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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et noortegarantiil on oluline roll selliste meetmete toetamisel, mis pakuvad 

töötutele noortele vajalikke oskusi, kogemusi ja teadmisi, et pikaajalises perspektiivis 

tööle asuda või ettevõtjaks hakata, ning samuti annab see võimaluse käsitleda oskuste 

mittevastavust tööturu nõudlusele; 

2. rõhutab hariduse ja kutsenõustamise olulist rolli noorte ettevalmistamisel tööturul 

vajaminevate oskuste ja tööeetikaga; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et haridus peab 

lisaks tööturu vajadustele vastavate oskuste ja pädevuste tagamisele aitama kaasa ka 

noorte isiklikule arengule ja kasvamisele, et neist saaksid ennetavalt aktiivsed ja 

vastutustundlikud kodanikud; rõhutab seetõttu vajadust kodanikuhariduse järele kogu 

haridussüsteemis, s.o nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses; 

3. rõhutab, et perede aktiivsel osalemisel tuleb luua kvaliteetne elukestva kutsenõustamise 

teenus ja seda arendada, et aidata noortel langetada oma hariduse ja karjääri kohta 

paremaid otsuseid; 

4. juhib tähelepanu sellele, et pikaajalise mõju tagamiseks peavad noortegarantii raames 

toetatavad meetmed käsitlema ka struktuurseid probleeme, millega seisavad silmitsi 

mittetöötavad ja mitteõppivad noored (NEET-noored); kutsub liikmesriike üles tegema 

nende struktuursete probleemide lahendamiseks riiklikust eelarvest sihtotstarbelisi 

eraldisi; 

5. rõhutab, et tuleks toetada ühtsete kontaktpunktide väljaarendamist, et suurendada 

noortegarantii positiivset mõju, tagades, et kõik teenused ja nõustamine oleksid noortele 

kättesaadavad ühest kohast; 

6. rõhutab, et NEET-noored on erisugune ja mitmekesine rühm ning süsteemid on 

tulemuslikumad ja kulutõhusamad, kui need on suunatud tuvastatud probleemide 

lahendamisele; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele koostada selgete eesmärkidega 

terviklikke strateegiaid, mille eesmärk on keskenduda kõigile NEET-noorte 

kategooriatele; 

7. rõhutab, et noortegarantii meetmed on tõenäolisemalt tulemuslikud ja kulutõhusad juhul, 

kui noori toetatakse tööturule sisenemisel sellisel viisil, mis tagab neile jätkusuutlikud 

tööhõivevõimalused ja edenemise palgasüsteemis; 

8. rõhutab, et noortegarantii kulutõhususe hindamisel tuleb arvesse võtta noortegarantii 

pakkumiste kvaliteeti; toonitab, et on vaja kvaliteediraamistikku, kus oleks kindlaks 

määratud asjaomaste pakkumiste kvaliteedistandardid; 

9. rõhutab, et samuti on vaja finantstoetusskeeme, et aidata noori, kel on risk muutuda 

NEET-noorteks; 

10. märgib, et teabe puudumine süsteemi liikmesriigis rakendamise võimalike kulude kohta 

võib kaasa tuua ebapiisava rahastamise süsteemi rakendamiseks ja selle eesmärkide 
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saavutamiseks; palub liikmesriikidel koostada ülevaate noortegarantii rakendamise kulude 

kohta, nagu soovitati Euroopa Kontrollikoja eriaruandes1; 

11. märgib, et süsteemi vähese nähtavuse tõttu võib olla keeruline jõuda kõikide noorteni; 

soovitab võtta meetmeid, et parandada võimalust rahastada kohalikke kampaaniaid, mida 

korraldatakse koos kõikide asjaomaste kohalike partneritega, sealhulgas 

noorteorganisatsioonidega, ja toetada platvormide väljatöötamist, mille kaudu noored 

saavad ennast süsteemis osalemiseks registreerida; soovitab teha noortegarantiiga seotud 

teabe kõigile kättesaadavaks ja mõistetavaks; 

12. palub komisjonil esitada täpsemat teavet noortegarantii kulutõhususe kohta, samuti kava 

rakendamise järelevalve kohta liikmesriikides, ning palub esitada selle kohta igal aastal 

põhjaliku aruande; 

13. nõuab, et mitmekesistataks rahastamiskanaleid kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 

tasandil, et paremini jõuda kõikide noorteni; märgib lisaks, et kohalikud ja piirkondlikud 

ametiasutused on juba väga aktiivsed ja neid tuleks toetada nende tegevuses seoses 

noortega, integreerides selleks eri poliitikasuundi; 

14. kutsub komisjoni üles tõhustama viisi, kuidas liikmesriigid rakendavad noortegarantii 

raames heakskiidetud süsteeme, ning seadma sisse läbipaistva, tervikliku avatud 

andmetega järelevalvesüsteemi, mis hõlmab kulutõhusust, struktuurireforme ja 

üksikisikutele suunatud meetmeid;  

15. kutsub komisjoni üles tegema eri liikmesriikides kehtivate süsteemide kohta saadud 

ülevaate põhjal kindlaks järelevalve ja aruandluse head tavad ning neid levitama; 

16. nõuab tugevat partnerlusel põhinevat lähenemist, milles sotsiaalpartnerid, 

noorteorganisatsioonid, koolid ja koolitusasutused, erasektori tööandjad ja kolmanda 

sektori organisatsioonid osalevad noortegarantii süsteemi väljatöötamises, rakendamises, 

tulemuste saavutamises ja järelevalves; 

17. rõhutab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alased oskused võivad pakkuda 

häid võimalusi jätkusuutlike töökohtade loomiseks, ning seetõttu kutsub liikmesriike üles 

hõlmama oma noortegarantii rakenduskavades tõhusaid meetmeid IKT-alaste/digitaalsete 

oskuste täiustamiseks. 

  

                                                 
1 Eriaruanne nr 5/2017 „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud?“ 

(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_ET.pdf)  

file://tradstudiopproj/http:/www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_ET.pdf
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 ET 
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