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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et noorte tööhõive algatusel on oluline roll noortegarantii rakendamise 

lihtsustamises ja seega kogu liidus noorte tööpuuduse (mis on olemasolevatel andmetel 

ligikaudu kaks korda suurem kui keskmine üldine töötuse määr) vähendamises; 

väljendab sellega seoses heameelt, et vaatamata aeglasele noortegarantii 

kasutuselevõtmisele oli töötute noorte arv 2016. aasta oktoobriks märkimisväärselt 

langenud; 

2. tuletab meelde, et noorte tööhõive algatuse peamine eesmärk on jõuda mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorteni (NEET-noored), ning seetõttu nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

teeksid rohkem jõupingutusi meetmete parandamiseks haridussüsteemi raames, et aidata 

ohus olevatel isikutel jätkuvalt kaitset saada, ning tuvastaksid ja kaasaksid konkreetsete 

ja tõhusate meetmete abil kõik NEET-noored (eriti kõige ebasoodsamas olukorras 

olevaid, näiteks puuetega noori), võttes arvesse nende erivajadusi; kutsub liikmesriike 

üles pakkuma isikustatud toetust, et jõuda kõigi NEET-noorteni ja nad registreerida; 

rõhutab lisaks vajadust hinnata iga sihtrühma konkreetseid vajadusi ja takistusi, et võtta 

vastu sihipärased meetmed; 

3. toonitab sellega seoses noorteorganisatsioonide olulist rolli kõige haavatavamate 

noorteni jõudmisel ja nende suutlikkust olla vahendajaks noorte ja avalike 

tööturuasutuste vahel; 

4. kordab, et on vaja käivitada terviklikud kommunikatsioonistrateegiad, näiteks 

teadlikkuse suurendamise kampaaniad, kasutades nii tavapäraseid kui nüüdisaegseid 

meediakanaleid, näiteks sotsiaalvõrgustikke; 

5. märgib murelikult, et kõige hiljutisemad hindamisaruanded1 juhivad tähelepanu sellele, 

et noorte tööhõive algatuse esimene rakendusetapp keskendus pigem kõrgelt haritud 

NEET-noortele kui väheste oskustega mitteaktiivsetele noortele, kes pole avalikes 

tööturuasutustes arvel; märgib, et Euroopa Kontrollikoja andmete kohaselt on töötute 

NEET-noorte arv vähenenud, sellal kui mitteaktiivsete arv on jäänud samaks; tuletab 

seetõttu meelde, et on vaja teha koostööd kohalike sidusrühmadega nagu 

noorteorganisatsioonid, vabaühendused ja sotsiaalpartnerid, et töötada välja 

tulemuslikud erimeetmed, et paremini keskenduda mitteaktiivsetele NEET-noortele ja 

nendeni jõuda; 

6. rõhutab sellega seoses, kui oluline on koostoime Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF), et 

pakkuda kõrgetasemelisi kraadiõppe koolituskursuseid, mis võimaldavad noorte 

tööhõive algatuse tulemuslikku rakendamist kõigis liikmesriikides; 

7. toonitab, et noorte tööhõive algatuse rakendamise tulemusi on raske õigesti hinnata, 

kuna puuduvad hästitoimivad järelevalve- ja aruandlussüsteemid, ning palub seetõttu 

                                                 
1 Euroopa Kontrollikoda: Eriaruanne nr 5/2017 noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse rakendamise kohta; 

noorte tööhõive algatuse esimesed tulemused – lõpparuanne; Euroopa Komisjon: Noorte tööhõive algatuse 

rakendamise hindamine Euroopa tasandil, oktoober 2016; Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse põhjalik 

analüüs, Jan Tymowski, juuni 2017. 
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liikmesriikidel kõrvaldada see oluline puudujääk, arendades muu hulgas konkreetseid 

järelmeetmeid, et rakendada enam tõenduspõhisemat, tulemuslikumat ja järjepidevamat 

noortepoliitikat; ergutab sellega seoses liikmesriike tegema riiklikul, piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil tihedat koostööd noorteorganisatsioonide ja rohujuure tasandi 

vabaühendustega; 

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

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

9. palub liikmesriikidel koostada ülevaade noortegarantii rakendamise kulude kohta, et 

tagada piisav rahastamine ja paremini saavutada kava eesmärgid; 

10. kutsub liikmesriike üles looma tulemuslikke ja kergesti kättesaadavaid ühtseid 

kontaktpunkte eesmärgiga pakkuda noortele kvaliteetseid teenuseid ja nõustamist ühes 

kohas; kordab, et on vaja teha kõik meetmed ja vahendid kõigile kättesaadavaks kõigi 

võimalike sidevahendite kaudu; 

11. palub liikmesriikidel teha kindlaks, et nende õigusnormid võimaldavad kõigil 

kindlaksmääratud vanuserühma kuuluvatel noortel noorte tööhõive algatusele 

registreeruda ja selles tulemuslikult osaleda1; 

12. meenutab, et on oluline parandada pakkumiste kvaliteeti; rõhutab lisaks vajadust 

tegeleda mentorluse ja juhendamise kvaliteediga, tegeliku individuaalse koolituse, 

praktika või töö kvaliteedi ja asjakohasusega ning samuti kindlaksmääratud 

eesmärkidele vastavate tulemuste kvaliteediga; rõhutab sellega seoses vajadust tagada, 

et noorte tööhõive algatuse raames kohaldataks juba olemasolevaid 

kvaliteediraamistikke, nagu Euroopa kvaliteediraamistik; on seisukohal, et noored 

peaksid olema kaasatud ka pakkumiste kvaliteedi järelevalvesse; meenutab vajadust 

tõsta toetuse võimaldamise vanusepiirangut 25-lt eluaastalt 29-le, et kajastada paremini 

olukorda, kus paljud kõrgkooli lõpetanud noored ja tööturule sisenejad on üle 25 aasta 

vanad; 

13. rõhutab, et on oluline luua paremad mehhanismid, millega tagada, et noored saaksid 

kvaliteetseid pakkumisi; juhib tähelepanu avatud turul praktikakohtade pakkumist 

reguleerivate õigusnormide puudumisele selles osas, mis puudutab töölevõtmise 

läbipaistvust, praktika kestust ja tunnustamist, ning juhib tähelepanu sellele, et ainult 

vähesed liikmesriigid on kehtestanud kvaliteedi miinimumnõuded, sealhulgas 

noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse järelevalve eesmärgil; 

14. rõhutab vajadust pikendada noorte tööhõive algatuse tegevust 2020. aasta järgsele ajale 

ja tagada piisav rahastus järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, võttes arvesse 

tegelikke vajadusi ja neid vahendeid, mida on tarvis algatuse eesmärkide täitmiseks, 

eesmärgiga saavutada kestlikke tulemusi; 

15. rõhutab ka vajadust tagada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) piisav rahastamine järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames. 

                                                 
1 Mõnede riikide õigusraamistikus peetakse mõnesid noori, eelkõige neid, kel on raske puue, töövõimetuteks. 

Nad ei saa võtta end arvele avalikes tööturuasutustes ja ei saa seega osaleda noorte tööhõive algatuses. 
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