolidele mõeldud toetusprogrammide 
rakendamist; märgib, et paljud uurimused näitavad, et haridusasutustes, kus on suurem 
õpilaste omavahel läbisaamise ja lõimumise probleem, esineb kooli poolelijätmist 
suuremal määral, ning seetõttu kinnitab vajadust kaasava kooliõhkkonna järele; märgib 
peale selle, et pere- ja tööelu ühitamise ebatõhusa poliitika tagajärjel suureneb kooli 
poolelijätmine ja üldine halb õppeedukus ning et töö- ja pereelu ühitamise poliitika 
parandamiseks tuleb teha jõupingutusi;

27. juhib sellega seoses tähelepanu OECD PISA uuringutele, milles märgitakse, et madala 
vertikaalse ja horisontaalse eristustasemega koolisüsteemides jäävad õpilased harvemini 
klassi kordama või heidetakse koolist välja; rõhutab OECD järeldust, et klassi kordamine 
või koolist väljaheitmine tekitab kõige rohkem kahju nõrgema sotsiaalse taustaga 
õpilastele; rõhutab OECD seisukohta, et varane erinevatesse haridussuundadesse jagamine 
süvendab haridusvõimalustega seotud sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, samas ei kaasne 
sellega vastavates haridussüsteemides keskmiste tulemuste paranemist;

28. juhib sellega seoses tähelepanu OECD järeldusele, et kooli vahetamine halbade 
õpitulemuste, käitumisprobleemide või hariduslike erivajaduste tõttu ning õpilaste 
kõikides õppeainetes nende võimete alusel rühmadesse jagamine mõjutavad 
koolisüsteemide tulemusi PISA võrdluses negatiivselt;

29. juhib tähelepanu sellele, et OECD andmetel on halvemas sotsiaalmajanduslikus olukorras 
õpilased sageli kahekordselt halvemas olukorras, kuna sageli käivad nad halvemas 
sotsiaalmajanduslikus olukorras olevates koolides, kus töötavad madalama tasemega 
õpetajad ning õpetajaid on vähem;
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30. märgib, et sagedamini jätavad kooli pooleli poisid ja oht on luua alam ühiskonnaklass, 
kuhu kuuluvad noored, töötud, vähese haridusega või hariduseta mehed, kel on halvad 
võimalused osaleda tööturul ja ühiskonnas laiemalt; nõuab, et liikmesriigid pööraksid eriti 
tähelepanu poistele, kellel on raskusi koolikeskkonnaga kohanemisel, ja palub 
liikmesriikidel hoiduda kohustusliku kooliea alandamisest;

31. rõhutab, et suurim taasintegreeritus saavutatakse programmidega, mis on suunatud kooli 
poolelijätjate individuaalsetele vajadustele; palub asutustel arvestada üksikisikute 
vajaduste ja õigustega nende jaoks programme välja töötades;

32. rõhutab vajadust arvestada asjaoluga, et koolist väljalangemine puudutab rohkem poisse 
kui tüdrukuid ning seetõttu tuleb antud valdkonnas tõhustada poistele suunatud meetmeid, 
et parandada nende võimalusi tööturul;

33. nõuab, et rakendataks spetsiaalseid individuaalseid kutsenõustamise abivahendeid, et 
abistada kooli poolelijätnuid tööle asumisel ning pakkuda neile konkreetseid võimalusi 
tööalaste oskuste ja kvalifikatsiooni omandamiseks ning sotsiaalsete pädevuste 
arendamiseks tagantjärele, et parandada nende tööhõivevõimalusi ja sotsiaalset kaasatust 
ning suurendada ümberõppevõimalustest ja õppetulemuste erialadevahelisest 
ülekandmisest saadavat kasu; rõhutab, et dokumenteerimata peredest pärit õpilastel peab 
olema õigus koolis käia;

34. rõhutab, et tegevusi tuleb organiseerida kohalikul tasandil, et julgustada inimesi kooli 
tagasi pöörduma ning soodustada positiivset keskkonda inimeste jaoks, kes on kooli 
pooleli jätnud ja soovivad uuesti kooli minna;

35. palub komisjonil, võttes arvesse, et töö on ajutine ja ebakindel palju suuremal määral 
nende inimeste puhul, kellel puudub haridus, teha kõik võimaliku, et kooli pooleli jätnute 
tööturule taasintegreerimisega kaasneksid alati täiendavad koolitusprogrammid, mis 
võimaldaksid neil oma tulevikuväljavaateid tööturul parandada;

36. tuletab meelde, kui tähtis on investeerida ümberõppesse ja kutsehariduse õppevormide 
moderniseerimisse kui strateegilisse vahendisse kooli pooleli jätnud noorte tööturule 
integreerimiseks;

37. rõhutab, et hariduskogukonna liikmetel tuleb koostöös õpilaste vanemate ja akadeemiliste 
spetsialistidega tegutseda ja käivitada algatusi, et vähendada koolides tuntavalt 
hirmutamist, vägivalda ning sotsiaalset diskrimineerimist ja rassismi, mis põhjustavad 
õpilaste marginaliseerumist ja loovad seega tingimusi kooli poolelijätmiseks; 

38. nõuab, et liikmesriigid laiendaksid teist võimalust pakkuvate koolide institutsiooni, 
muudaksid paremaks nende õppekavad, õppematerjalid ja tehnilise varustuse ja 
suurendaksid olemasolevate õpetajate suutlikkust, arvestades, et mainitud koolid on 
muutumas oluliseks vahendiks ametlikust haridussüsteemist välja langenud inimeste 
taasintegreerimisel; 

39. rõhutab, et tehnilises kutseõppes õpetatavaid oskusi tuleb kaasajastada ja sobitada 
pakutavad erialad tööturu nõuetega, kuna hariduse ja tööhõive omavaheline seotus on 
kooli poolelijätmise vähendamise lahutamatu osa; 



PE464.808v02-00 8/9 AD\870135ET.doc

ET

40. rõhutab, et kooli poolelijätmise vähendamise alane tõhus poliitika peaks hõlmama kõiki 
haridustasemeid, rakendada tuleks järelmeetmeid ja see tuleks koostada kohalike, 
piirkondlike, sotsiaalsete ja individuaalsete kriteeriumide põhjal kolmes valdkonnas, 
nimelt ennetamine, sekkumine ja kompenseerimine;

41. pooldab ettepanekut võtta ELi 2012. aasta eelarvesse katseprojekt noorsoo kohta, mille 
eesmärk on luua garantii, et tuua noored inimesed ja eriti koolist väljalangejad edukalt 
tööturule;

42. rõhutab vajadust analüüsida klassi kordama jäämist ja selle seost kooli poolelijätmisega, ja 
toonitab, et õpilastele tuleb koostada individuaalsed kavad;

43. on seisukohal, et kooli poolelijätmise vähendamiseks peab hariduspoliitika olema seotud 
majanduse elavdamise poliitikaga ning sellest tulenevalt peab sellega soosima stabiilse 
tööhõive loomist, vältima õpingute katkestamist, töösuhete ajutisust ja ebakindlust ning 
ajude äravoolu kiirenemist;

44. kiidab heaks, et kooli poolelijätnute vajaduste katmiseks kasutatakse sihipäraselt 
struktuurifonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), mille abil on võimalik edendada kooli 
poolelijätnute ühiskonda kaasatust liikmesriigispetsiifiliste programmide kaudu;

45. on seisukohal, et uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja võõrkeelte õpe peaks 
algama varajases eas, kuivõrd tegemist on eriti vajalike suhtlusvahenditega ja noores eas 
omandatakse neid kiiresti;

46. rõhutab, et ka kooli poolelijätnutele tuleb võimaldada juurdepääs ELi vahenditele ja 
liikuvusprogrammidele, olenemata sellest, et nad ei omanda ametlikult haridust; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel jälgida, kas kooli poolelijätjad ja nendega töötavad 
organisatsioonid neid programme kasutavad;
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