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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0222/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 

21. sajandil: oskustele suunatud poliitika edendamine ja kvaliteetsete õigustel 

põhinevate töökohtade loomine kui võimalus kriisist väljuda 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

– võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, 
et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele 
makstavate esialgsete eelmaksete summat1, 

– võttes arvesse oma 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni noorte tööhõive kohta2, 

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni vaba liikumise põhiõiguse 
järgimise kohta ELis, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta järelduste ühte prioriteeti: 
aidata kõigil arendada oskusi ning kasutada oma andeid ja võimalusi elus, edendades 
selleks kaasaegse majanduse jaoks vajalikke oskusi ja elukestvat õpet, 

– võttes arvesse komisjoni 17. jaanuari 2014. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste 
võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist 
integratsiooni,  

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitust mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimise kohta (2012/C 398/01), 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0110. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0010. 
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– võttes arvesse oma soovitust ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitust 
võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamust (A8-0000/2015), 

A. arvestades, et elukutsete hulk, kus töökohti ei suudeta täita, sest ei leita piisavalt 
kvalifitseeritud töötajaid, on liikmesriigiti erinev; 

B. arvestades, et pikaajalise töötuse kõrge määr on äärmiselt murettekitav, kusjuures 
ligikaudu 12,4 miljonit inimest on olnud tööta rohkem kui aasta ja nendest enam kui 6 
miljonit inimest on olnud tööta rohkem kui kaks aastat; arvestades, et pikaajaline töötus 
seab ohtu nii isikliku tuleviku kui ka meie sotsiaalse turumajanduse jätkusuutlikkuse 
ning sellest on saanud struktuurne probleem; 

C. arvestades, et kokkuhoiumeetmed ja tööturu reformid avaldavad negatiivset mõju 
töökohtade loomisele ja kvaliteedile; arvestades, et Euroopa tööturg, mis pakub 
töötajatele ja tööandjatele põhilist kindlustunnet, aitab täita strateegia „Euroopa 2020” 
tööhõive, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega seotud eesmärke; 

D. arvestades, et 2012. aastal oli üks kolmest Euroopa töötajast oma töö jaoks kas üle- või 
alakvalifitseeritud1; arvestades, et noored töötajad on tavaliselt suurema tõenäosusega 
formaalselt ülekvalifitseeritud ja töötavad ka suurema tõenäosusega kui vanemad 
töötajad nende oskustele mittevastaval töökohal; 

E. arvestades, et noored on kriisi tõttu ebaproportsionaalselt kannatanud ning nendest on 
saanud suurimas vaesuse ohus olev rühm; 

Majanduskriis ja selle tagajärjed 

1. taunib asjaolu, et Euroopa majanduskriisi tulemusel mõjutab kodanikke tugevasti 
suurenenud vaesus ja tööpuudus ning suurenev ebavõrdus; märgib, et mitu liikmesriiki 
on hädas kõrge töötuse määraga (ELi 28 liikmesriigi keskmine: 9.9 %); tunneb eriti 
muret selle pärast, et noorte tööpuudus (ELi 28 liikmesriigi keskmine: 21.4 %) on 
üldiselt palju kõrgem kui ülejäänud elanikkonna seas; 

2. rõhutab, et Euroopa tööjõud on 2008. aasta finantskriisi, kokkuhoiumeetmete ja neile 
järgnenud majanduse aeglustumise tagajärjel tõsistes raskustes; märgib, et sellised valed 
poliitilised valikud on kaasa toonud avaliku sektori kulutuste vähendamise hariduse ja 
sotsiaalteenuste valdkonnas ning laialdaselt on võetud meetmeid töökohtade kaitse 
vähendamiseks; 

3. rõhutab, et kriisiriikides avalike kulutuste vähendamisele suunatud kriisimeetmed on 
juba avaldanud otsest halba mõju eelkõige noortele, sest kärpeid on tehtud hariduse, 
töökohtade loomise, tugiteenuste ja sotsiaalhoolekande teenuste puhul; peab 

                                                 
1 Euroopa Komisjon (2013): Employment and Social Developments in Europe 
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kahetsusväärseks, et noori mõjutavad meetmed on välja töötatud, kaasamata 
asjaomaseid isikuid ja nende esindajaid; 

4. peab väga vajalikuks ambitsioonikat majandus- ja sotsiaalpoliitikat ning arukaid ja 
jätkusuutlikke tööturureforme, tugevaid avalikke teenuseid ja sihtotstarbelisi 
investeeringuid, samuti paremat juurdepääsu pikaajalisele ja jätkusuutlikule 
rahastamisele, et liikuda õiglasema, jätkusuutlikuma ja kaasavama ühiskonna poole ning 
luua kvaliteetseid ja õigustel põhinevaid töökohti, mis kindlustavad töötajatele elatise 
ning parandavad sotsiaalset kaasatust; rõhutab lisaks, et on vaja jätkusuutlikke, 
vaesuskindlaid ja tugevaid sotsiaalkindlustussüsteeme; 

ELi tööturu olukord 

5. märgib, et Euroopas on ühelt poolt 24 miljonit töötut, sealhulgas 7,5 miljonit 
mittetöötavat ja mitteõppivat noort, ning teiselt poolt on 2 miljonit vaba töökohta; 
rõhutab, et ainuüksi oskuste mittevastavuse probleemi käsitlemine ei lahenda Euroopa 
ulatusliku töötuse struktuurset probleemi; 

6. tunneb muret selle pärast, et tööpuuduse määr on ELis endiselt küllaltki kõrge (ELi 28 
liikmesriigi keskmine 2015. aasta märtsis: 9,9 %) ning see on ainult mõnes riigis 
märkimisväärselt vähenenud, ja juhib tähelepanu suurtele erinevustele liikmesriikide 
vahel, kusjuures töötus on kõige väiksem Saksamaal ja Austrias (ligikaudu 5 %) ning 
kõige suurem Kreekas ja Hispaanias (vastavalt 26 % ja 23 %1); rõhutab, et suurenevad 
erinevused liikmesriikide tööturgudel ja nende vahel võivad nõrgestada solidaarsust 
liidus; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste keskmine tööhõive määr ELis on enam kui 10 
protsendipunkti võrra väiksem kui meestel, ning rõhutab, et strateegias „Euroopa 2020” 
seatud 75 %-lise tööhõivemäära saavutamise eesmärgi täitmine sõltub naiste tööhõive 
määra suurendamisest meetmete abil, mille eesmärk on eelkõige töö ja koduste 
kohustuste ühitamine; 

8. märgib, et noorte tööpuudus erineb ELis märgatavalt, kusjuures mõnes liikmesriigis on 
16–25-aastaste noorte töötuse määr suurem kui 50 %; rõhutab, et noorte tööpuuduse 
kõrge määr ohustab lisaks terve põlvkonna mõjutamisele ka põlvkondadevahelist 
tasakaalu; 

9. rõhutab, et noorte sagedased raskused hariduse omandamiselt tööle siirdumisel 
suurenevad üha ning noored töötavad seetõttu tavapärasest suurema tõenäosusega 
orjastavates töötingimustes, madala kvaliteediga ja ebakindlatel töökohtadel; rõhutab 
lisaks, et praegune tööalast konkurentsivõimet käsitlev retoorika tundub sundivat noori 
aktsepteerima töökohta iga hinna eest ja mis tahes tingimustel, ilma et nad teaksid oma 
õigusi; 

10. rõhutab, et puudega inimeste töötuse määr on 26 % suurem kui ELi keskmine töötuse 
määr ja et puudega inimeste tööhõive määr on alla 50%; 

                                                 
1 Euroopa Komisjon (2015): EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, märts 2015. 
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11. rõhutab, et kvalifitseeritud tööjõud, innovatsioonisuutlikkus, võime osaleda aktiivsete 
kodanikena demokraatlikes protsessides, suurem ostujõud ning stabiilne sotsiaal-
majanduslik ja poliitiline keskkond on äärmiselt olulised selleks, et luua hea 
investeerimiskliima; 

12. võtab teadmiseks pikaajalise töötuse kõrge määra, mis annab märku vajadusest selle 
vastu viivitamata võidelda, pidades silmas sellega seotud vastupidavust;  

13. märgib, et Euroopa tööturgu mõjutab mitu olulist tegurit, nende seas muutused 
nõudluses mitmesuguste oskuste järele, globaliseerumine, tehnoloogia kiire muutumine 
ja areng ning elanikkonna vananemine, mistõttu tuleb kohandada nii tööturupoliitikat 
kui ka põhilisi sotsiaalkindlustussüsteeme; palub ELil ja liikmesriikidel käsitleda 
hooldusega seotud kohustuste mõju tööjõule, esiteks hooldustöötajate töötingimuste, 
nende oskuste arendamise ja nende elukestva õppe võimaluste osas ning teiseks 
vajaduse osas kohandada hooldusülesandeid täitvate töötajate töökohta ja töötingimusi; 

14. juhib tähelepanu sellele, et suur tööpuudus mõnes liikmesriigis mõjub hävitavalt 
sotsiaalsele ja piirkondlikule ühtekuuluvusele;  

15. peab murettekitavaks, et kõikjal ELis esineb jätkuvalt mittevabatahtlikku ajutist ja 
osalise tööajaga tööd, näilist füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist ja ebakindlat 
tööd; juhib tähelepanu asjaolule, et 2014. aastal loodud töökohtadest 50 % olid ajutised 
ametikohad; märgib, et mõnes liikmesriigis töötab enamik noori ajutisel töökohal; 
rõhutab, et nii juurdepääs tööturule kui ka juurdepääs korrapärasele ja kvaliteetsele 
tööle on muutunud noorte jaoks üha keerulisemaks, mis suurendab veelgi lõhet noorte ja 
eakate vahel; 

16. märgib, et komisjoni andmetel püsib palgavaesuse probleem ning 50 % puhul 
tööotsijatest ei aita töö leidmine neid vaesusest välja tuua; mõistab hukka 
liikmesriikides erandi klauslite laialdase kasutamise maksimaalse tööaja kehtestamisel 
ja suureneva töökoormuse, mille all kannatavad paljud töötajad;  

17. juhib tähelepanu tööalasele ärakasutamisele kui ühele ELi töökohtade kvaliteeti 
halvendavale tegurile; palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada õigusi töökohal, 
sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste institutsioone ning parandada minimaalseid 
töötingimusi ja tõsta alampalka; 

Kaasava ELi tööturu edendamine 

18. on veendunud, et kaasava ELi tööturu saavutamiseks on vaja ulatuslikke reforme, 
millega suurendataks kaasavust, turvalisust, vabatahtlikku liikuvust ja kvaliteetsete 
töökohtade osakaalu; ergutab liikmesriike looma turvavõrku, et tulla toime 
tehnoloogilise arengu mõjuga töötajatele ning tagada neile asjakohane sissetulek ja 
koolitus kogu tööelu jooksul ja ka üleminekuperioodidel; 

19. rõhutab, kui tähtsad on isiklik ja kutsealane areng ning jätkuhariduse võimalused ja 
kutsealane kraadiõpe; tuletab sellega seoses meelde, et on vaja investeeringuid, et 
inimesed saaksid mis tahes eluetapil osa stimuleerivast õpikogemusest ning et 
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julgustada elukestvalt õppima, selleks et parandada sotsiaalset kaasatust, 
kodanikuaktiivsust ja isemajandamist; rõhutab, et neid meetmeid tuleks ühendada 
pensioni- ja sotsiaalkindlustussüsteemi reformidega, mis toetavad inimesi tööl ja sellest 
väljaspool ning ergutavad jätkuharidust, toetades samal ajal jätkuvalt abivajajaid; 

20. tuletab meelde, kui tähtis on kaasava tööturu jaoks töötajate õiglane, õigustepõhine ja 
vabatahtlik liikuvus, mis rajaneb põhimõttel, et võrdse töö eest saadakse võrdset tasu, 
ning tuletab meelde, et on vaja vähendada halduslikke ja keelelisi takistusi; soovitab 
täiustada kogu ELi hõlmavat EURESi tööportaali ja levitada teavet selle olemasolust 
ning tugevdada koostööd riiklike tööturuasutuste vahel; rõhutab, et eri riikides tuleks 
rohkem tunnustada päritoluriigis või muus riigis kooliõppe, vabaõppe ja kogemusõppe 
teel omandatud kvalifikatsioone; 

21. kordab, et Euroopas tuleb valla päästa naiste suur majanduslik potentsiaal ja et on vaja 
luua asjakohased tingimused, mis võimaldavad naistel oma kutsealal edasi liikuda ja 
jõuda ettevõtetes kõrgematele ametikohtadele või luua oma ettevõte; rõhutab, et on vaja 
ületada lõhe naiste haridustaseme ning nende tööturul osalemise ja positsiooni vahel; 
tuletab meelde, kui tähtis on sooline võrdõiguslikkus, sh soolise palgalõhe kaotamine ja 
naiste tööhõivemäära suurendamine ning töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika 
tugevdamine osana strateegia „Euroopa 2020” tööhõivet, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust 
käsitlevate eesmärkide saavutamisest; 

22. tunneb heameelt töötajate liikuvuse katseprojekti „Sinu esimene EURESi töökoht” 
positiivsete tulemuste üle, mille kaudu jõuti tulemuslikult noorte inimesteni ja töötati 
välja individuaalselt kohandatud teenused nii tööotsijate kui ka tööandjate jaoks; 
rõhutab algatuse „Sinu esimene EURESi töökoht” ja EURESi vahelist positiivset 
ülekanduvat mõju; 

23. on seisukohal, et ühtne ja terviklik strateegia, mille eesmärk on saavutada tõhusamad ja 
vastastikku kasulikud töökorralduse vormid, kasutades selleks täielikult ära töötajate 
teadmuspotentsiaali ja parandades nende töökohtade kvaliteeti, aitab muuta tööturu 
vastupidavamaks; toonitab, et tuleks välja töötada kaasavamad ja võimalusi 
suurendavad töökorralduse vormid, et tugevdada töötajate osalemist uuendustegevuses, 
toetada töötajate kaasatust ja oskuste arendamist ning selle tulemusel ka ettevõtete 
tulemusi; 

Vajalike oskuste prognoosimine 

24. rõhutab, et pidades silmas prognoositavaid kiireid tööturumuutusi, on vaja investeerida 
praeguste noorte haridusse ja koolitusse; rõhutab, et oskustele suunatud poliitika ei 
peaks silmas pidama mitte ainult tööturu vajaduste täitmist, vaid andma ka üksikisikule 
vajalikud ülekantavad oskused aktiivse ja vastutustundliku kodanikuna arenemisel; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel arvestada asjaolu, et haridus ja koolitus ei ole mitte 
üksnes tööturumeetmed ega vahendid tulevaste töötajate harimiseks, vaid eelkõige 
põhiõigused, millel endal on väärtus; 

25. arvab, et vajalike oskuste prognoosimiseks võiksid kutsekvalifikatsiooni programmide 
rakendamisel vajaduse korral olla kaasatud tööturu sidusrühmad, sealhulgas 
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sotsiaalpartnerid; 

Kõigile pakutava kaasava täiskasvanuõppe ja -koolituse tähtsus  

26. tuletab meelde, et õigus haridusele on põhiõigus, ja rõhutab, et tuleb püüda saavutada 
isiklik lähenemisviis karjääri kujundamisele ja elukestvale haridusele ning koolitusele 
kogu karjääri kestel; on veendunud, et suunamine ja nõustamine, milles käsitletakse 
individuaalseid vajadusi ja keskendutakse individuaalsete oskuste hindamisele ja 
arendamisele, peab olema iga inimese hariduse varajasest etapist alates haridust ja 
oskusi käsitleva poliitika keskmes; 

27. on veendunud, et koolitus- ja ümberõppeprogrammid tuleb välja töötada ja rakendada 
tihedas koostöös eelkõige asjaomaste isikutega, kuid ka sotsiaalpartnerite ning õpilasi ja 
töötuid esindavate organisatsioonidega, et töötajate uusi oskusi tööturu vajadustega 
paremini kooskõlla viia; 

28. toonitab ja rõhutab, et komisjonil on vaja tugevdada noortegarantii riiklike 
rakenduskavade ja nende kohapealse tulemusliku elluviimise järelevalvet; palub 
komisjonil töötada liikmesriikide jaoks noortegarantii rakendamise ja tööhõive 
kvaliteedi kohta välja selged ja ühemõttelised riigipõhised soovitused; 

29. rõhutab ja jagab Euroopa Kontrollikoja aruandes „Noorte töötus Euroopas: ELi 
noortegarantii rakendamisel on ette näha takistusi” väljendatud muret, eelkõige seoses 
algatuse rahastuse kogusumma piisavuse, kvaliteetse pakkumise määratluse ning 
süsteemi tulemuste komisjonipoolse järelevalve ja aruandlusega; 

30. tuletab meelde, et äärmiselt tähtis on anda tööotsijatele, õpilastele ja töötajatele 
individuaalseid neile kohandatud juhiseid ja nõuandeid, kuidas tööd otsida või millist 
jätkuharidust või -koolitust valida, ning tagada nende oskuste ja pädevuste 
tunnustamine, austamine ja kontrollimine nn oskuste passi abil, mis kajastab nii kooli-, 
vaba- kui ka kogemusõppe keskkonnas omandatud oskusi ja pädevusi; 

31. rõhutab, et õigus haridusele ja koolitusele on pikaajaliselt töötutele eriti tähtis; toonitab, 
et pikaajaliselt töötutel on kõige rohkem kasu nende konkreetsetele vajadustele 
suunatud õigustel põhinevast lähenemisest, mitte standardmeetmetest; rõhutab, et 
pikaajaliselt töötud peavad teadma, et neil on õigus koolitusele, et neile suunatud 
meetmed peavad austama isiklikku valikut ja vajadusi, neile tuleb pakkuda 
valikuvõimalusi ja koolitus peab olema taskukohane, inimväärne ning vastama nende 
tegelikele vajadustele; tuletab meelde, et kui need tingimused on täidetud, saavad 
pikaajaliselt töötud kasutada kvalifikatsiooni tõstmist kui võimalust parandada oma töö- 
ja elutingimusi; 

32. rõhutab, et noortegarantii on tähtis vahend, mis aitab noori sujuval koolist tööellu 
üleminekul ning kvaliteetse töökoha leidmisel õpipoisiaja, praktika või 
täienduskoolituse teel; palub komisjonil luua noortegarantii rakendamiseks tervikliku 
järelevalvesüsteemi, mis keskenduks pakkumiste kvaliteedile; 

33. rõhutab, kui tähtsad on võrdsed võimalused ning juurdepääs haridusele ja koolitusele, 
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eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks, ning tõhusa toe pakkumine 
võitluses sotsiaalse tõrjutusega ja tööle juurdepääsu hõlbustamisel; 

Hariduse omandamiselt tööellu ülemineku toetamine 

34. leiab, et kaheosaline kutseharidus ja sarnased tööpõhised õppesüsteemid on osutunud 
heaks vahendiks tööga seotud koolituse andmisel seoses tööturule üleminekuga; 
rõhutab, et neid süsteeme tuleb tööandjate seas propageerida kui investeeringut tuleviku 
oskustöötajatesse; rõhutab lisaks, et tööpõhisele õppimisele tuleks läheneda 
hariduslikult ja seda ei tohiks kunagi käsitleda odava tööjõu allikana; 

35. märgib, et praegu kasutatavad kutseõppesüsteemid on teatavate ajalooliste ja 
kultuuriliste jõudude tulemus ning neid on kujundanud valitsevad õigusnormid, tavad, 
pedagoogilised põhimõtted ja institutsiooniline struktuur;  

36. rõhutab, et iga riiklik kutseõppesüsteem on vahend teatavate eesmärkide saavutamiseks, 
mis võivad riigiti erineda, ja seetõttu saab iga süsteemi hinnata üksnes tema eesmärkide 
saavutamise edukuse põhjal; rõhutab, et kutseõppesüsteemi eksportimine ühest riigist 
teise on võimalik ainult siis, kui tingimused vastavates riikides on võrreldavad või 
kohandatavad; 

37. rõhutab äärmiselt murettekitavaid andmeid mittetöötavate ja mitteõppivate noorte 
osakaalu kohta, mis enamikus liikmesriikides ületab 10 %; rõhutab otsest seost noorte 
suure tööpuuduse ja haridussüsteemist varakult lahkumise vahel; rõhutab, et kui nii ELi 
kui ka riikide tasandil kiiresti ja otsustavalt ei tegutseta, võib terve noorte eurooplaste 
põlvkond jääda piisava hariduse ja koolituseta ning seega leida end tööturult 
väljatõrjutuna, mis avaldab ränka mõju ühiskonna struktuurile, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ning kogu Euroopa majandusmudeli kestlikkusele; 

38. rõhutab konkreetsele isikule kohandatud karjäärinõustamise tähtsust, mis peab toimuma 
individuaalsetele oskustele ja vajadustele keskenduva hindamise ja nõustamise teel, 
mida pakuvad kõrgelt kvalifitseeritud töönõustajad ja nõustajad, kellel on 
nõustatavatega sarnane taust; 

39. märgib, et tööelu edukaks alustamiseks on väga tähtis anda noortele peamised 
valdkonnaülesed oskused, mis võimaldavad neil teha teadlikke otsuseid, arendada 
algatusvõimet ja eneseteadlikkust; rõhutab sotsiaalkindlustussüsteemide tähtsust, mis 
võimaldavad kvaliteetseid üleminekuid, sealhulgas üleminekud hariduse omandamiselt 
tööellu, ühelt töökohalt teisele ning töötamise ja karjääripauside vahel; 

40. rõhutab, et duaalsed haridus- ja koolitusprogrammid, mis ühendavad teooria praktilise 
koolitusega, on väga tähtsad; kordab sellega seoses kutsehariduse ja -koolituse tähtsust 
oskuste ja pädevuste jätkuval arendamisel; rõhutab, et õpilaste nõustamisteenuseid tuleb 
kasutada aktiivselt vahendina, mis aitab üle saada elukutsevaliku stereotüüpsetest 
viisidest ning kutseõpet ja -koolitust ei tohi kunagi nimetada hariduseks, mis õpilastele 
peale sunnitakse; rõhutab, et kutseõpe ja -koolitus peaks võimaldama õpilastele 
juurdepääsu nii akadeemilisele kui ka rakenduslikule kolmanda taseme haridusele ning 
seda ei tohiks pidada vähemväärtuslikuks kui akadeemilise hariduse kraadi; rõhutab, et 
tähtis on pakkuda kvaliteetseid ja tasustatud praktikakohti ning kutsenõustamist ja 
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lisada praktilised oskused õppekavadesse; 

41. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid ja tööandjad kvaliteetseid praktikandi- ja 
õpipoisikavasid, samuti koolipõhist ja praktilist õppimist piisavalt rahastaksid ja 
kasutaksid; tuletab meelde, et need kavad peavad vastama kvaliteedi, sotsiaalkaitse ja 
töötasu miinimumstandarditele ning avaliku sektori asutused peaksid neid piisavalt 
rahastama ja nende üle järelevalvet teostama; palub liikmesriikidel võtta vastu 
meetmed, mille abil tagada, et haavatavaid rühmi ergutatakse nende kavadega liitumist 
taotlema ja et nad on neis kavades piisavalt esindatud; 

42. on veendunud, et tuleb tugevdada oskuste teemalist sotsiaaldialoogi ning sellesse 
peavad olema kaasatud õpilased ja noorteorganisatsioonid, et leida parimad võimalused 
oskuste sobimatuse probleemi lahendamiseks kogu selle ulatuses;  

43. on veendunud, et noortegarantiist võib saada esimene samm õigustel põhineva 
lähenemisviisi poole noorte tööhõivega seotud vajaduste puhul; tuletab meelde 
tööandjate kohustust osaleda noortele juurdepääsetavate kutseõppeprogrammide ja 
kvaliteetsete praktikakohtade pakkumisel; rõhutab, et noortele inimväärse töö 
pakkumisel ei tohi arvestamata jätta kvalitatiivset aspekti ning kesksete kaalutluste seas 
peavad olema tööõiguse põhireeglid ja muud töö kvaliteediga seotud standardid, nagu 
tööaeg, miinimumpalk, sotsiaalkindlustus, töötervishoid ja tööohutus; 

Tööränne ja õiglane liikuvus 

44. juhib tähelepanu sellele, et seitse miljonit ELi kodanikku töötab teises liikmesriigis kui 
see, mille kodanikud nad on, samuti oli ELis 1,1 miljonit piiriülest töötajat ja 1,2 
miljonit lähetatud töötajat; rõhutab, et vabatahtliku tööjõu liikuvusega peab kaasnema 
sotsiaalsete õiguste täielik ülekantavus, ning rõhutab uuesti programmide ERASMUS+ 
ja EURES ning Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust selle saavutamiseks;  

45. rõhutab, et töörände ja õiglase liikuvuse valdkonnas on vaja terviklikku lähenemisviisi, 
mis põhineb kodanike ja töötajate vabal liikuvusel ning võrdse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõttel; toonitab sellega seoses, et liikmesriigid peavad nõuetekohaselt 
rakendama ja jõustama jõustamisdirektiivi (2014/67/EL), et täita töötajate lähetamise 
direktiivi (96/71/EÜ) lüngad, ning võtma meetmeid valdkonnaga seotud pettuste 
ennetamiseks; tunneb muret, et teatavaid liikmesriike ja piirkondi võib ohustada ajude 
äravool; 

46. tuletab meelde, et on oluline soodustada piirialatöötajate liikuvust, andes rohkem teavet 
selliste EURESi piiriüleste partnerluste olemasolust, mille ülesanne on ergutada 
piirialatöötajate liikuvust ja kõrvaldada selle takistused ning pakkuda neile teavet ja nõu 
töövõimaluste ning elu- ja töötingimuste kohta ühel ja teisel pool piiri; märgib sellega 
seoses, et EURES-t on oluline vahend piiriüleste töövõimaluste paremaks ohjamiseks ja 
ELi tööturu tihedamaks integreerimiseks;  

47. tuletab meelde, et kolmandatest riikidest pärit töötajate rände puhul tuleb austada nende 
elamisõigust ja töötaja õigusi, ning rõhutab vajadust kõrvaldada tarbetud 
haldustakistused nende Euroopa Liitu sisenemisel; tunneb muret Euroopa rändepoliitika 
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negatiivse mõju pärast kolmandatele riikidele, muu hulgas sotsiaalsele ühtekuuluvusele 
ja ajude äravoolule; kutsub ELi ja liikmesriike üles tegelema juba varajases etapis ajude 
äravoolu mõjuga kolmandates riikides; 

48. tuletab meelde, et on vaja tagada sotsiaalkindlustusõiguste täielik ülekantavus ELi piires 
ning suurendada asjaomaste töötajate teadlikkust töötaja õigustest ja sotsiaalsetest 
õigustest, et ergutada ja võimaldada ELi-sisest tööjõu liikuvust; 

49. tuletab meelde, et kriisi ja ELi liikmesriikide erineva majandusolukorra tõttu on noorte 
sunniviisiline liikuvus järjest laienev nähtus; nõuab liikmesriikidelt selle tagamist, et 
vaba liikumise põhiõigus ei osutuks kahjulikuks; kutsub seetõttu ELi ja selle 
liikmesriike üles tagama, et ei piirataks ega tõkestataks noorte liikuvate õppurite ja 
töötajate juurdepääsu kvaliteetsetele avalikele teenustele, töötaja õigustele ja 
sotsiaalkindlustusele; 

Parimate tavade vahetamine ja kinnitamine ELis 

50. rõhutab parimate tavade vahetamise ja kinnitamise vajadust liikmesriikide vahel, 
eelkõige seoses kutsehariduse ja -koolituse süsteemide ja õppekavadega, vabaõppe ja 
kogemusõppe õpitulemustega ning elukestva õppe strateegiatega, võttes arvesse iga 
tööturu ja haridussüsteemi eripära;  

51. rõhutab vabaõppe ja kogemusõppe, vabatahtliku töö ja elukestva õppe tähtsat rolli 
oskuste ja kvalifikatsioonide omandamisel; palub liikmesriikidel parandada juurdepääsu 
täiskasvanuõppele ja nn teise võimaluse haridusele; nõuab, et tööandjad ja 
haridusteenuste osutajad kinnitaksid ja tunnustaksid vabaõpet ja kogemusõpet; 

VKEd ja mikroettevõtted 

52. on veendunud, et noorte ettevõtjate heaks tuleks kasutusele võtta toetusmeetmed, et 
hõlbustada nende juurdepääsu teabele ja rahastamisele, kaasa arvatud ühtse teabepunkti 
teenused ning noorte toetamine tegutsevates ettevõtjate tugiorganisatsioonides; 

53. on veendunud, et vabaõpe, eelkõige noorteorganisatsioonides arendatav vabaõpe, 
edendab loovust, algatusvõimet ja isiklikku vastutustunnet ning võib suurendada noorte 
võimalusi tööturul; 

54. rõhutab idufirmade, VKEde, mikroettevõtete ning sotsiaal- ja solidaarmajanduses 
osalejate toetusmeetmete tähtsust, et hõlbustada nende asutamist ja tegevust ning 
parandada nende juurdepääsu rahastamisele ja töötajate koolitamist;  

Innovatsioon ja digiteerimine: uued oskused ja töökohad 

55. toonitab innovatsiooni ja digiteerimise tähtsust õiglasema, jätkusuutlikuma ja 
kaasavama ühiskonna jaoks ning sellega seoses vajadust pakkuda teadmisi, loovust ja 
oskusi uuenduslike, loovate ja digiteeritud toodete ning teenuste väljatöötamiseks; 
rõhutab vajadust kaotada digitaalne lõhe ning tugevdada digitaalseid oskusi osana 
elukestvast õppest ning lisada õppekavadesse uus meedia ja uued tehnoloogiad; rõhutab, 
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et vaja on arendada innovaatilisi õppimisviise ning parandada veebipõhise ja kaugõppe 
kättesaadavust avatud õppematerjalide kaudu, et soodustada hariduse ja koolituse 
võrdset kättesaadavust kõigi jaoks; 

56. juhib tähelepanu töökohtade loomise võimalustele, mida pakub investeerimine 
haridusse, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevusse ning sotsiaalselt ja 
keskkonnaalaselt jätkusuutlikule ühiskonnale ülemineku planeerimine; 

Kaasava tööturuga seotud meetmed 

57. võtab murega teadmiseks noortegarantii süsteemi puudused ja viivitused enamikus 
liikmesriikides; kutsub komisjoni üles viima läbi selle algatuse ja selle erinevate 
rakendusviiside üksikasjalikku mõjuhinnangut ning hindama võimalusi suurendada 
rahastamist praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames; 

58. nõuab tungivalt, et komisjon teeks rohkem ja läheks kaugemale, kui on ette nähtud 
nõukogu 2014. aasta märtsi soovituses praktika kvaliteediraamistiku kohta, ning esitaks 
ettepaneku uue kvaliteediraamistiku kohta eesmärgiga ennetada noorte töötajate 
diskrimineerimist ja ärakasutamist; 

59. rõhutab vajadust võtta erimeetmeid ja toetada tööandjaid, eriti VKEsid ja 
mikroettevõtteid, et edendada tööturul diskrimineeritud rühmade tööhõivet ning 
pakkuda karjääri edendamise võimalusi; toonitab taas tööandjate sotsiaalse vastutuse 
tähtsust kõigi töötajate ja ühiskonna suhtes; on veendunud, et niisugust sotsiaalset 
vastutust tuleks nõuda ka hariduse ja koolituse eest vastutavatelt asutustelt;  

Poliitilised ettepanekud ja soovitused 

60. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma uuenduslikke viise, et ergutada ELis 
sihipärast kvaliteetset investeerimist, et töötada õiglasema, jätkusuutlikuma ja 
kaasavama ühiskonnani jõudmise nimel ning luua kvaliteetseid õigustel põhinevaid 
töökohti; 

61. palub liikmesriikidel nihutada maksukoormus tööjõu maksustamiselt muudele 
maksuallikatele, mis ei avalda tööhõivele ja majanduskasvule nii kahjulikku mõju, 
tagades seejuures piisavad sotsiaalkaitsesüsteemid; 

62. kutsub liikmesriike üles tagama, et lisaks kvaliteetsete töökohtade loomise 
soodustamisele oleksid tööturureformid suunatud killustatuse vähendamisele, 
haavatavate elanikkonnarühmade tööturule toomisele, soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele, palgavaesuse vähendamisele ning kõigile töötajatele, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjatele piisava sotsiaalkaitse tagamisele; 

63. kutsub liikmesriike üles investeerima alusharidusse, võõrkeelte varajasse õpetamisse 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppesse põhihariduse raames; 

64. kutsub liikmesriike üles liikuma lõpuks ometi parimate tavade vaatlemise juurest 
poliitiliste meetmete võtmiseni, et suurendada tööhõive määra ning vähendada vaesust 
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ja ebavõrdsust, ning teostama nendest tavadest lähtuvaid reforme; 

65. kutsub linnu ja piirkondi üles keskenduma kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, 
võideldes kooli poolelijätmise ja noorte tööpuuduse vastu, kuna noored inimesed 
vajavad pakiliselt uusi väljavaateid ning nende toetamiseks tuleb teha kõik, mis 
võimalik; 

66. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada ja toetada sotsiaalseid ja 
solidaarmajanduse ettevõtteid, kes täidavad paremini oma kohustusi keskkonna, 
tarbijate ja töötajate ees; 

67. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama palgalõhe vähendamiseks 
miinimumpalka käsitleva Euroopa raamistiku, mis põhineb igale liikmesriigile ette 
nähtud vahemikul, millega tagatakse korralik sissetulek õiguslike vahendite või lepingu 
alusel ja kooskõlas riigi tavadega; 

68. palub komisjonil välja töötada konkreetsete tegevuste ja elukutsetega seotud ühiste 
oskuste tunnustamise ja valideerimise Euroopa platvormi, mis hõlmab vabatahtliku 
tööga omandatud oskuste tunnustamist; 

69. kutsub liikmesriike üles rakendama nõukogu 2012. aasta soovitusi mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimise kohta mitteformaalse õppega omandatud oskuste 
tunnustamise vahendina, eelkõige vabatahtliku ja noorte töö valdkonnas, ning toetama 
elukestva õppe poliitika rakendamist; 

70. palub liikmesriikidel tagada piisav rahastamine täiskasvanuõppe ja -koolitusega 
tegelevatele asutustele, et võimaldada suuremat osalemist elukestva õppe 
programmides; 

71. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama prognoose muutuvate tööturgude kohta, 
eelkõige seoses globaliseerumise põhjustatud mureküsimustega; 

72. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. en 

 


