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B8-0058/2014 

Euroopa Parlamendi resolutsioon noorte tööhõive kohta 

(2014/2713(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2011. aasta teatist „Noortele pakutavate 

võimaluste algatus” (COM(2011)0933), 

– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust komisjonile ja sellega seotud Euroopa 

Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsiooni noortele pakutavate võimaluste algatuse 

kohta1, 

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2012. aasta teatist „Noorte tööhõive 

suurendamine” (COM(2012)0727), 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni noortegarantii kohta2, 

– võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovitust praktika kvaliteediraamistiku 

kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitust noortegarantii loomise kohta, 

– võttes arvesse oma 11. septembri 2013. aasta resolutsiooni noorte tööpuuduse vastase 

võitluse ja võimalike väljapääsuteede kohta3, 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni vaba liikumise põhiõiguse 

järgimise kohta ELis4,  

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et ELi majandus on järk-järgult taastumas ja esimest korda alates 2011. 

aastast kasvavad tööhõive, SKP ja leibkonna sissetulek; 

B. arvestades, et tööpuuduse tase noorte hulgas on endiselt murettekitav: 2014. aasta 

aprillis oli noorte töötuse määr 22,5 %, ulatudes 7,8 %-st Saksamaal kuni üle 50 %-ni 

Kreekas, Hispaanias ja Horvaatias, mis viitab märgatavatele geograafilistele 

erinevustele; 

C. arvestades, et 7,5 miljonit alla 25-aastast eurooplast ei tööta, ei omanda haridust ega 

kutset (nn NEET-noored); arvestades, et see arv kasvab pidevalt, millega kaasneb nn 

kadunud põlvkonna oht; 

D. arvestades, et aktiivne tööturupoliitika ja aktiveerimisstrateegiad on peamine viis, 

                                                 
1 ELT C 264E, 13.9.2013, lk 69. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0016. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0365. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0037. 
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kuidas aidata töötutel inimväärset tööd leida; 

E. arvestades, et jätkusuutlike töökohtade loomiseks on sama vajalik ELi majanduskasvu 

strateegia, mis kasutab ära meie ühise turu täispotentsiaali; 

F. arvestades, et vaatamata noorte tööhõive üldiselt suurele määrale on teatavates 

sektorites – näiteks IKT- ja tervishoiusektoris – üha raskem leida vabadele 

ametikohtadele kvalifitseeritud töötajaid; 

G. arvestades, et mõningates liikmesriikides võib täheldada suurenevat lõhet kooli- ja 

ülikoolilõpetajate kvalifikatsiooni ja tööturul nõutavate oskuste vahel; 

H. arvestades, et mõnes liikmesriigis on kasutusel duaalne süsteem, mis ühendab omavahel 

kutseõppe ning akadeemilise ja kutsealase kraadiõppe kursuse ja mis on praktilisele 

töökogemusele keskendumisega tõendanud oma väärtust eelkõige kriisi ajal, sest tänu 

sellele on vähenenud noorte tööpuudus ja suurenenud nende võimalus tööd leida; 

I. arvestades, et töö ja oskuste pakkumise ning nõudluse vahelist geograafilist 

mittevastavust võib täheldada nii liikmesriikide sees kui ka nende vahel; 

J. arvestades, et kogu ELis on 2 miljonit vaba töökohta ning samas on võimalus ära 

kasutada töötajate vaba liikumise loodud potentsiaali; arvestades, et liikmesriikide 

vaheline liikuvus on siiski ainult 2,8%; 

K. arvestades, et liikmesriike võib aidata noorte tööpuuduse vastu võitlemisel ELi rahaline 

toetus, eelkõige abi, mida antakse Euroopa Sotsiaalfondist ning seoses noorte tööhõive 

algatuse ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga;  

1. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaks jõulisi meetmeid noorte tööpuuduse vastu 

võitlemiseks, eelkõige püüdes ennetada varajast väljalangemist koolist või kutse- või 

õppepraktika kavadest (näiteks duaalse haridussüsteemi või samavõrra tõhusate 

raamistike rakendamise kaudu), arendades ulatuslikke strateegiaid noorte jaoks, kes ei 

tööta, ei omanda haridust ega kutset (nn NEET-noored) ja rakendades täies ulatuses 

siseriiklikke noortegarantiisid; 

2. kutsub liikmesriike üles soodustama majanduskasvu edendavat poliitikat ning nõuab 

meetmete võtmist ELi tasandil Euroopa majanduskasvu strateegia loomiseks, kus 

investeeringud ja arendustöö keskse tähtsusega valdkondades nagu digitaalne turg, 

telekommunikatsiooniturg ja ühine energiaühendus pakuksid püsivaid töökohti; 

3. kutsub liikmesriike üles keskenduma hariduse, koolituse või õppepraktika võimaluste 

loomisele sektorites, kus on üha raskem täita vabu töökohti kvalifitseeritud töötajatega; 

4. usub lisaks, et esikohale tuleb seada lihtsam juurdepääs rahastamisele ja lihtsamad 

eeskirjad uute ettevõtete loomiseks, et soodustada uute VKEde asutamist ja tagada 

olemasolevate VKEde püsimajäämist, kuna enamik uutest töökohtadest luuakse just 

VKEdes;  

5. kutsub Euroopa Komisjoni üles taotlema erasektorilt aktiivselt toetust, algatusi ja 
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muudes vormides koostööd noorte tööpuuduse probleemi lahendamiseks; 

6.  kutsub liikmesriike üles tööpuuduse vastu võitlemisel vähendama bürokraatiat 

füüsilisest isikust ettevõtjate ja väikeettevõtete jaoks, võtma kasutusele soodsa 

maksupoliitika, looma soodsamad tingimused erasektori investeeringutele ja pöörama 

tähelepanu ebaproportsionaalselt karistavatele pankrotiseadustele; 

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jagaksid edukaid ja parimaid tavasid, kooskõlastaksid 

oma strateegiad ning otsiksid ühiseid lahendusi noorte tööpuuduse probleemile, mitte 

ainult seetõttu, et mõnes geograafilises piirkonnas oleks seda parem lahendada ühiste 

piiriüleste meetmetega, vaid ka seepärast, et tööpuuduse määr on ELi majanduse kui 

terviku probleem; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama uut tüüpi majandust, eelkõige sotsiaalset 

ettevõtlust, koostöötamist ja avalikku konsultatsiooni ning pakkuda tugimeetmeid 

noorteühistutele ja alustavatele sotsiaalsetele ettevõtetele; 

9. rõhutab, et praktilisele töökogemusele keskenduvad duaalne kutseharidussüsteem ja 

paralleelsed õpingud on majanduskriisi proovile väga hästi vastu pidanud, aidates 

vähendada noorte tööpuudust ja suurendades nende võimalust tööd leida, ja kutsub 

seetõttu kriisist puudutatud liikmesriike üles oma koolitussüsteeme vastavalt reformima; 

10. kutsub liikmesriike üles parandama koostööd ettevõtete ja haridusasutuste vahel 

kõikidel tasanditel, et siduda õppekavad paremini tööturu nõudmistega; soovitab neil 

tungivalt tähtsustada EURESi võrgustikku, kui tööotsijate abistamise ja tööpakkumiste 

vahendamise eelistatuimat vahendit liikuvuse tagamiseks; 

11. rõhutab siiski, et siseriiklikke noortegarantiisid tuleb rakendada koos struktuursete 

tegevuste ja tööturu reformidega, et kõik liikmesriigid oleksid valmis reageerima 

tuleviku probleemidele; 

12. kutsub ELi liikmesriike üles Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist 

finantsabi taotlemisel vajaduse korral lisama selgesõnalise taotluse noorte tööhõive 

algatusele ning palub, et liikmesriigid seaksid noored ettevõtjad selles programmis 

esikohale; 

13. julgustab liikmesriike tõstma noorte töötuse meetmete sihtgrupi vanust 24 aastalt 30 

aastani, kuna pärast seitse aastat kestnud kriisi on need noored, kes kaotasid töö näiteks 

nn kinnisvaramulliga seotud aladel ja kellel puudub eelnev tõsiseltvõetav koolitus, juba 

üle 24 aasta vanad; 

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid läbi tööturu eeskirjad ja samuti oma 

sotsiaalkindlustussüsteemi, kui need takistavad noorte juurdepääsu tööturule; 

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid seostaksid noorte tööhõive poliitika kvaliteetsete ja 

jätkusuutlike töölepingutega, et võidelda suureneva struktuurse ebakindluse ja 

vaegtööhõivega; 

16. kutsub liikmesriike üles jõuliselt rakendama olemasolevaid ELi õigusakte, mis 
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käsitlevad noorte kaitset tööl ja võitlema igasuguse kuritarvitamise vastu, tugevdades 

selleks riiklike tööinspektsioonide järelevalvevolitusi; 

17. toonitab, et Euroopa majandus vajab pigem vaba liikumise ja töötajate liikuvuse 

suurendamise kui piiramise alaseid jõupingutusi, ning kutsub liikmesriike üles tagama 

kõikidele kodanikele ja töötajatele vaba liikumise võimalused, et aidata kujundada välja 

tõeline ELi tööturg, kõrvaldada kitsaskohad ja lasta ELi töötajatel suunduda 

piirkondadesse, kus nende oskuste järele on vajadus; 

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama veelgi kvalifikatsioonide läbipaistvust 

ja tunnustamist liidu piires, eeskätt Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide 

süsteemi, Europassi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku abil; 

19. toonitab, kui oluline on, et noored omandaksid valkdonnaüleseid oskusi, näiteks IKT 

oskusi, juhtimisoskusi, kriitilise mõtlemise ja keeleoskusi, seda ka välismaal õppides, et 

parandada oma väljavaateid tööturul, kohanemisvõimet seoses tööjõuturu edaspidise 

arenguga ja aktiivset osalemist ühiskonnas; 

20. tuletab meelde, et seoses praeguse majanduskriisiga on haridusel, koolitusel ja loovusel 

oluline mõju innovatsiooni, tootlikkuse ja majandusarengu arendamisele Euroopas; 

rõhutab seetõttu programmi „Erasmus kõigi jaoks” tähtsust ning ergutab komisjoni 

käsitlema vastuolu ELi liikmesriikide haridusstandardites ning diplomite täielikku 

tunnustamist üle kogu ELi;  

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid eemaldaksid tõkked, mis takistavad piiriülest 

õppepraktikat ja praktikat, et paremini viia vastavusse noorte tööpõhiste 

koolitusvõimaluste pakkumine ja nõudlus; 

22. kutsub kõiki institutsioone üles noorte tööalase konkurentsivõime suurendamise nimel 

tagama, et võetaks kiiresti vastu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, 

õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja 

„au pair”’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta; 

23. toetab 2013. aasta ELi kodakondsuse aruandes esitatud komisjoni ettepanekut reformida 

sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise eeskirju, et pikendada kolmelt kuult 

kuueni seda kohustuslikku perioodi, mille jooksul peavad kodanikele hüvitist maksma 

nende päritoluliikmesriigid; on seisukohal, et sellise ettepanekuga antaks teise ELi 

liikmesriiki kolivatele tööotsijatele sotsiaaltagatised ning vähendataks vastuvõtva 

liikmesriigi kulutusi, ning samas kaitseks see neid ka igasuguse kuritarvitamise eest;  

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


