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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et alates Euroopa tööhõivestrateegia kasutuselevõtust 1997. aastal on komisjon 

toetanud mitmeid meetmeid, mille eesmärk on parandada noorte töö- ja 

haridusvõimalusi1; arvestades, et kriisist alates on ELi meetmetes pandud erilist rõhku 

noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele; 

B. arvestades, et noorte tööhõive algatus on algatus, et toetada mittetöötavaid ja 

mitteõppivaid noori (NEET-noori), pikaajalistest töötutest noori ja tööotsijana arvele 

võtmata noori, kes elavad piirkondades, kus noorte töötuse määr oli 2012. aastal suurem 

kui 25 %; 

C. arvestades, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on erineva suunitlusega, kuna 

noortegarantii eesmärk on toetada struktuurireforme hariduses, samas kui noorte tööhõive 

algatus on rahastamisvahend, mida saab kasutada lühiajalise meetmena noorte töötuse 

vastu võitlemiseks; arvestades, et noortegarantiid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, 

liikmesriikide eelarvetest ja noorte tööhõive algatusest, samal ajal kui noorte tööhõive 

algatusest saab aga rahastada noorte tööhõive algatuse sihtrühmale mõeldud töö-, 

õpipoisiõppe-, praktika- või jätkuõppekohtade otsepakkumist toetuskõlblikes 

piirkondades; arvestades, et noortegarantii kohaldamisalaks on kõik 28 liikmesriiki, ent 

noorte tööhõive algatuse raames on toetuskõlblikud üksnes 20 liikmesriiki; arvestades 

lõpetuseks ka seda, et noorte tööhõive algatuse meetmete kestust ei ole kindlaks määratud, 

kuid noortegarantii puhul nõutakse pakkumise tegemist nelja kuu jooksul; märgib, et mitte 

üheski riigis ei ole olnud võimalik tagada, et kõigil mittetöötavatel ja mitteõppivatel 

noortel on võimalus nelja kuu jooksul pakkumine vastu võtta, ja seda peamiselt napi 

eelarve tõttu; 

D. arvestades, et noortegarantii on liikmesriikides kaasa toonud struktuurireformide 

rakendamise, et selle eesmärkide saavutamiseks eelkõige kohandada oma haridus- ja 

koolitusmudeleid tööturuga; 

E. arvestades, et 2015. aastal võeti noorte tööhõive algatuse meetmete kasutuselevõtu 

kiirendamiseks vastu otsus suurendada algatuse eelrahastamiseks kättesaadavaid 

vahendeid ühe miljardi euro võrra, mis tähendas toetuskõlblike liikmesriikide jaoks tõusu 

algselt ette nähtud 1-1.5 %-lt 30%ni; 

F. arvestades, et sellised välised tegurid nagu konkreetse piirkonna majandusolukord või 

tootmismudel mõjutavad noortegarantii raames seatud eesmärkide saavutamist; 

G. arvestades, et noortegarantii elluviimine ei ole seni andnud ühtlaseid tulemusi ja mõnel 

juhul on olnud keeruline tuvastada või hinnata selle panust; 

1. märgib, et noorte töötuse määr ning eelkõige mittetöötavate ja mitteõppivate noorte 

                                                 
1 Muud meetmed hõlmavad järgmisi algatusi: 2010. aasta septembris käivitatud „Noorte liikuvus“, 2011. aasta 

detsembris käivitatud „Noortele pakutavate võimaluste algatus“ ja 2012. aasta jaanuaris käivitatud „Noorte 

tegevuskavad“. 
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osakaal on mõnedes liikmesriikides jätkuvalt vastuvõetamatult kõrge; kiidab seetõttu 

heaks noorte tööhõive algatuse pikendamise 2020. aastani; on seisukohal, et noorte töötust 

tuleb võtta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus arvesse selleks, et tagada 

järjepidevus ning skeemi kulutasuvuse analüüs; 

2. rõhutab asjaolu, et noorte tööhõive algatuse peamised eesmärgid on suurendada noortele 

töökohtade loomist ja aidata liikmesriikidel luua nõuetekohased süsteemid noorte inimeste 

vajaduste ja neile vastava toetuse kindlakstegemiseks; rõhutab seetõttu, et noortegarantii 

ja noorte tööhõive algatuse tulemuslikkust tuleks edaspidi hinnata selliste saavutuste 

alusel, mis aitavad luua või parandada liikmesriikide süsteeme noorte toetamiseks 

üleminekul koolist tööellu; on seisukohal, et noortegarantii nõuetekohaseks toimimiseks 

peavad tõhusalt toimima ka kohalikud avalikud tööturuasutused; 

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et noorte tööhõive algatuse vahendid võeti kasutusele juba 

2014. ja 2015. aastal, ja selle üle, et esialgseid eelmakseid suurendati, eesmärgiga tagada 

vahendite kiire kasutuselevõtmine; rõhutab, et praeguse seisuga on noorte tööhõive 

algatuse rahalise rakendamise tulemused kõigi Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide hulgas parimad; 

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et noorte tööhõive algatusega on toetatud üle 1,4 miljoni 

noore ja sellega on võimaldatud liikmesriikide konsolideeritud tegevust summas üle 4 

miljardi euro; 

5. märgib, et noorte tööhõive algatuse elluviimine on hilinenud menetluslikel põhjustel ja 

kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku ja õigusraamistiku hilise vastuvõtmise ja sellest 

tulenenud asjaomaste korraldusasutuste määramise viibimise tõttu; peab seda noorte 

tööhõive algatuse õigusliku aluse puudujäägiks, mille liikmesriigid peavad lahendama 

eeljaotatud rahastamise kiire rakendamise kaudu; 

6. märgib, et oleks soovitav, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, võtaksid kasutusele 

kvaliteetse pakkumise mõiste määratluse; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 

kasutaksid olemasolevaid võrgustikke, et teha tööd selle mõiste ühiselt kokkulepitud 

näitajate väljatöötamiseks, võttes arvesse erinevaid olemasolevaid allikaid ja tehes 

koostööd asjaomaste huvirühmadega1, lähtudes sellistest näitajatest nagu pakkumine, mis 

vastab osalejate kvalifikatsioonitasemele, profiilile ja tööturu vajadustele, pakkudes 

töövõimalusi, mis võimaldavad teenida eluks vajalikku sissetulekut, annavad sotsiaalse 

kaitse ja arenguväljavaated, tuues kaasa püsiva ja nõudlusele vastava integratsiooni 

tööturule; 

7. märgib, et olemasolevate oskuste ja tööturu nõudmiste mittevastavus on paljudes 

liikmesriikides jätkuvalt probleem; palub komisjonil Euroopa Liidu tööhõivekomitee 

raames edendada liikmesriikide ja asjaomaste huvirühmade vahel parimate tavade 

vahetust, et selle probleemiga tegeleda ja keskenduda algatustele, mis hõlbustaksid noorte 

üleminekut tööturule; 

8. nõuab tungivalt, et liikmesriikides oleks avalikel tööturuasutustel olemas oskusteave ja 

                                                 
1 Näiteks Euroopa praktika kvaliteediraamistik, Euroopa sotsiaalpartnerite ühisavaldus õpipoisiõppe ühise 

käsituse kohta („Towards a Shared Vision of Apprenticeships“) ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika 

ebakindlate töösuhete valdkonnas. 
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suutlikkus, et toetada inimesi, kes ei suuda leida tööd nelja kuu jooksul pärast töötuks 

jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist; 

9. märgib, et teabe puudumine skeemi elluviimise võimalike kulude kohta liikmesriigis võib 

kaasa tuua ebapiisava rahastamise skeemi elluviimiseks ja selle eesmärkide 

saavutamiseks; rõhutab vajadust võtta kasutusele näitajate ja meetmete süsteem, et hinnata 

ja jälgida nii avalike tööhõiveprogrammide kui ka noortegarantii tõhusust, sest kuigi 

süsteem nähti algselt sellisena ette, on puudujääke endiselt palju; kutsub liikmesriike üles 

koostama eelanalüüse ja ülevaate noortegarantii elluviimise kulude kohta; 

10. tunneb muret, et andmed noorte tööhõive algatuse toetusesaajate, väljundite ja tulemuste 

kohta on puudulikud ja sageli vastuolulised; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma 

vajalikke meetmeid, et võtta kasutusele halduslikult vähem koormavamad ja 

ajakohasemad süsteemid noorte tööhõive algatuse ülejäänud rahaliste vahendite 

järelevalveks;  

11. nõuab keskendumist noorte tööhõive algatuse tulemustele, määrates teostatud 

programmide põhjal kindlaks konkreetsed näitajad uute teenuste ja toetusmeetmete kohta 

liikmesriikide tööturgudel ning pakutud alaliste lepingute arvu kohta; 

12. on veendunud, et skeemi tõhususe hindamiseks tuleb hinnata kõiki aspekte, sealhulgas 

kulutõhusust; võtab teadmiseks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ning Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi varasemad kuluprognoosid ning palub komisjonil 

nimetatud prognoose kinnitada või ajakohastada; 

13. märgib, et enamikku liikmesriikide tasandi reforme ei ole veel täielikult ellu viidud ja et 

pikas perspektiivis on vaja märkimisväärseid jõupingutusi ning liikmesriikide ja Euroopa 

rahalisi vahendeid noortegarantii eesmärkide saavutamiseks; 

14. nõuab, et mitmeaastase finantsraamistiku järgmise läbivaatamise raames tagataks 

rahastamine ka pärast 2020. aastat; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma realistlikud ja saavutatavad eesmärgid, 

hindama lahknevusi, analüüsima turgu enne skeemide elluviimist, parandama järelevalvet 

ja teavitamissüsteeme ning andmete kvaliteeti, et tulemusi saaks mõjusalt hinnata. 
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