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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että koulunkäynnin keskeyttävien osuus EU:ssa on tällä hetkellä 
14,4 prosenttia ja että näistä 17,4 prosenttia on suorittanut ainoastaan alemman 
perusasteen koulutuksen; toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen on 
ollut EU:n ja sen jäsenvaltioiden tavoite jo useita vuosia, mutta siinä ei ole edistytty 
riittävästi ja joissain jäsenvaltioissa koulunkäynnin keskeyttävien osuus on yli 
30 prosenttia; panee merkille, että koulunkäynnin keskeyttävien osuuksissa on 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä ja että eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on 
vaikeaa vertailla asiaankuuluvia taustatekijöitä, kuten muuttoliikkeitä ja perheen 
koulutustasoja; panee merkille, että tällaisten lasten vanhemmilla on usein matala 
koulutustaso tai lapsilla on sosioekonomisesti heikommat lähtökohdat ja että enemmistö 
näistä lapsista on poikia; vaatii näin ollen jäsenvaltioita sitoutumaan toimintaan 
vahvemmin sekä komissiota seuraamaan tiiviimmin jäsenvaltioita, jotta varmistetaan, että 
jäsenvaltiot kehittävät ja panevat täytäntöön strategioita koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämiseksi; varoittaa, että mahdolliset julkisten menojen leikkaukset koulutusalalla 
talouskriisin ja jäsenvaltioissa toteutettavan tiukan budjettipolitiikan takia vaikuttavat 
haitallisesti ja lisäävät edelleen koulunkäynnin keskeyttävien määrää EU:ssa;

2. toteaa, että romanilapsista 20 prosenttia ei käy lainkaan koulua ja 30 prosenttia keskeyttää 
koulunkäynnin; korostaa, että koulunkäynnin keskeyttäminen on tavallisesti yleisempää 
poikien kuin tyttöjen keskuudessa, mutta perinteisissä romaniyhteisöissä tilanne on 
kuitenkin erilainen, sillä nuorena naimisiinmenon perinteen takia nuorten tyttöjen 
koulunkäynnin keskeyttäminen on yleisempää; toteaa, että nuorten romanityttöjen 
koulunkäynnin keskeyttäminen tapahtuu aikaisemmin, jo 12–13-vuotiaana, kun taas pojat 
keskeyttävät koulunkäynnin 14–15-vuotiaina; toteaa, että perinteisissä romaniyhteisöissä 
tarvitaan lisää positiivisia toimenpiteitä, jotta voidaan puuttua niissä harjoitettujen 
haitallisten perinteisten tapojen aiheuttamaan koulunkäynnin keskeyttämiseen;

3. panee merkille, että on välttämätöntä vähentää työttömyyttä EU:ssa vastaamalla uusiin 
ammatillisiin vaatimuksiin sekä kannustamalla palkkaamaan uutta työvoimaa vanhan 
tilalle;

4. katsoo, että kun nuoret keskeyttävät koulunkäynnin, he menettävät monia mahdollisuuksia 
ja EU kokonaisuudessaan hukkaa yhteiskunnallista ja taloudellista potentiaalia; korostaa, 
että nykyisen väestökehityksen lisäksi EU-mailla ei ole varaa koulunkäynnin 
keskeytymisestä aiheutuvaan valtavaan kykyjen tuhlaamiseen ja että tätä tarkasteltaessa 
on muistettava, että työmarkkinat ja Euroopan kilpailukyvyn taso suosivat henkilöitä, 
joilla on korkea-asteen koulutus; katsoo, että koulutuksen hankkimisen lisääminen auttaa 
siten saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan korkeampi taitotaso edistää älykästä kasvua, 
ja että yhteen työttömyyteen ja köyhyyteen liittyvään pääriskitekijään puuttuminen on 
askel kohti osallistavaa kasvua;
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5. huomauttaa, että enintään 10 prosentin vähennys koulunkäynnin keskeyttäneiden
määrässä, joka täyttäisi Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen, vähentäisi 
nuorisotyöttömyyttä ja parantaisi työllisyysastetta, sillä tällä hetkellä 52 prosenttia 
koulunkäynnin keskeyttäneistä on työttömänä, ja akateemisten arvioiden mukaan matalaa 
tai vähäistä ammattitaitoa vaativien työpaikkojen määrä vähenee entisestään tulevina 
vuosina; toteaa, että jo ainoastaan yhden prosentin vähennys koulunkäynnin 
keskeyttäneiden määrässä voisi tuoda 500 000 potentiaalista ammattitaitoista työntekijää 
lisää;

6. korostaa, että runsaammalla investoinnilla koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseen voi 
olla pitkän aikavälin vaikutuksia ja sillä voidaan ehkäistä nuorten joutumista 
riippuvaisiksi sosiaaliturvasta;

7. korostaa, että on tärkeää puuttua koulunkäynnin keskeyttämiseen myös EU:n 
väestökehityksen suuntausten takia;

8. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen pitkän aikavälin taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset aiheuttavat merkittävän köyhyysriskin ja sen torjumisella voidaan ehkäistä 
nuorten sosiaalista syrjäytymistä; katsoo siksi, että koulunkäynnin keskeyttävien määrän 
vähentäminen on avaintoimi, jotta saavutetaan niin jäsenvaltioiden kuin EU:nkin tasolla 
tavoite, joka koskee vähintään 20 miljoonan ihmisen saamista pois köyhyysriskin piiristä, 
ja vaatii, että jäsenvaltiot eivät laske oppivelvollisuuden yläikärajaa;

9. kehottaa siksi jäsenvaltioita kehittämään mahdollisimman nopeasti toimintatapoja, joilla 
pyritään perustamaan uusia työpaikkoja uusien taitojen pohjalta;

10. korostaa, että koulutusjärjestelmiä on mukautettava työmarkkinoiden vaatimuksiin; panee 
merkille, että tulevaisuudessa on harvinaista pysyä koko työuran ajan samalla alalla, joten 
oppilaiden on hankittava laaja valikoima kykyjä, kuten luovuus, luova ajattelu, yleistaidot 
sekä kyky mukautua nopeasti ja joustavasti muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin;

11. pyytää komissiota toimittamaan parlamentille vuoden sisällä tarkkoihin indikaattoreihin 
perustuvan selvityksen ja arvion kansallisista uudistusohjelmista sekä jäsenvaltioiden eri 
koulutustasojen kehityksen seurannan tuloksista ja määrittelemään siinä tavat, joilla 
työttömyyteen aiotaan puuttua, kuten oppisopimukset, oppisopimuskoulutukset, 
ammatillinen mentorointi ja niin edelleen, sekä sisällyttämään siihen alakohtaiset ja 
taitotason mukaiset työllisyysnäkymät; pyytää komissiota myös toimittamaan 
säännöllisesti tilanneselvityksiä; kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen kunkin 
kansallisen koulujärjestelmän vaikutuksesta koulunkäynnin keskeyttävien osuuteen; 
kehottaa perustamaan arvion koulunkäynnin keskeyttämisen erityisiin kansallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin piirteisiin;

12. katsoo, että yhteiset eurooppalaiset puitteet koulunkäynnin keskeyttämistä torjuville 
kokonaisvaltaisille strategioille voisivat auttaa jäsenvaltioita löytämään oikean tavan 
parantaa olemassa olevia toimintatapoja ja kehittää kansallisia uudistusohjelmia kuitenkin 
niin, että noudatetaan toissijaisuusperiaatetta;
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13. panee merkille, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva ongelma vaihtelee maasta 
toiseen sekä alueiden sisällä, minkä vuoksi ongelmaan ei voida soveltaa yhtä ainoaa 
ratkaisumallia;

14. korostaa, että on tärkeää jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kansallisesti ja EU:n 
tasolla, jotta koulunkäynnin keskeyttämistä voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa 
komissiota sen vuoksi kannustamaan jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä sekä tukemaan 
jäsenvaltioiden strategioita jakamalla kokemuksia, asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä; 
kannattaa neuvoston suositusta, jossa ehdotetaan yhteisiä eurooppalaisia puitteita 
koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäiseville vaikuttaville ja tehokkaille 
toimintastrategioille ja johon sisältyy ajatus, että jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
kokonaisvaltaisia kansallisia strategioita koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi 
vuoteen 2012 mennessä;

15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tietosuojan huomioon niiden analysoidessa 
perinpohjaisesti koulunkäynnin keskeyttämisen ongelmaa, määrittämään sen kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset perimmäiset syyt ja kehittämään asianmukaisia 
toimenpidepaketteja koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi 
ja sen kompensoimiseksi, mihin sisältyvät myös erityiset laitokset tai koulujen 
tukipalvelut havaittuihin erityistarpeisiin; uskoo, että koulunkäynnin keskeyttämistä 
torjuvien strategioiden on perustuttava ilmiön kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
piirteiden analysointiin ja että näiden tietojen olisi autettava tutkimusta keskittymään 
koulunkäynnin keskeyttämisen erityisen suurien osuuksien syihin eri oppilasryhmissä 
sekä alueilla, paikoissa ja kouluissa, joissa sitä esiintyy eniten;

16. muistuttaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjumisen kokonaisvaltaisten 
strategioiden olisi sisällettävä erilaisia toimintatapoja ja toimialojen välistä koordinointia 
ja toimet olisi sisällytettävä kaikkiin nuoria ja lapsia koskeviin politiikkoihin;

17. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään ohjelmia, joilla puututaan riippuvuuksiin ja 
sosiaalisiin ongelmiin, sekä ehkäiseviä ohjelmia, joilla puututaan perhetilanteen ja 
koulunkäynnin keskeyttämisen välisiin yhteyksiin;

18. kehottaa jäsenvaltioita komission tuella tarkkailemaan ja torjumaan NEET-ilmiötä 
(nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa);

19. kannattaa joustavia ja tarpeisiin mukautettuja oppimistapoja kouluissa ja korostaa, että 
näiden kehittäminen on haasteena etenkin perus- ja keskiasteella, jolloin keinoina voidaan 
käyttää varhaisia toimenpiteitä, koulujen välisiä vahvempia yhteyksiä ja muita 
toimenpiteitä; katsoo, että on huolehdittava, että opettajilla, koulupsykologeilla, koulujen 
sosiaalityöntekijöillä ja kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä on pätevyys tällaisen 
opetuksen antamiseen ja he saavat koko uransa ajan korkeatasoista koulutusta, jotta he 
voivat muokata käytäntöjään ja suunnata niitä vastaamaan uusia vaatimuksia ja heidät 
otetaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan, järjestämään, toteuttamaan ja arvioimaan 
strategioita, joilla autetaan henkilöitä, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin tai 
jotka ovat jo keskeyttäneet sen; toteaa näin ollen, että koululaitosten ja ammatillisten 
oppilaitosten on vaihdettava kokemuksia ja hyväksi koettuja käytäntöjä sekä kehitettävä 
tehokkaita tapoja tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin;



PE464.808v02-00 6/10 AD\870135FI.doc

FI

20. ehdottaa, että yritysten harjoittelupaikkojen mahdollisuutta laajennettaisiin 
kouluopetuksen jatkamisen yhteydessä;

21. uskoo, että elinikäisen oppimisen yhteydessä perheen asemaa olisi pidettävä yhtä tärkeänä 
kuin opettajien asemaa;

22. kehottaa koulujen ulkopuolisia toimijoita perustamaan verkkoja, jotka antavat kouluille 
mahdollisuuden tukea oppilaita tehokkaammin ja puuttua ongelmiin, jotka aiheuttavat 
lapsille vaikeuksia;

23. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi parannettava edelleen koulutus- ja opetusjärjestelmiään, 
jotta yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeisiin voidaan vastata paremmin, mihin sisältyy 
myös puuttuminen perustaitoja (luku- ja laskutaito) koskeviin ongelmiin, ammatillisen 
koulutuksen edistäminen sekä toimenpiteet, joilla helpotetaan koulutuksen jälkeistä 
työmarkkinoille siirtymistä;

24. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan opetussuunnitelman ulkopuolisia ja koulun ulkopuolisia 
toimintoja oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, jotta heidän avaintaitojaan voidaan 
parantaa, sillä niitä selvästi tarvitaan työmarkkinoilla;

25. korostaa, että on varmistettava, että koulutuspolitiikkaa koskevat päätökset tehdään 
kansallisesti, paikallisesti tai alueellisesti;

26. toteaa, että kaikki lapset ovat oppimisen kannalta yhdenvertaisia ja heillä on oikeus 
peruskoulutukseen; korostaa näin ollen, että koululaisten henkilökohtainen tilanne, 
esimerkiksi sukupuoli, perhetilanne, vähemmistö- tai maahanmuuttajatausta, vammaisuus 
ja omat oppimisvaikeudet (esim. lukemis-, kirjoittamis- ja laskemishäiriöt) on otettava 
huomioon ja että tällaisia koululaisia on alusta asti kannustettava ja heille on tarjottava 
erityistarpeisiin mukautettua oppimistukea, jotta vältetään sosiaalisen syrjäytymisen 
uusiutuminen ja köyhyysriski ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan päästä 
työmarkkinoille; painottaa, että on huolehdittava, että sellaisilla lapsilla, joilla ei ole 
henkilöasiakirjoja, on mahdollisuus käydä koulua; toteaa, että kotouttamispolitiikan ja 
koulutuspolitiikan uudistuksia ei voida pitää erillisinä; ehdottaa tätä taustaa vasten 
segregaation vastaista politiikkaa, jolla pyritään muuttamaan epäsuotuisassa asemassa 
olevien koulujen sosiaalista rakennetta, ja kannattaa positiivista syrjintää, kuten 
koulutusprioriteettialueita ja epäsuotuisien alueiden kouluille kohdennettuja tukiohjelmia; 
huomauttaa myös, että kuten monet tutkimukset osoittavat, koululaitoksissa, joissa on 
enemmän oppilaiden yhteiseloa ja integraatiota koskevia ongelmia, on myös korkeampi 
keskeyttämisaste; kannattaa näin ollen osallistavaa kouluilmapiiriä; toteaa lisäksi, että työ-
ja yksityiselämän tasapainoa koskevat tehottomat toimenpiteet lisäävät koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja opinnoissa epäonnistumista yleisesti, ja toteaa, että on tehostettava 
pyrkimyksiä parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevia toimenpiteitä;

27. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n PISA-tutkimuksiin, jotka osoittavat, että 
niiden koulutusjärjestelmien oppilaat, joissa on vähemmän vertikaalista tai horisontaalista 
erottelua, jäävät harvemmin luokalle tai joutuvat erotetuiksi; painottaa, että OECD:n 
mukaan heikommista sosiaalisista lähtökohdista olevat oppilaat kärsivät eniten luokalle 
jäämisestä tai erottamisesta; painottaa, että OECD:n mukaan oppilaiden erottelu aikaisessa 
vaiheessa eri koulutussuuntauksiin lisää koulutusmahdollisuuksien sosioekonomista 
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epätasa-arvoa kuitenkaan parantamatta kyseisten koulutusjärjestelmien keskimääräistä 
suorituskykyä;

28. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n tulokseen, jonka mukaan koulujärjestelmien 
vertailutulokseen PISA-tutkimuksissa vaikuttaa kielteisesti oppilaiden siirtäminen 
koulusta toiseen huonojen tulosten, käyttäytymisongelmien tai erityisten 
oppimisvaikeuksien takia sekä oppilaiden jakaminen tasoryhmiin kaikissa aineissa heidän 
kykyjensä mukaisesti;

29. panee merkille tässä yhteydessä, että OECD:n mukaan oppilaat, joilla on heikommat 
sosioekonomiset lähtökohdat, ovat usein kaksinkertaisesti heikommassa asemassa, koska 
he ovat kouluissa, joihin vaikuttavat useat sosioekonomiset vaikeudet, joissa on 
vähemmän opettajia ja joissa opettajat eivät ole yhtä päteviä;

30. toteaa, että pojat keskeyttävät useammin koulunkäynnin ja että vaarana on, että syntyy 
nuorten, työttömien miesten alaluokka, jossa miehillä on vähän tai ei lainkaan koulutusta 
ja huonot mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja osaksi koko yhteiskuntaa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään erityishuomiota poikiin, joilla on vaikeuksia sopeutua 
kouluympäristöön, ja kehottaa jäsenvaltioita pidättäytymään oppivelvollisuusiän 
alentamisesta;

31. korostaa, että suurimmat uudelleensopeuttamisosuudet saavutetaan ohjelmilla, jotka 
vastaavat koulunkäynnin keskeyttävien yksilöllisiin tarpeisiin; kehottaa laitoksia 
kunnioittamaan yksilöiden tarpeita ja oikeuksia kehittämällä heitä varten ohjelmia;

32. korostaa, että on pidettävä mielessä, että pojat keskeyttävät koulunkäynnin tyttöjä 
useammin ja että poikia varten on siksi toteutettava enemmän toimenpiteitä tässä 
yhteydessä, jotta heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla voidaan parantaa;

33. kehottaa helpottamaan koulunkäynnin keskeyttäneiden siirtymistä työelämään erityisellä 
henkilökohtaisella ammatinvalinnanohjauksella ja tarjoamaan mahdollisuuksia hankkia 
työhön liittyvä ammattitaito ja -pätevyys sekä kehittää sosiaalisia taitoja jälkeenpäin, jotta 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja sosiaalista osallisuuttaan voidaan parantaa ja he 
voivat hyödyntää uudelleenkoulutusta ja kurssien vastaavuutta koskevia järjestelyjä; 
korostaa, että oppilailla, joiden perheillä ei ole henkilöasiakirjoja, on oltava oikeus käydä 
koulua;

34. korostaa, että on tärkeää järjestää toimintaa paikallisesti, jotta ihmisiä voidaan kannustaa 
palaamaan kouluun ja jotta voidaan edistää positiivista ympäristöä henkilöille, jotka 
keskeyttivät koulunkäynnin ja aikovat palata kouluun;

35. muistuttaa, että lyhyet ja epävarmat työsuhteet ovat tyypillisempiä vähän koulutetuilla 
ihmisillä; kehottaa komissiota varmistamaan, että koulunkäynnin keskeyttäneiden 
työmarkkinoille paluuta tukevat pyrkimykset käyvät käsi kädessä lisäkoulutusohjelmien 
kanssa, jotta heidän tulevia työllistymismahdollisuuksiaan voidaan parantaa;



PE464.808v02-00 8/10 AD\870135FI.doc

FI

36. korostaa, että uudelleenkoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen kurssien 
nykyaikaistamiseen investoiminen on välttämätöntä, jotta koulunkäynnin keskeyttäneitä 
voidaan auttaa pääsemään työmarkkinoille;

37. korostaa, että koulutusyhteisön jäsenten on yhteistyössä oppilaiden vanhempien ja 
akateemisten asiantuntijoiden kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin ja käynnistettävä 
aloitteita, joiden tarkoituksena on vähentää merkittävästi pelottelua, väkivaltaa ja 
sosiaalista tai rotuun perustuvaa rasismia kouluissa, sillä ne johtavat oppilaiden syrjintään 
ja luovat näin ollen olosuhteet koulunkäynnin keskeyttämiselle;

38. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toisen mahdollisuuden tarjoavien koulujen perustamista 
ja vahvistamaan niiden opetussuunnitelmaa sekä materiaalia ja teknistä varustusta ja 
lisäämään saatavilla olevan opetushenkilökunnan kapasiteettia, kun otetaan huomioon, 
että tällaisista kouluista on tulossa tärkeä väline sellaisten henkilöiden 
uudelleensopeuttamisessa, jotka ovat väliinputoajia virallisessa koulutusjärjestelmässä;

39. korostaa, että teknisen ammatillisen koulutuksen tarjoamia taitoja on parannettava ja 
niiden tarjoamat erikoistumismahdollisuudet on mukautettava tehokkaammin 
työmarkkinoiden vaatimuksiin, sillä koulutuksen yhdistäminen työllistymiseen on 
erottamaton osa koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumista;

40. toteaa, että tehokkaaseen toimintaan koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi olisi 
sisällytettävä kaikki koulutustasot ja sitä olisi seurattava ja suunniteltava paikallisten, 
alueellisten, sosiaalisten ja yksilöllisten kriteerien perusteella kolmella osa-alueella, joita 
ovat ehkäisy, väliintulo ja korvaaminen;

41. kannattaa vuoden 2012 EU:n talousarvion yhteydessä ehdotettua nuoriin kohdistuvaa 
kokeiluhanketta, jonka tarkoituksena on antaa takuu, joka auttaa nuoria ja erityisesti 
koulunkäynnin keskeyttäneitä pääsemään työmarkkinoille;

42. korostaa, että luokalle jäämistä ja sen vaikutusta koulunkäynnin keskeyttämiseen on 
analysoitava, ja korostaa yksilöllisten ohjelmien merkitystä yksittäisille oppilaille;

43. katsoo, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseksi koulutuspolitiikka on yhdistettävä 
politiikkoihin, joilla tähdätään talouden elpymisen edistämiseen ja siten pysyvien 
työpaikkojen luomiseen ja koulunkäynnin kaikenlaisen keskeyttämisen, lyhytaikaisten ja 
epävarmojen työsuhteiden sekä aivoviennin kiihtymisen välttämiseen;

44. kehottaa kohdentamaan ja käyttämään tehokkaasti ja johdonmukaisesti rakennerahaston ja 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston varoja EU:n nuorisoalan strategioiden täyteen 
toteuttamiseen, etenkin koulunkäynnin keskeyttäneiden auttamiseen, jotta heidän sosiaalista 
osallisuuttaan edistetään erityisillä ohjelmilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta varmistetaan 
laadukas koulutus kaikille sekä vältetään koulunkäynnin keskeyttäminen ja poissaolot;

45. suosittaa, että uuden tieto- ja viestintäteknologian sekä kieliteknologian opetus aloitetaan 
nuorella iällä, sillä nämä ovat erityisen hyödyllisiä viestintäkeinoja, jotka nuoret 
kykenevät oppimaan nopeasti;

46. korostaa, että EU:n rahoituksen ja liikkuvuusohjelmien olisi oltava myös koulunkäynnin 
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keskeyttäneiden saatavilla, vaikka he ovat virallisen koulutuksen ulkopuolella; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan, osallistuvatko koulunkäynnin keskeyttäneet ja 
heidän kanssaan toimivat järjestöt myös näihin ohjelmiin.
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