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B8-0055/2014 

Euroopa Parlamendi resolutsioon noorte tööhõive kohta 

(2014/2713(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu 20. mai 2014. aasta resolutsiooni noorte sotsiaalset kaasamist 
hõlmava struktureeritud dialoogi protsessi kohta, 

– võttes arvesse 26.–27. juunil 2014. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu tippkohtumist, 

– võttes arvesse Luxembourgis 17. juunil 2011. aastal vastu võetud nõukogu järeldusi 
noorte tööhõive edendamise kohta strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, 

– võttes arvesse nõukogu 28.–29. juuni 2012. aasta järeldusi majanduskasvu ja töökohtade 
loomise kokkuleppe kohta, milles rõhutati vajadust võidelda kasvava noorte 
tööpuudusega, 

– võttes arvesse 7. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldusi noorte tööhõive 
algatuse kohta, 

– võttes arvesse nõukogus 28. veebruaril 2013. aastal saavutatud poliitilist kokkulepet 
nõukogu soovituse kohta noortegarantii loomiseks, 

– võttes arvesse Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuse 30. mai 2013. aasta ühist panust 
Euroopa Ülemkogu 27.–28. juuni 2013. aasta kohtumise ettevalmistamisel, pealkirjaga 
„Prantsusmaa ja Saksamaa – edendades üheskoos tugevamat stabiilsusel ja 
majanduskasvul rajanevat Euroopat”, 

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2013. aasta teatist pealkirjaga „2013. aasta Euroopa 
poolaasta: riigipõhised soovitused. Euroopa kriisist väljaaitamine” (COM(2013)350) ja 
selles esitatud soovitusi, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et 25,1 miljonit inimest on töötud, ELi noortest on töötud 22,8%, kusjuures 
mõnedes liikmesriikides ületab noorte töötuse määr Euroopa keskmist, nimelt Kreekas 
(57,7 %), Hispaanias (54 %), Itaalias (43 %), Küprosel (36 %) ja Portugalis (38,4%), et 
8,3 miljonit alla 25-aastast noort on ilma tegevuseta, 19% lastest on vaesusest 
ohustatud, 8% inimestest kannatab tõsise materiaalse puuduse käes, 15% lastest jätab 
enne keskkooli jõudmist kooli pooleli, 24,2% inimestest on vaesuse ohus, et tööealistest 
vaesuse ohus täiskasvanutest moodustavad kolmandiku töötavad vaesed ja öösiti on 
ELis koduta 410 000 inimest; 

B. arvestades, et 2013. aastal 13% noori vanuses 15–24 aastat ja 21% noori vanuses 25–29 
ei töötanud, õppinud ega omandanud kutset (nn NEET-noored); arvestades, et NEET-
noorte suurest osakaalust põhjustatud majanduslik kahju oli hinnanguliselt 153 miljardit 
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eurot, mis on 1,2% ELi SKPst1;  

C. arvestades, et noorte töötuse määr on mõnes piirkonnas alla 5% ja mõnes üle 60%, mis 
annab tunnistust Euroopa piirkondade vahel valitsevatest suurtest erinevustest; 
arvestades, et noorte töötus on eriti terav probleem äärepoolseimates piirkondades, kus 
olukorda raskendab kõrvaline asukoht ja saareline asend; 

D. juhib tähelepanu asjaolule, et kriis ning ELi ebaõnnestunud kombinatsioon kokkuhoiust 
ja neoliberaalsetest struktuurireformidest on põhjustanud kõigi aegade madalseisu 
erasektori investeeringutes majandusse, kuna rahva ostujõud on vähenenud ja 
nõrgenenud sisenõudlus, samas on suurenenud sissetulekute ebavõrdsus ja vaesus, nagu 
nähtub kõige ilmekamalt troika eestkoste all olevad riikides;  

E. arvestades, et tööturgude liberaliseerimine viimastel aastakümnetel on viinud selleni, et 
enamik noori siseneb tööturule peamiselt tähtajaliste töölepingute ja osalise tööajaga 
töökohtade, tasustamata praktikakohtade ja üldisemalt ebakindlate töökohtade kaudu, 
hoolimata kõigist varasematest prognoosidest, et rahvastiku vananemine muudab nende 
jaoks hõlpsamaks leida täisajaga korralikult tasustatud alaline töökoht koos kõigi 
õiguste ja sotsiaalse kaitsega; 

F. arvestades, et haridussüsteemide reformid, näiteks Bologna protsessi kaudu, ning eri 
liikmesriikides kehtestatud kokkuhoiupoliitika on muutnud tühiseks paljud 
haridussüsteemi kättesaadavuse suurendamiseks võetud meetmed; arvestades, et 
seetõttu on vajadus riikliku, demokraatlikult juhitud ning kõigile kättesaadava ja tasuta 
haridussüsteemi järele muutunud veelgi teravamaks, et tagada noortele, eriti kõige 
haavatavamatele neist, kättesaadav ja kvaliteetne haridus; 

G. arvestades, et noorte töötus on teatavates liikmesriikides tegur, mis on oluliselt aidanud 
kaasa noorte väljarände hüppelisele kasvule, soodustades eelkõige väljarännet nn 
programmis osalevatest ja muudest riikidest, nagu Hispaania ja Itaalia, rikkamatesse 
liikmesriikidesse; viitab sellega seoses Iirimaa riikliku noortenõukogu (NYCI)2 
uuringule, millest selgus, et 70% küsitletud noortest pidas tõenäoliseks emigreerumist 
järgmise 12 kuu jooksul; arvestades, et see massiline, sageli kõrgharidusega noorte 
väljaränne, on jätnud riigid ilma nende jaoks olulisest, kõige dünaamilisemast 
rahvastikukihist ning avaldanud laastavat mõju kohalikele kogukondadele ja nende 
tulevikuväljavaadetele jätkusuutliku majandus- ja sotsiaalse arengu osas;  

H. arvestades, et kokkuhoiupoliitika, riiklike kulutuste vähendamine ja neoliberaalsed 
struktuurireformid, mida komisjon ja nõukogu on propageerinud Euroopa poolaasta 
raames alates 2010. aastast ning mida enamik liikmesriike – eelkõige need, kes on 
EK/EKP/IMFi troika eestkoste all nn programmis osalevates ja muudes riikides, nagu 
Hispaania ja Itaalia – ka rakendab, on suurendanud deflatsioonisurvet tervikuna nõrgale 
ja paigalseisvale ELi majandusele, põhjustanud palkade, sisenõudluse ja 
makselaekumiste languse, lõhkunud sellised automaatsed stabiliseerijad nagu 

                                                 
1 Eurofound (2012). „NEET-noored – mittetöötavad ja mitteõppivad noored: omadused, kulud ja poliitilised 
reaktsioonid Euroopas” . Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luksemburg. 
2 Iirimaa riiklik noortenõukogu (2010), “Youth Unemployment in Ireland – The Forgotten Generation”, 
http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf. 
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sotsiaalkaitsesüsteemid ja avaliku sektori investeeringud, tõugates suurema osa ELi 
majandusest pikaajalisse stagnatsiooni ja kriisi, ning lükanud ümber samas kõik 
eelnevad väited, et sellise lähenemisviisiga ei suudeta mitte ainult oluliselt vähendada 
eelarvedefitsiiti, vaid ennekõike ka avaliku sektori võla ja SKP suhet, ning saavutada 
eelarve konsolideerimine; rõhutab, kui oluline on lahti öelda kõikidest kurnavatest ja 
jätkusuutlikest võlgadest; 

I. arvestades, et majandus- ja rahaliidu tugevdamine üksnes süvendab praegust poliitikat, 
mis on süüdi tohutus tööpuuduses kõigis euroala liikmesriikides, eelkõige neis, mis on 
hõlmatud nn vastastikuse mõistmise memorandumitega; 

J. arvestades, et selline neoliberaalne poliitika on andnud suure panuse kasvavasse 
tööpuudusse ja eelkõige noorte tööpuudusse, suurendades sotsiaalset tõrjutust ja 
vaesust, põhjustades seega tõsise sotsiaalse taandarengu, nõrgestanud niigi nõrka 
majandust ning destabiliseerinud Euroopa integratsiooni ja demokraatiat; 

K. arvestades, et 2013. aasta juuni tippkohtumisel oldi nõus eraldama ligikaudu 8 miljardit 
eurot – mis on rohkem, kui 2013. aasta veebruaris algselt kavandatud 6 miljardit – 
noorte töötuse probleemiga võitlemiseks, kusjuures suurem osa summast eraldatakse 
2014. aastal algava kaheaastase perioodi jooksul ning ülejäänud osa eraldatakse ELi 
järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi jooksul; arvestades, et Euroopa Ülemkogu 
tippkohtumisel tunnistas üks ELi riigipea, et aasta varem käivitunud noorte tööhõive 
algatus ei ole siiani end õigustanud;  

L. arvestades, et ELi eesistumisperioodi kavandatud konverents noorte ja tööhõive teemal 
lükati edasi aasta lõppu, mistõttu viibib praeguse eesistujariigi väljakuulutatud 
prioriteetide aktiivne elluviimine; 

1. peab kahetsusväärseks, et nõukogu 20. mai 2014. aasta resolutsioonis noorte sotsiaalset 
kaasamist hõlmava struktureeritud dialoogi protsessi kohta ei võetud arvesse noorte 
panust ja põhilisi seisukohti, nagu vajadus kvaliteetsete töökohtade ning hoolekande, 
sotsiaalsete õiguste ja solidaarsuse suurema kättesaadavuse järele; peab samuti 
kahetsusväärseks, et resolutsioonis ei määratud kindlaks konkreetset noorte parema 
sotsiaalse kaasamise poliitikat; 

2. suhtub väga kriitiliselt tõsiasja, et nõukogu prioriteedid, mis avaldati 27. juunil 2014 
ELi ja Euroopa Komisjoni uue koosseisu strateegilises tegevuskavas, ei hõlma 
sihipäraseid meetmeid ega investeeringuid, mille abil aidata luua kvaliteetseid töökohti 
noortele; 

3. rõhutab, et liikmesriigid peavad noorte olukorra parandamiseks seda pidevalt jälgima ja 
sekkuma, võttes arvesse kriisi tagajärgi noorte jaoks; kutsub sellega seoses liikmesriike 
üles käsitlema noorte töötuse probleemi 17.–18. juulil 2014. aastal Milanos toimuval 
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu mitteametlikul 
kohtumisel; 

4. rõhutab, et EL ja liikmesriigid vajavad makromajanduspoliitikas radikaalset muutust, et 
majanduse taastamisel saaks eestvedajaks avalik sektor, mis tagaks kvaliteetse tööhõive 
koos töötajatele tagatud õigustega ja korraliku sotsiaalse kaitsega, et anda majanduse 
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arengule tõuge; nõuab kokkuhoiupoliitika lõpetamist kõikides liikmesriikides; 

5. rõhutab, et majandus- ja rahaliidu tugevdamine üksnes süvendab praegust poliitikat, mis 
on süüdi tohutus tööpuuduses kõigis euroala liikmesriikides, eelkõige neis, mis on 
hõlmatud nn vastastikuse mõistmise memorandumitega; 

6. kritiseerib teravalt üldist lähenemisviisi komisjoni teatises 2014. aasta riigipõhiste 
soovituste kohta, milles soovitatakse tööpuudusega võitlemiseks veelgi suurendada 
tööturgude paindlikkust ja vähendada suhteliselt kõrgeid tööjõukulusid jne; juhib 
tähelepanu asjaolule, et just need liikmesriikides teostatud neoliberaalsed tööturgude 
struktuurireformid on süüdi selles, et kasvab järsult ebakindlate töökohtade arv, väheneb 
sotsiaalse kaitstuse tase ja laienevad madalapalgalised sektorid, mida komisjoni 
tööhõivearuannetes nii väga hukka mõistetakse, ning et sellistel suundumustel on väga 
negatiivne mõju eelkõige noortele ja nende tööväljavaadetele; 

7. rõhutab, et EL peaks edendama noorte tööhõivet ja tööjagamist, edendades selliseid 
meetmeid, nagu varakult pensionile jäämise ea kehtestamine ja töötundide vähendamine 
ilma töötasu, pensioni ja sotsiaalsete õiguste kärbeteta; 

8. rõhutab, et noortegarantiid oleks pidanud kohaldama alla 30-aastaste noorte puhul juba 
kohe pärast töötuks jäämist; rõhutab, et noorte tööhõive algatusele eraldatavad 
assigneeringud on tunduvalt väiksemad, kui oleks vaja selleks, et avaldada tegelikku 
mõju noorte tööpuudusele; viitab seoses sellega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
uuringule „Euro Zone job crisis: trends and policy responses”, milles juhitakse 
tähelepanu vajadusele eraldada 21 miljardit eurot, et noorte tööpuuduse tasemele mõju 
avaldada; 

9. rõhutab, et noorte tööhõive algatus ei tohiks takistada liikmesriike kasutamast Euroopa 
Sotsiaalfondi, et rahastada noortega seonduvaid ulatuslikumaid projekte, eelkõige 
vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas; kutsub komisjoni üles teostama järelevalvet 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise üle noortega seotud projektide 
rahastamisel; 

10. rõhutab, et kõnealune programm peaks aitama säilitada töökohti toetatavates ettevõtetes 
ning et praktikakohad tuleks muuta tähtajatu lepinguga töökohtadeks; juhib tähelepanu 
asjaolule, et ettevõtteid tuleb toetada ajutiselt ning abi andmine peab lähtuma 
konkreetsetest tingimustest, eelkõige töökohtade säilitamise, riiklike õigusaktide ja 
kollektiivlepingutega kehtestatud standardite järgimise ning maksude ja 
sotsiaalkindlustuse alaste kohustuste täitmise osas; 

11. soovitab kõikides liikmesriikides, sealhulgas haridussüsteemis, ette näha kohustusliku 
töötajate õiguste ja töötervishoiu alase koolituse; 

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid tegeleksid ebakindla töö 
probleemiga ja reguleeriksid lepingulist korda, uurides eri viise, kuidas lahendada 
polariseeruva tööturu probleem ning kaitsta noori tööalase ebakindluse eest ja 
soodustada tähtajatuid töösuhteid;  

13. rõhutab, et tuleb lõpetada vanusepõhine diskrimineerimine sotsiaalhüvitiste, sealhulgas 
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töötushüvitiste saamise tingimuste osas; 

14. rõhutab, et kriis ja kokkuhoiupoliitika on kasvatanud noorte sundrännet; 

15. palub liikmesriikidel tagada praktika jaoks kvaliteetsed raamistikud, millega 
kindlustatakse, et praktika vastab noorte vajadustele ja sellega kaasneb piisav töötasu, 
sotsiaalkaitse, sealhulgas piisavad sissemaksed pensioniskeemidesse, töö- ja 
ametiühinguõiguseid ja töötingimused, mis ei halvenda olemasoleva tööjõu tööd, tasu 
ega tingimusi ning mis hõlmab ka rahalist toetust ja kohustuslikku järelevalvet, ning 
tagada ühtlasi ühtsed praktika kvaliteedistandardid; nõuab tööinspektsiooni 
mehhanismide tõhustamist, et vähendada praktikantide kasutamist alaliste töötajate 
asendajatena ning tagada ühiste tööohutusstandardite järgimine;  

16. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid võtaksid kasutusele meetmed näiliselt füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemise vältimiseks, määrates sanktsioone ja karistusi 
ettevõtetele, kes palkavad füüsilisest isikust ettevõtjatena tööle inimesi, kes olid varem 
palgalised töötajad, või ettevõtetele, kellel puuduvad oma töötajad, ja ettevõtetele, kes 
palkavad tööjõu ajutist tööd pakkuvad büroodest; 

17. kutsub liikmesriike üles tagama, et kõik toetust saavad töötud saaksid abi, mis 
võimaldaks määrata kindlaks nende konkreetsed vajadused koolituse, kvalifikatsiooni ja 
võimaliku kutsealase ümberõppe osas tööpakkumiste hindamise ajal ja töölevõtmisele 
järgneval perioodil, et kontrollida kehtestatud tingimuste täitmist ja töötaja kohanemist 
tingimustega; 

18. kutsub komisjoni ja selliseid ameteid, nagu Eurofound ja Cedefop, üles analüüsima 
olemasolevaid kahekordse kutsehariduse süsteeme, et edastada sellekohast teavet 
teistele liikmesriikidele, kes on huvitatud selliste süsteemide kasutuselevõtmisest 
vabatahtlikkuse alusel, ilma et tehtaks järeleandmisi juba olemasolevate 
haridusstandardite osas;   

19. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama selliste töökohtade loomist, millega 
kaasnevad rohked avaliku sektori investeeringud jätkusuutlikku majanduskasvu, 
eelkõige sotsiaalvaldkonnas ja rahvatervise sektoris, samuti infrastruktuuri ja riiklikku 
haridusse; 

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama naistevastast diskrimineerimist keelavate 
õigusaktide tõhustamise nimel; kutsub liikmesriike üles tagama seadusega võrdse 
juurdepääsu esimesele töökohale ja kindlustama noortele naistele võrdsed tingimused 
kutsehariduse saamise osas, kõrvaldades diskrimineerivad tingimused, nagu nn 
klaaslagi, ning võtma tõhusaid meetmeid, et saavutada noorte naiste emantsipatsioon 
tööhõive valdkonnas; 

21. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid hindaksid korrapäraselt noorte tööhõive 
algatuse tegevusprogrammide tulemusi ning võimaldaksid üldsuse juurdepääsu 
kõikidele andmebaasidele; 

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele. 


