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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka pašreiz to personu īpatsvars, kas priekšlaicīgi pametušas mācības, ES 
veido 14,4 %, turklāt 17,4 % no viņiem ir pabeiguši tikai pamatskolu; norāda, ka 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšana jau daudzus gadus ir ES un dalībvalstu 
mērķis, taču pietiekams progress nav panākts, jo dažās dalībvalstīs mācības priekšlaicīgi 
pārtraukušo skolēnu īpatsvars ir virs 30 %; norāda uz milzīgajām atšķirībām, kas dažādās 
dalībvalstīs vērojamas mācības priekšlaicīgi pametušo skolēnu īpatsvara ziņā, un to, ka ir 
grūti salīdzināt dažādu reģionu un dalībvalstu attiecīgos kontekstuālos faktorus, 
piemēram, migrācijas kustību un izglītības līmeni ģimenē; norāda, ka šie bērni visbiežāk 
nāk no sociāli un ekonomiski nelabvēlīgas vides ar zemu izglītības līmeni un biežāk tie ir 
zēni, nevis meitenes; tādēļ aicina dalībvalstis paust stingrāku apņemšanos rīkoties un 
aicina Komisiju nodrošināt stingrāku uzraudzību, lai pārliecinātos, ka dalībvalstis izstrādā 
un īsteno stratēģijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai; brīdina, ka 
iespējamie valstu īstenotie valsts finansējuma samazinājumi izglītības nozarei 
ekonomiskās krīzes un budžeta taupības politikas dēļ radīs negatīvas sekas, jo tādējādi 
mācības priekšlaicīgi pārtraukušo personu skaits ES vēl vairāk palielināsies;

2. norāda, ka 20 % romu bērnu neapmeklē skolu vispār un 30 % pamet mācības 
priekšlaicīgi; uzsver, ka, lai gan priekšlaicīga mācību pārtraukšana biežāk ir vērojama 
zēnu, nevis meiteņu vidū, tradicionālo romu kopienu gadījumā situācija ir atšķirīga, jo 
agro laulību tradīciju dēļ meitenes biežāk pamet mācības priekšlaicīgi; salīdzinājumā ar 
zēniem, kas mācības pārtrauc apmēram 14–15 gadu vecumā, meitenes skolu pamet agrāk 
(apmēram 12–13 gadu vecumā); tradicionālo romu kopienu gadījumā ir vajadzīgi papildu 
pozitīvi pasākumi, lai varētu pārvarēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu, ko 
radījušas nelabvēlīgās tradīcijas;

3. norāda arī, ka ir būtiski ES samazināt bezdarbu, ieviešot jaunas nodarbinātības prasības un 
veicinot vecā darbaspēka aizstāšanu ar jauniem darbiniekiem;

4. uzskata, ka priekšlaicīga mācību pārtraukšana ir neizmantotas iespējas jauniešiem un 
sociālā un ekonomiskā potenciāla zaudējums Eiropas Savienībai kopumā; uzsver, ka 
pašreizējo demogrāfisko pārmaiņu apstākļos Eiropas valstis nevar atļauties izšķērdēt 
talantus un uzsver, ka šī problēma jāaplūko, paturot prātā to, ka darba tirgum un Eiropas 
konkurētspējai vajadzīgāki būs cilvēki ar augstāko izglītību; tādēļ izglītoto cilvēku skaita 
palielināšana palīdzēs sasniegt mērķi, jo augstāks vispārējais izglītības līmenis palīdzēs 
sasniegt „gudras izaugsmes” mērķi, bet bezdarba un nabadzības riska faktoru novēršana 
pavērs iespējas sasniegt „integrējošas izaugsmes” mērķi; 

5. norāda, ka šī rādītāja samazinājums līdz 10 %, tādējādi izpildot stratēģijas „ES 2020” 
pamatmērķi, ietekmētu jauniešu bezdarba samazināšanos un palielinātu nodarbinātības 
līmeni, jo pašreiz 52 % mācības pārtraukušo jauniešu ir bezdarbnieki, un ka saskaņā ar 
akadēmiskām aplēsēm to darba vietu skaits, kas piemērotas darbaspēkam ar zemu 
kvalifikāciju vai nekvalificētam darbaspēkam, turpmākajos gados vēl vairāk samazināsies;
norāda, ka, samazinot priekšlaikus mācības pārtraukušo jauniešu skaitu par tikai par 1 %, 



PE464.808v02-00 4/9 AD\870135LV.doc

LV

iespējams iegūt 500 000 kvalificētu potenciālo darba ņēmēju;

6. uzsver, ka lielāku naudas līdzekļu ieguldīšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršanā ilgtermiņā var palīdzēt jauniešiem nekļūt atkarīgiem no sociālās palīdzības;

7. uzsver priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas nozīmi, jo īpaši ņemot vērā 
demogrāfiskās tendences ES;

8. norāda, ka priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas ilgtermiņa ekonomiskās un sociālās sekas 
ir ievērojams nabadzības risks un ka priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana ir 
veids, kā novērst jauniešu sociālo atstumtību; tādēļ uzskata, ka mācības priekšlaicīgi 
pārtraukušo skolēnu skaita mazināšana ir būtisks pasākums, lai panāktu Eiropas un 
dalībvalstu stratēģijās izvirzīto mērķi novērst nabadzības risku vismaz 20 miljoniem 
cilvēku, un mudina dalībvalstis nesamazināt obligātās izglītības vecumu;

9. tādēļ aicina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk izstrādāt politiku, kuras mērķis būtu tādu jaunu 
darba vietu izveide, kam nepieciešamas jaunas prasmes;

10. uzsver nepieciešamību izglītības sistēmas pielāgot darba tirgus prasībām; norāda, ka, 
ņemot vērā to, ka nākotnē cilvēki tikai retos gadījumos visu savu darba mūžu varēs 
pavadīt vienā nozarē, skolēniem ir jāapgūst plašs prasmju spektrs, tostarp radošums, 
radoša domāšana, vispārējās prasmes un spēja ātri un elastīgi piemēroties mainīgiem 
apstākļiem un prasībām;

11. uzskata, ka Komisijai gada laikā jāiesniedz Parlamentam uz precīziem rādītājiem balstīts 
pārskats un dalībvalstu reformu programmu izvērtējums un novērtējums, kā arī dažādu 
izglītības līmeņu monitoringa rezultāti pa dalībvalstīm, norādot, kādi pasākumi ir 
paredzēti bezdarba apkarošanai, piemēram, mācekļu programmas, apmaksāta darba un 
studiju programmas, profesionālas konsultācijas utt., un ietverot nodarbinātības prognozes 
pa nozarēm un prasmju līmeņiem, turklāt ir jāiesniedz arī regulāri progresa ziņojumi;
mudina Komisiju veikt pētījumu par to, kā attiecīgo valstu izglītības sistēmas ietekmē 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; aicina šo novērtējumu balstīt uz specifiskām 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatnībām valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

12. uzskata, ka, ievērojot subsidiaritātes principu, Eiropas visaptverošu stratēģiju satvars 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas apkarošanai varētu kalpot par noderīgām norādēm 
dalībvalstīm, kā atrast pareizo ceļu esošās politikas uzlabošanai un valsts reformu 
programmu izstrādei;

13. norāda, ka priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēma dažādās valstīs un pat reģionos 
ir atšķirīga, tādēļ universāla risinājuma, kas derētu visiem, nav;

14. uzsver — lai efektīvi cīnītos pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, ir svarīgi apmainīties 
ar pieredzi un labu praksi dalībvalstu un Eiropas līmenī; tādēļ mudina Komisiju sekmēt 
sadarbību starp dalībvalstīm un atbalstīt to stratēģijas ar pieredzes, zināšanu un labas 
prakses apmaiņas palīdzību; atbalsta Padomes ieteikumu, kurā noteikts kopējs Eiropas 
satvars efektīvai un iedarbīgai politikai, kas vērsta pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
un ka dalībvalstīm līdz 2012. gadam būtu jāpieņem visaptverošas valsts stratēģijas 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai; 
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15. mudina dalībvalstis, pienācīgi ievērojot datu aizsardzības prasības, padziļināti analizēt 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu, lai konstatētu tās cēloņus valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, un izstrādāt piemērotu preventīvu, intervences un kompensācijas 
pasākumu kopumu, kurā būtu iekļautas arī specializētas mācību iestādes vai atbalsta 
dienesti personām ar apzinātajiem invaliditātes veidiem; uzskata, ka stratēģijām, kas 
paredzētas, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, jāizriet no šīs parādības 
specifisku valsts, reģionālā un vietējā līmeņa dimensiju analīzes un ka datiem jākalpo par 
pamatu pētījumam par iemesliem, kuru dēļ atsevišķās skolēnu kategorijās un atsevišķos 
reģionos, apvidos un skolās vērojami ārkārtīgi augsti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
rādītāji;

16. atgādina, ka visaptverošajās stratēģijās, kas paredzētas, lai novērstu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, jāapvieno politikas, dažādu politikas sektoru savstarpējā saskaņošana un 
pasākumu integrēšana visās politikās, kas attiecas uz jauniešiem un bērniem;

17. aicina dalībvalstis veidot programmas atkarību un sociālo patoloģiju novēršanai un 
preventīvas programmas, lai novērstu saikni starp situāciju ģimenē un priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu;

18. mudina dalībvalstis ar Komisijas palīdzību efektīvi rīkoties, lai apzinātu personas, kuras 
nestrādā un nemācās, un lai risinātu šo problēmu;

19. atbalsta elastīgas un uz pieprasījumu balstītas izglītības formas skolās un uzsver, ka šis 
uzdevums attiecas uz pamatskolām un vidusskolām, kam jānodrošina agrīnas intervences 
pasākumi, jāveicina ciešāka saikne ar skolu un jāveic citi pasākumi; uzskata, ka 
pedagogiem, izglītības iestādēs strādājošajiem psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un 
visām iesaistītajām personām būtu jābūt pienācīgi kvalificētiem šīs problēmas risināšanai 
un ka jānodrošina šiem speciālistiem augstas kvalitātes apmācības iespējas visas karjeras 
laikā, lai viņi varētu pārorientēt savu ierasto darba praksi un tādējādi pielāgoties jaunajām 
prasībām un aktīvi iesaistīties tādu stratēģiju plānošanā, izstrādē, izpildē un novērtēšanā, 
kuru mērķis ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuru gadījumā pastāv augsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risks, vai kuri jau ir priekšlaicīgi pametuši mācības; tādēļ norāda, ka 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm jāiesaistās pieredzes un izmēģinātas un 
pārbaudītas prakses apmaiņā un jāizstrādā efektīvi atbalsta instrumenti skolēniem ar 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku;

20. iesaka paplašināt iespējas stažēties uzņēmumos, vienlaikus turpinot mācības skolā;

21. uzskata, ka mūžizglītības kontekstā ģimenes loma ir uzskatāma par tikpat būtisku kā 
skolotāju loma;

22. aicina dalībniekus ārpus skolas izveidot sadarbības tīklus, kas skolām ļautu efektīvāk 
atbalstīt skolēnus un risināt problēmas, kas bērniem rada grūtības;

23. uzsver, ka dalībvalstīm jāturpina uzlabot savas izglītības un apmācības sistēmas, lai tās 
labāk pielāgotu skolēnu individuālajām un darba tirgus vajadzībām, tostarp risinot 
problēmas, kas saistītas ar pamatprasmēm (lasītprasme un rēķinātprasme) un sekmējot 
profesionālo izglītību un apmācību un pasākumus, kas paredzēti, lai atvieglotu pāreju no 
izglītības sistēmas uz darba tirgu;
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24. mudina dalībvalstis skolēniem ar mācīšanās grūtībām piedāvāt ārpusklases aktivitātes, lai 
viņi varētu attīstīt galvenās prasmes, jo darba tirgū šīs prasmes noteikti ir vajadzīgas;

25. uzsver, ka ir jānodrošina, lai attiecībā uz izglītības politiku pieņemtos lēmumus pieņem 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī;

26. norāda, ka visiem bērniem jāizrāda vienlīdzīga cieņa mācīšanās kontekstā un ka visiem 
bērniem ir tiesības iegūt pamatizglītību; tādēļ uzsver, ka ir jāņem vērā skolēnu individuālā 
situācija, piemēram, dzimums, ģimenes apstākļi, mazākumtautības vai ar imigrāciju 
saistītā izcelsme un mācīšanās grūtības (piemēram, disleksija, disgrāfija un diskalkulija), 
un ka šie skolēni jau no paša sākuma ir mērķtiecīgi jāatbalsta un jānodrošina viņu 
specifiskajām vajadzībām pielāgota pedagoģiskā palīdzība, lai, palielinot viņu iespējas 
iekļauties darba tirgū, izvairītos no sociālās atstumtības palielināšanās un mazinātu 
nabadzības risku; uzsver, ka bērniem bez personu apliecinošiem dokumentiem jāļauj 
apmeklēt skolu; atzīst, ka reformas, kas veiktas attiecīgi integrācijas politikas un izglītības 
politikas jomās, nevar uzskatīt par nodalāmām; šā iemesla dēļ ierosina izveidot 
desegregācijas politiku, lai mainītu sociālo sastāvu "nelabvēlīgās" skolās, un atbalsta tādas 
pozitīvas diskriminācijas formas kā prioritārās izglītības zonas un programmas, kas 
nodrošina mērķtiecīgu atbalstu skolām, kas atrodas sociāli nelabvēlīgās zonās; norāda arī 
uz to, ka saskaņā ar daudziem pētījumiem izglītības iestādes, kurās vērojamas lielākas 
skolēnu līdzāspastāvēšanas un integrācijas problēmas, ir arī lielāks priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo skolēnu skaits, un tādēļ piekrīt, ka skolās ir jāizveido integrējoša vide; turklāt 
norāda, ka neefektīva politika darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jomā palielina 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu un akadēmisku neveiksmju skaitu 
kopumā;

27. šajā sakarībā vērš uzmanību uz ESAO PISA pētījumiem, kuros ir konstatēts, ka izglītības 
sistēmās ar zemāku vertikālās un horizontālās diferenciācijas pakāpi iespēja, ka skolēni 
varētu palikt uz otru gadu vai tikt izslēgti no skolas, ir mazāka; uzsver ESAO secinājumu, 
ka visbiežāk uz otru gadu paliek vai no skolas tiek izslēgti skolēni no sociāli nelabvēlīgas 
vides; uzsver ESAO secinājumu, ka agrīna skolēnu sadalīšana pa dažādām mācību 
programmām palielina sociāli ekonomisko nevienlīdzību izglītības iegūšanas iespēju ziņā, 
neradot nekādu pozitīvu ietekmi uz vidējo mācību sniegumu attiecīgajās izglītības 
sistēmās;

28. šajā sakarībā vērš uzmanību uz ESAO secinājumu, ka izglītības sistēmu salīdzinošo 
sniegumu PISA pētījumos negatīvi ietekmē prakse skolēnus pārcelt no vienas skolas uz 
citu viņu slikto mācību rezultātu, uzvedības problēmu vai īpašu mācīšanās grūtību dēļ, kā 
arī prakse skolēnus visos mācību priekšmetos sadalīt grupās atbilstoši to spējām;

29. šajā sakarībā norāda, ka saskaņā ar ESAO sniegto informāciju skolēni no sociāli un 
ekonomiski nelabvēlīgas vides bieži vien nonāk divkārši nelabvēlīgā situācijā, jo apmeklē 
skolas, kur valda dažāda veida sociāli un ekonomiski nelabvēlīga vide un kur strādā 
mazāks skaits skolotāju, kuri turklāt ir mazāk kvalificēti;

30. atzīmē, ka zēni biežāk priekšlaicīgi pārtrauc mācības un ka pastāv risks radīt veselu šķiru 
jaunu vīriešu bezdarbnieku ar zemu izglītības līmeni vai bez izglītības, kuru iespējas 
iekļauties darba tirgū un sabiedrībā kopumā ir vājas; mudina dalībvalstis īpašu uzmanību 
veltīt zēniem, kuriem ir grūti pielāgoties skolas videi, un aicina dalībvalstis nesamazināt 
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obligāto skolas vecumu;

31. uzsver, ka vislabākos reintegrācijas rādītājus var sasniegt ar programmām, kurās tiek 
ņemtas vērā mācības priekšlaicīgi pārtraukušo personu individuālās vajadzības; aicina 
iestādes, izstrādājot šiem cilvēkiem paredzētās programmas, ņemt vērā to vajadzības un 
tiesības;

32. uzsver, ka ir jāpatur prātā, ka mācības priekšlaicīgi pārtrauc vairāk zēnu nekā meiteņu un 
ka šajā sakarībā vairāk pasākumu ir jāparedz zēniem, lai tādējādi uzlabotu viņu iespējas 
iekļauties darba tirgū;

33. aicina atvieglot darba gaitu uzsākšanu personām, kas priekšlaicīgi pametušas mācības, 
viņiem piedāvājot individuālas profesionālās orientācijas konsultācijas un ar īpašiem 
pasākumiem radot iespējas ar attiecīgo darbu saistītas prasmes, kvalifikācijas un sociālās 
iemaņas apgūt vēlāk, lai tādējādi uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas un sociālo 
integrāciju un lai viņiem būtu iespējas gūt labumu no apmācības citas profesijas apguvei 
un pasākumiem, kas dod iespēju pielīdzināt šāda veida mācības skolas programmas kursu 
apguvei; uzsver, ka skolēniem no ģimenēm bez personu apliecinošiem dokumentiem 
jānodrošina tiesības apmeklēt skolu;

34. uzsver nepieciešamību organizēt pasākumus vietējā līmenī, lai mudinātu cilvēkus 
atgriezties skolā, un radīt pozitīvu vidi cilvēkiem, kuri priekšlaicīgi pametuši mācības un 
plāno atgriezties skolā;

35. ņemot vērā to, ka īslaicīga un nestabila nodarbinātība ir plašāk izplatīta to personu vidū, 
kurām ir zems izglītības līmenis, aicina Komisiju nodrošināt, ka pasākumi, kas paredzēti 
mācības priekšlaicīgi pametušo personu atgriešanai darba tirgū, ir cieši saistīti ar papildu 
apmācību programmām šo cilvēku nākotnes nodarbinātības izredžu palielināšanai;

36. norāda, ka ieguldījumi pārkvalifikācijas programmās un profesionālās apmācības kursu 
modernizācijā ir būtiski, lai personām, kuras priekšlaicīgi pārtraukušas mācības, palīdzētu 
iekļauties darba tirgū;

37. uzsver, ka izglītības darbiniekiem sadarbībā ar skolēnu vecākiem un akadēmiskajiem 
darbiniekiem ir jārīkojas un jāuzsāk iniciatīvas, kuru mērķis ir krasi samazināt 
iebiedēšanas, vardarbības un sociālās un rasu diskriminācijas gadījumu skaitu skolās, kas 
noved pie skolēnu marginalizācijas, tādējādi radot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
risku;

38. mudina dalībvalstis palielināt „otrās iespējas” iestāžu skaitu, uzlabojot to mācību 
programmu saturu un materiālo un tehnisko nodrošinājumu, kā arī palielinot pieejamo 
mācībspēku kapacitāti, ņemot vērā to, ka šīs skolas kalpo par būtisku instrumentu to 
personu reintegrācijai, kuras izkritušas no formālās izglītības sistēmas;

39. uzsver nepieciešamību uzlabot prasmes, ko piedāvā apgūt profesionālās tehniskās 
apmācības programmas, un piedāvātās specializācijas pielāgot darba tirgus prasībām, jo 
izglītības un nodarbinātības savstarpējā sasaistīšana ir daļa no priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas problēmas risināšanas;
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40. atzīmē, ka efektīvai politikai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai ir jāaptver 
visi izglītības līmeņi, tā jāuzrauga un jābalsta uz vietējiem, reģionāliem, sociāliem un 
individuāliem kritērijiem trīs jomās, proti, preventīvo, intervences un kompensācijas 
pasākumu jomās;

41. atbalsta to, ka ES 2012. gada budžetā jāietver ierosinātais „Izmēģinājuma projekts 
jauniešiem”, kura mērķis ir ar pašu jauniešu palīdzību nodrošināt, ka jaunieši un jo īpaši 
personas, kas priekšlaicīgi pametušas mācības, tiek integrētas darba tirgū;

42. uzsver nepieciešamību analizēt gadījumus, kad skolēni paliek uz otru gadu, un to ietekmi 
uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īpaši uzsverot, cik svarīgas skolēniem ir 
individuālas programmas;

43. uzskata, ka, lai apkarotu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, izglītības politika ir jāsasaista 
ar politiku, kuras mērķis ir veicināt ekonomikas atveseļošanos un tādējādi radīt pastāvīgas 
darba vietas un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstermiņa un nestabilu 
nodarbinātību un „smadzeņu aizplūšanas” pieaugumu;

44. atbalsta struktūrfondu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda mērķtiecīgu, efektīvu un 
konsekventu izmantošanu jauniešiem paredzētu stratēģiju īstenošanai, īpaši attiecībā uz 
personām, kas priekšlaicīgi pametušas mācības, lai sekmētu viņu sociālo integrāciju, 
izmantojot specifiskas programmas katrā dalībvalstī, tādējādi nodrošinot iespējas 
ikvienam iegūt kvalitatīvu izglītību un novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un 
patvaļīgu skolas neapmeklēšanu;

45. iesaka jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apgūšanu, kā arī valodu 
tehnoloģiju apgūšanu sākt jau agrīnā vecumā, ņemot vērā to, ka šie ir īpaši noderīgi 
saziņas instrumenti, kurus jaunieši spēj ļoti ātri apgūt.

46. uzsver, ka personām, kas priekšlaicīgi pārtraukušas mācības, neskatoties uz viņu ārpus 
formālās izglītības sistēmas esošu personu statusu, arī ir jānodrošina piekļuve ES 
līdzekļiem un mobilitātes programmām; aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt, vai šīs 
programmas izmanto arī personas, kas priekšlaicīgi pārtraukušas mācības, un ar šīm 
personām strādājošās organizācijas.
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