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NOORED

Noored kuuluvad riikliku poliitika valdkonda. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine
on seetõttu välistatud. Euroopa tasandil võetakse noortepoliitika valdkonnas otsused
vastu seadusandliku tavamenetluse korras. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega
edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega.

ÕIGUSLIK ALUS

ELi noorte valdkonna meetmete aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 165
ja 166. „Noorte“ kontseptsiooni kaasamine ELi poliitikasse pärineb Maastrichti lepingust,
mis jõustus 1993. aastal. Artiklite 165 ja 166 kohaldamisalasse kuuluva tegevuse suhtes
kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. Noortepoliitika valdkonnas on liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamine selgelt välistatud. Nõukogu võib komisjoni ettepanekute alusel võtta
vastu soovitusi.
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, millel on aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud
(ELi lepingu artikkel 6), on lapse õigusi käsitlev artikkel (artikkel 24) ning artikkel laste tööjõu
keelamise ja noorte töötajate kaitse kohta (artikkel 32).

EESMÄRGID

ELi toimimise lepingu artiklis 165 nähakse ette liidu meetmed noortevahetuste ja
sotsiaalharidustöötajate, st noorsootöötajate vahetuste soodustamiseks ning – Lissaboni lepingu
jõustumise järel – noorte suurema osaluse edendamiseks Euroopa demokraatias. Artikkel 166
võimaldab ELil rakendada kutseõppepoliitikat, mis toetab ja täiendab liikmesriikide meetmeid.
Liidu meetmetega püütakse hõlbustada kutseõppe kättesaadavust ning ergutada koolitajate ja
koolitatavate, eelkõige noorte liikuvust.
Lisaks nimetatud artiklitele saavad lapsed ja noored ELi poliitikameetmetest kasu ka teistes
valdkondades, nagu haridus ja koolitus, tervishoid ning laste ja noorte õigused ja kaitse.

SAAVUTUSED

A. Strateegiline raamistik
1. ELi noorsoostrateegia 2010–2018
Nõukogu võttis 2009. aasta novembris komisjoni 2009. aasta aprilli teatise alusel vastu Euroopa
noortevaldkonnas tehtava koostöö raamistikku (2010–2018) käsitleva resolutsiooni. Selle kaks
üldeesmärki on luua hariduses ja tööturul kõikide noorte jaoks rohkem ja võrdseid võimalusi
ning edendada noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust. Algatusi tuleb
teha kaheksas tegevusvaldkonnas: haridus ja koolitus, tööhõive ja ettevõtlus, tervis ja heaolu,
osalemine, vabatahtlik tegevus, sotsiaalne kaasatus, noored ja maailm, loovus ja kultuur.
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Poliitikameetmed hõlmavad nii konkreetseid algatusi noorte valdkonnas (nt vabatahtlik tegevus
ja liikuvus) kui ka integreerimisalaseid algatusi (mis tähendab seda, et noortega seotud küsimusi
võetakse arvesse poliitika kujundamisel noorte elu mõjutavates valdkondades).
Töö toimub kolmeaastaste töötsüklitena ja iga tsükli puhul valitakse tegevusvaldkondi
puudutavad prioriteedid. Praeguse (ja viimase) tsükli (2016–2018) puhul on nõukogu seadnud
kuus peamist eesmärki: 1) suurendada kõigi noorte sotsiaalset kaasatust; 2) suurendada kõigi
noorte osalemist Euroopas demokraatia elluviimisel ja kodanikuühiskonnas; 3) hõlbustada
noorte siirdumist noore-east täiskasvanu ellu, eelkõige integreerimist tööturule, 4) toetada
noorte tervist ja heaolu, sealhulgas vaimset tervist, 5) aidata kaasa digiajastu poolt
noortepoliitikale, noorsootööle ja noortele esitatavate ülesannete ja pakutavate võimalustega
tegelemisele; 6) aidata kaasa nende võimaluste ära kasutamisele ja probleemide lahendamisele,
mis tulenevad üha suuremast noorte rändajate ja pagulaste arvust ELis.
Komisjon koostab iga töötsükli lõpus ELi noortearuande, milles kaardistatakse eesmärkide
suunas liikumisel tehtud edusammud. Liikmesriigid teevad koostööd kõrgetasemeliste
eksperdirühmade ja muude võrgustike kaudu. Noorte ja noorteorganisatsioonidega peetav
struktureeritud dialoog annab noortele võimaluse noortepoliitika kujundamises kaasa rääkida.
Euroopa noorte valdkonna koostöö eesmärkide saavutamiseks tuleb kasutada asjakohaste
ELi programmide, nagu programmi „Erasmus+“, programmi „Loov Euroopa“ ja Euroopa
Sotsiaalfondi raames ette nähtud vahendeid.
2. Strateegia „Euroopa 2020“
2010. aastal loodud strateegia „Euroopa 2020“ keskmes on noored ja selles käsitletakse
mitmeid noortega seotud eesmärke, nagu haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaalu
vähendamine, noorte kõrgkooli lõpetanute osakaalu suurendamine ning haridust ja tööhõivet
käsitlevate poliitiliste algatuste tervikliku paketi väljatöötamine. See hõlmab algatust „Sinu
esimene EURESe töökoht“, mis on kogu Euroopas töö leidmist hõlbustav tööalase liikuvuse
projekt.
B. Asjakohased ELi rahastamisprogrammid
1. Programm „Erasmus+“
Programm „Erasmus+“ sisaldab eraldi peatükki noorte kohta, mille jaoks on ette nähtud 10 %
programmi ligikaudu 2,1 miljardi euro suurusest aastaeelarvest. Programmi erieesmärgid on:
1) tõsta noorte, sealhulgas vähemate võimalustega noorte võtmepädevuste ja oskuste taset ning
edendada osalemist Euroopa demokraatias ja tööturul, kodanikuaktiivsust, kultuuridevahelist
dialoogi, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust; 2) soodustada noorsootöö kvaliteedi tõstmist, 3)
täiendada poliitikareforme kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ning toetada teadmistel
ja tõenditel põhineva noortepoliitika väljatöötamist; 4) tõhustada noortevaldkonna tegevuste
rahvusvahelist mõõdet ning suurendada noorsootöötajate ja organisatsioonide rolli noorte
tugistruktuurina. Nende eesmärkide toetuseks on ette nähtud kolm põhimeedet: 1) inimeste
õppimisega seotud liikuvus; 2) innovatsioonile suunatud koostöö ning heade tavade vahetamine;
3) poliitikavaldkonna reformi toetamine.
Programm „Erasmus+“ toetab otseselt Euroopa vabatahtlikku teenistust noorte peatüki 1.
põhimeetme raames. Euroopa vabatahtlik teenistus on loodud selleks, et aidata noortel veeta
aega välismaal, osaledes vabatahtliku töö projektides. Sellist mitteformaalse õppe projekti
kinnitatakse kogu Euroopas noortepassi kaudu, mis on mitteformaalset õppimist tunnustav
vahend.

https://www.youthpass.eu/et/youthpass/
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Programmist „Erasmus+“ on ka võrsunud programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“, mis
pakub ettevõtlusega alustajatele võimalust õppida väikeettevõtete juhtimist teistes osalevates
riikides tegutsevatelt kogenud ettevõtjatelt.
C. Muud ELi algatused
1. Noortegarantii
Aprillis 2013 võttis nõukogu vastu soovituse noortegarantii loomise kohta eesmärgiga tagada,
et noored saaksid nelja kuu jooksul pärast töö kaotamist või formaalse õppimise lõpetamist
kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise või koolituspakkumise. Kvaliteetne pakkumine peaks
käsitlema tööd, õpipoisiõpet, praktikat või õpingute jätkamist ning see tuleks kohandada
vastavalt igale isikule ja olukorrale. Kuigi liikmesriigid peavad veel selle poliitika ellu viima
ja seda rahastama, on ELi kaasrahastus juba kättesaadav Euroopa Sotsiaalfondile ja noorte
tööhõive algatusele ette nähtud eraldi eelarverealt nende piirkondade jaoks, kus noorte töötuse
tase on üle 25 %. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt Euroopa Sotsiaalfondi käsitleva teabelehe
5.10.2 punkti B.2.
2. Euroopa solidaarsuskorpus
Euroopa Komisjon käivitas Euroopa solidaarsuskorpuse algatuse 2016. aasta detsembris.
Algatusega antakse 18–30-aastastele noortele võimalus teha vabatahtlikku tööd või töötada
projektide raames kas oma riigis või välismaal. Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku töö
tegevussuund pakub noortele võimalust läbida teises riigis täistööajaga vabatahtlik teenistus,
mille kestus võib ulatuda kahest kuust kaheteistkümne kuuni. Töötamise tegevussuund
pakub noortele võimalust teha tööd või läbida praktika solidaarsusalaste tegevustega seotud
valdkondades. Solidaarsuskorpus luuakse järk-järgult selles valdkonnas tegutsevate avaliku
sektori asutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja äriühingute koostöö vormis. Eelduste
kohaselt hakkavad organisatsioonid osalejaid värbama alates 2017. aasta hiliskevadest ning
osalejad hakkavad projektides osalema alates 2017. aasta juunist.
3. Lastekaitsepoliitika
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni kohaselt on laps alla 18-
aastane isik. Lissaboni lepinguga seati ELi eesmärgiks laste õiguste edendamine, Euroopa
Liidu põhiõiguste hartaga tagatakse aga laste õiguste kaitsmine ELi institutsioonide ja ka
liikmesriikide poolt.
Komisjon võttis 15. veebruaril 2011 vastu teatise „Lapse õigusi käsitlev ELi
tegevuskava“ (COM(2011)0060). Teatise eesmärk on taaskinnitada kõigi ELi institutsioonide
ja liikmesriikide tugevat pühendumust lapse õiguste edendamisele, kaitsmisele ja austamisele
kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades ning viia see pühendumus konkreetsete
tulemusteni. Lapse õigusi ning laste, noorte, naiste ja muude ohustatud rühmade
vastase vägivalla vastu võitlemist kaitstakse ja edendatakse Õiguste, võrdõiguslikkuse ja
kodakondsuse programmi 2014–2020 alusel. Komisjon on koostanud ülevaate ELi õigustiku ja
poliitikadokumendite kohta, milles käsitletakse lapse õigusi.
2016. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi, mis käsitleb
kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi, eesmärgiga
tagada, et kriminaalmenetluses kahtlustatavad või süüdistatavad lapsed[1] oleksid võimelised
asjaomasest menetlusest aru saama ja seda jälgima ning kasutama oma õigust õiglasele
kohtulikule arutamisele, ning hoida ära uute õigusrikkumiste toimepanemist laste poolt ja
edendada nende lõimumist ühiskonda.

[1]ELT L 132, 21.5.2016, lk 1.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

4. Noored ja meedia
Sidustehnoloogiad annavad lastele ja noortele ainulaadseid võimalusi, pakkudes juurdepääsu
teadmistele ning võimaldades neil saada kasu e-õppest ja võtta osa avalikest aruteludest.
Lapsed võivad aga ka olla nüüdisaegse tehnoloogiaga seoses eriti haavatavad. Sel põhjusel
keelatakse audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga lineaarsete televisiooniteenuste puhul
sellise sisu kasutamine, millel võib olla alaealistele väga kahjulik mõju. Mittelineaarsete
tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste puhul võib vastav sisu olla kättesaadav üksnes selliselt,
et alaealised sellega tavaliselt kokku ei puutu. Sisu, millel võib olla alaealistele kahjulik mõju,
tuleb kas edastada ajal, kui alaealised seda ei vaata, või blokeerida tehnoloogiliste vahendite
abil, et see ei oleks neile kättesaadav. Komisjon esitas 25. mail 2016 uue seadusandliku
ettepaneku audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
vahelised läbirääkimised jõuavad tõenäoliselt lõpule 2017. aastal. Euroopa Parlament võttis
2015. aastal vastu resolutsiooni, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu
internetis (P8_TA(2015)0070)[2].
5. Euroopa Noorteportaal
Euroopa Noorteportaal on veebisait, mille eesmärk on aidata noortel kogu Euroopas saada
ülevaadet paljudest võimalustest, mida EL pakub eri valdkondades, nagu vabatahtlik tegevus,
töötamine, õppimine, kultuur ja loovus ning paljud muud.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on alati toetanud liikmesriikide tihedat koostööd noortepoliitika
valdkonnas. Ta on aktiivselt osalenud noortepoliitika kujundamisel, näiteks oma resolutsiooniga
ELi noorsoostrateegia: investeerimise ja mobiliseerimise kohta (P7_TA(2010)0166),
resolutsiooniga ELi noorsoostrateegia rakendamise kohta 2010–2012 (P7_TA(2013)0364),
resolutsiooniga ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamise kohta (P8_TA(2016)0426) ja
resolutsiooniga noortegarantii kohta (P7_TA(2013)0016). Lisaks on viimastel aastatel võetud
vastu mitmeid muid resolutsioone noorte tööhõive (näiteks P8_TA(2014)0010), ettevõtluse
(P8_TA(2015)0292) ja noorte töötuse vastu võitlemise (P8_TA(2016)0008) teemal. Parlament
kaitseb laste parimaid huve ka lähtuvalt talle saadetud petitsioonidest (B8-0487/2016) ning
on võtnud vastu resolutsiooni ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamise kohta
(P8_TA(2015)0401). Parlament on samuti keskendunud laste õigustele väljaspool ELi piire,
võttes vastu resolutsioone laste olukorra kohta kõikjal maailmas, näiteks laste hariduse
kohta hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (T8-0418/2015) ja laste vaegtoitumuse kohta
arenguriikides (P8_TA(2014)0072).
Aastatel 2012–2013 programmi „Erasmus+“ üle peetud läbirääkimistel toetas parlament kindlalt
noori käsitlevat eraldi peatükki ja eelarvet programmi põhimeetmete jaoks. Samuti rõhutas
ta, et tõhustada tuleks ebasoodsas olukorras olevate noorte osalemisvõimalusi. Kultuuri- ja
hariduskomisjon on 2016. aastal koostanud programmi rakendamisaruande, mille hääletamine
täiskogul on kavas 2017. aastal, võttes arvesse programmi noorsooprojektide toimimist.
Et ergutada noori looma omaenda Euroopa projekte, alustas Euroopa Parlament koos Aacheni
Rahvusvahelise Karl Suure Auhinna Fondiga 2008. aastal Karl Suure Euroopa noorteauhinna
väljaandmist, millega auhinnatakse igal aastal projekte, mis edendavad mõistmist Euroopas ja
rahvusvahelisel tasandil.
Michaela Franke / Mara Mennella

[2]Lähema teabe saamiseks vt teabelehte →5.13.2 audiovisuaal- ja meediapoliitika kohta.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_et
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0426
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0292
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=B8-0487/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0401
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0418
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0072
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
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