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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 

A. arvestades, et noortegarantiis on osalenud 16 miljonit mitteõppivat ja mittetöötavat 

noort ning noorte tööhõive algatuse kaudu on otseselt toetatud enam kui 1,6 miljonit 

noort ELis; märgib, et lubamatult suur osa noortest on ikka veel töötud: 28-liikmelises 

ELis 16,6 % ja euroalal 18,7 %; 

B. arvestades, et noorte töötuse tase ELis langes 2014. aasta 23,7 %-lt 2017. aasta teises 

kvartalis 17 %ni, tänu millele töötute noorte arv on ELis langenud enam kui 1,8 miljoni 

võrra ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte arv enam kui 1 miljoni võrra; 

C. arvestades, et tänu noorte tööhõive algatusele on liikmesriigid võtnud vastu enam kui 

132 noortele suunatud tööturumeedet; 

D. arvestades, et 75% kogu noorte tööhõive algatuse eelarvest on kulukohustustega seotud 

ning sellest on liikmesriikides on investeeritud juba 19 %, mis muudab noorte tööhõive 

algatuse eelarve täitmise määra Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide hulgas 

kõrgeimaks; 

E. arvestades, et mitu noorte tööhõive algatuse rakendamist käsitlevat aruannet näitavad, et 

kuigi tuntakse muret, kas rahastamine on piisav ja hinnangud vajaminevate 

koguinvesteeringute kohta asjakohased, on olemasolevad vahendid edukalt keskendatud 

piirkondlikule nõudlusele, konkreetsetele piirkondadele ja toetusesaajate rühmadele; 

1. tunnistab, et noorte tööhõive algatuse kaudu tehtud ELi eelarveinvesteeringud on olnud 

mõjusad ja kiirendanud noorte pääsemist tööturule; on seisukohal, et noorte tööhõive 

algatus annab selget ELi lisaväärtust, kuna paljusid noorte tööhõive kavasid ei oleks 

saanud ilma ELi toetuseta rakendada;  

2. märgib, et noorte tööhõive algatuse algne rahaeraldis mitmeaastases finantsraamistikus 

(2014–2020) oli 6,4 miljardit eurot, millest 3,2 miljardit eurot eraldati asjaomase 

eelarverea kaudu ning sama suur summa Euroopa Sotsiaalfondist; tuletab meelde, et 

kuna noorte töötuse probleem oli vaja kiiresti lahendada, otsustati kogu summa 

rakendada aastatel 2014–2015; 

3. toonitab, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames kiideti poliitiliselt 

heaks noorte tööhõive algatusele aastateks 2017–2020 täiendava 1,2 miljardi euro 

eraldamine koos samasuguse summaga Euroopa Sotsiaalfondist; rõhutab aga, et sellele 

programmile ette nähtud lõplik assigneering määratakse kindlaks eelseisva iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus; 

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa Parlamendi tungival nõudmisel suurendati ELi 

2018. aasta eelarves noorte tööhõive algatusele algselt eraldatud vahendeid 116,7 

miljoni euro võrra, seega on 2018. aastaks eraldatud kokku 350 miljonit eurot; võtab 

teadmiseks, et komisjon võttis ühepoolselt kohustuse teha ettepanek suurendada noorte 

tööhõive algatuse rahastamist paranduseelarve kaudu, kui noorte tööhõive algatuse 

suutlikkus abi ära kasutada seda võimaldab; 



 

PE610.811v02-00 4/7 AD\1140185ET.docx 

ET 

5. on seisukohal, et noorte tööhõive algatuse üldeelarve ei vasta tegelikele vajadustele ja 

puuduvad vajalikud vahendid kindlustamaks, et programm oma eesmärgid saavutab; 

tuletab meelde, et keskmiselt on jõutud vaid 42 %ni mittetöötavatest ja mitteõppivatest 

noortest ning mitmes liikmesriigis on see näitaja alla 20 %; nõuab seetõttu, et noorte 

tööhõive algatuse eraldisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames oluliselt 

suurendataks ning et liikmesriigid rahastaksid ka oma eelarvega noorte tööhõive 

kavasid; leiab, et noorte tööhõive algatus on riiklikke skeeme täiendav meede ning 

usub, et seda tuleks liikmesriikides täiendada majanduskasvu toetavate meetmete ja 

konkreetsete tegevustega; 

6. on seisukohal, et selleks, et töötada välja kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa 

raamistik, mis aitaks võidelda noorte töötuse vastu, võiks struktuurifonde kasutada 

sihipärasemalt kutseharidus- ja -koolituskeskuste ning muude õpipoisiõppe toetamiseks 

võetavate asjakohaste meetmete rahastamiseks; on seisukohal, et sõltuvalt piirkonna 

arengutasemest peaks sedalaadi toetus rohkem kajastuma Euroopa Sotsiaalfondi 

investeerimisprioriteetides (praktikandi töö tasustamise ja sotsiaalkindlustuse osas) ning 

Euroopa Regionaalarengu Fondi investeerimisprioriteetides seoses kutseharidus- ja -

koolituskeskuste taristu ja varustusega; 

7. kutsub komisjoni üles kindlustama noorte tööhõivele tehtavate investeeringute 

järjepidevust, soodustades sünergiat olemasolevate allikate vahel ja koostades ühtsed 

eeskirjad, mis on esitatud terviklikus juhendis, et tagada suurem kohapealne mõju, 

koostoime, tulemuslikkus ja lihtsustatus; tuletab meelde, et esmatähtis on vähendada 

korraldusasutuste halduskoormust; juhib tähelepanu sellele, kui olulised on 

noortegarantii kavade rahastamise riigipõhised aruanded, milles jälgitakse ka riiklike 

eelarvete ja ELi eelarve sünergiat, samuti vajadust parandada selle protsessi peamiste 

osaliste vahelist koordineerimist ja tihendada koostööd; 

8. kutsub komisjoni üles parandama pärast 2020. aastat noorte tööhõivele tehtavate 

investeeringute kavandamist, rakendades täielikult lähenemisviisi, mida kasutatakse 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmitöös, kus rahastamisele kehtib 

kõikehõlmav eelplaneering ja eelhindamine, millele järgnevad partnerluslepingud; on 

seisukohal, et selline lähenemisviis suurendab ELi eelarve mõju; märgib, et noorte 

tööhõive algatuse rakendamine on kulgenud edukalt liikmesriikides, kus on vastavad 

rakenduskavad ning kus riigi ja piirkondlike eelarvete panus on märkimisväärne; 

9. on seisukohal, et noorte tööhõive rahastamises tuleks säilitada õige tasakaal 

rahastamisvahendite ja tagastamatute eraldiste vahel; 

10. kutsub lisaks komisjoni üles kujundama ümber praeguseid hindamismehhanisme, 

keskendudes aasta- ja lõpparuannete koostamisel ühtsetele tulemuskriteeriumitele ja -

audititele, et jälgida ELi eelarve mõju parandavas perspektiivis; nõuab, et kogu ELis 

kasutataks ühtseid näitajaid, nagu noorte tööhõive algatuses osalevate noorte osakaal, 

kes tänu ELi rahastatud meetmetele sisenevad esmasele tööturule; 

11. rõhutab siiski, et uut moodi kavandamine ja aruandlus ei tohiks põhjustada viivitusi 

eelarve täitmisel ega tekitada ülemäärast halduskoormust korraldusasutustele ja 

eelkõige lõplikele abisaajatele; 

12. tunnistab, et praegune halduskoormus vähendab ELi eelarve investeerimissuutlikkust, 
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eriti lühema rakendusperioodiga vahendite puhul, nagu seda on noorte tööhõive algatus; 

nõuab seetõttu pakkumismenetluste ühtlustamist, keskendudes pakkumuste 

ettevalmistamise ja otsuste vaidlustamise menetluste kiirendamisele; juhib tähelepanu 

noorte tööhõive algatuse kulude puhul lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise 

positiivsele mõjule; nõuab noorte tööhõive algatuse projektide puhul lihtsustatud 

kuluvõimaluste kasutuselevõtmist kogu ELis, et vähendada märkimisväärselt 

bürokraatiat ja kiirendada eelarve täitmist. 
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