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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu noorsoostrateegia (2013–2015) teise tsükli mõjule, rõhutades kui tähtis 

on hästikohandatav lähenemisviis noortepoliitikale koos sektoriülese ja mitmetasandilise 

kaasamisega; väärtustab sellega seoses struktureeritud dialoogi noorteorganisatsioonidega; 

palub komisjonil ja liikmesriikidel parandada noorte juurdepääsu kvaliteetsele haridusele 

ja koolitusele ning tööhõivele; tuletab meelde noorsoostrateegias edendatavat kaheksat 

tegevusvaldkonda; 

2. rõhutab noorsoostrateegia tähtsust, pidades silmas ELi murettekitavalt kõrget noorte 

töötust, mittetöötavate ja mitteõppivate noorte kõrget ja tugevalt erinevat protsendimäära 

ning noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme; rõhutab, et uus tsükkel (2016–2018) 

peaks aitama kaasa noorsoostrateegia kahe eesmärgi saavutamisele, selle nimel tuvastades 

ja kõrvaldades selliseid noorte töötuse põhjuseid nagu haridussüsteemist varakult 

lahkumine, toetades noorte ettevõtlust, investeerides tööturu võimaluste, vajaduste ja 

arengutega arvestavasse haridusse, praktikasse, õpipoisiõppesse ja kutseõppesse ning 

lihtsustades tööturule üleminekut meetmete abil, millega tagatakse haridusprogrammide, 

tööhõivepoliitika ja tööturu nõudmiste parem kooskõlastamine; juhib tähelepanu sellele, et 

noortegarantii rakendamisel toetataks eelkõige tööturu osalejaid, tagamaks, et hiljemalt 

neli kuud pärast koolist lahkumist noored kas töötavad, omandavad haridust või osalevad 

kutseõppes (või ümberõppes); 

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid ekspansiivset 

majanduspoliitikat, mis pakub suuremat paindlikkust haridusse, koolitusse ja 

kvaliteetsesse praktikasse tehtavate avaliku sektori investeeringute osas; 

4. rõhutab, et noorsoostrateegia tulemuslik elluviimine peaks olema tihedalt seotud strateegia 

„Euroopa 2020“ peamiste eesmärkidega, eelkõige eesmärgiga, et 75% 20–64-aastastest 

inimestest töötaksid ja võimalikult palju noori aidataks välja vaesusest ja sotsiaalsest 

tõrjutusest; märgib, et enamikus liikmesriikides on alates 2013. aastast noorte töötus 

vähenenud, eksisteerib siiski reaalne mure selle pärast, et noorte töötuse määr on jätkuvalt 

peaaegu kaks korda suurem kui üldine töötuse määr, kusjuures ligi 8 miljonit noort 

eurooplast on ikka veel töötud; rõhutab seepärast, kui oluline on lahendada nii 

liikmesriikidesisene kui ka -vaheline geograafiline mittevastavus tööjõu pakkumise ja 

nõudluse vahel Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURESe) muutmise teel, et 

parandada noorte tööhõivevõimalusi ja saavutada suurem sotsiaalne ühtekuuluvus; 

5. tuletab meelde strateegia „Euroopa 2020“ põhieesmärki, mille kohaselt peaks haridusest ja 

koolitusest varakult lahkunute osakaal olema vähem kui 10 %; rõhutab vajadust võidelda 

haridussektori, avalike tööturuasutuste ja sotsiaalpartnerite vahel peetava dialoogi abil 

haridussüsteemist varakult lahkumisega, mis soodustab töötust, tehes selleks kindlaks 

puudujäägid koolisüsteemis ja ühiskonnas, toetades õppureid isiklike õpimeetodite 

leidmisel, rakendades asjakohaseid ja kaasavaid õppekavasid ning viies ellu tugeva ja 

hästi väljatöötatud suunistesüsteemi kvaliteetse nõustamise ja orientatsiooniteenustega 

kõigi õppurite jaoks, eriti õppurite koolist väljalangemise esimeste märkide puhul, 

teavitades selleks õppureid nõuetekohaselt tulevastest tööturuvõimalustest ja 
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karjäärivalikutest, sealhulgas tehnilistest ja käsitöönduslikest ametiprofiilidest, pakkudes 

selleks haridust loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas 

ja duaalset õpet, tagades kvaliteetse õpipoisiõppe, praktika ja õppepraktika ning pakkudes 

õppuritele kutseõppe kaudu teist võimalust; 

6. rõhutab asjaolu, et on vaja terviklikku ja kaasavat haridusalast lähenemisviisi, et kõik 

õppurid tunneksid end teretulnu ja kaasatuna ning neile antaks otsustusõigus oma hariduse 

üle otsuste tegemisel; tuletab õppuritele meelde, et kooli poolelijätmine kvalifikatsiooni 

saamata on üks meie ühiskonna suurimaid probleeme, mille tagajärg on vaesus ja 

sotsiaalne tõrjutus, ning et selle vastu võitlemine peab olema üks meie peamisi eesmärke; 

tuletab meelde, et lisaks koolitussüsteemide kohandamisele peab suuremates raskustes 

olevate sihtrühmade jaoks rakendama individuaalseid meetmeid; tuletab meelde, et 

praktika ja õpipoisiõpe peaksid viima tööle saamiseni ning et töötingimused ja antavad 

ülesanded peaksid aitama praktikantidel omandada praktilisi kogemusi ja tööturule 

sisenemiseks vajalikke oskusi; on veendunud, et noorte töötusega võitlemiseks on oluline 

kaasata piirkondlikud ja kohalikud avaliku ja erasektori sidusrühmad õige 

poliitikameetmete kombinatsiooni väljatöötamisse ja rakendamisse; 

7. on veendunud, et liikmesriikide noortepoliitikat tuleks tihedalt kooskõlastada muude 

poliitikasuundadega ja et leida tuleks rohkem koostoimeid; lisaks soovitab tõhustada 

koostööd koolide, ettevõtjate, riiklike ametiasutuste ja muude tööturu sidusrühmadega, et 

hinnata tulevikus vaja olevaid oskusi, et ennetada oskuste mittevastavust ja hõlbustada 

protsessi, mille korral noored valivad tööprofiilid, mis tegelikult vastavad tööturu 

vajadustele; 

8. palub liikmesriikidel rakendada meetmeid, et hõlbustada noorte koolist tööle üleminekut, 

tagades sealhulgas kvaliteetse praktika ja õpipoisiõppe, andes noortele selgesti 

määratletud õigused, mis hõlmavad juurdepääsu sotsiaalkaitsele, kirjalikele ja siduvatele 

lepingutele ning õiglast tasu, tagamaks, et noori ei diskrimineerita tööturule sisenemisel, 

ning teavitades õppureid piisavalt tulevastest tööturu võimalustest; 

9. rõhutab, et töötuse määr alaneb selgesti siis, kui saavutatud haridustase tõuseb, mistõttu on 

vaja edendada noorte kõrghariduse võimalusi ELis ja neisse investeerida; 

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada IKT koolitust, et varustada kõiki noori 

asjakohaste tööturul kasulike e-oskustega, näiteks jaotades noorte tööhõive algatuse 

raames ümber rahastamise; 

11. rõhutab formaal-, informaalõppe ja mitteformaalse õppe, mille üks osa on ühingulised 

tegevused, olulisust noorte väärtushinnangute, võimete ja oskuste arendamisel, samuti ka 

kodakondsuse ja demokraatliku kaasatuse tundmaõppimisel; juhib tähelepanu 

liikmesriikide erinevatele koolitusvõimalustele ja -mudelitele ning eelkõige duaalsele 

koolitusmudelile, mis võib pehmendada üleminekut haridusest või koolitusest tööellu; 

toetab elukestva õppe rakendamist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama formaal-, 

informaal- ja mitteformaalse õppe ning praktika kaudu omandatud oskuste ja pädevuste 

järjepidev, kehtiv ja üleeuroopaline tunnustamine, et kaotada lõhe tööturul valitseva 

oskustöötajate puuduse ja oskuste nõudlusele mittevastavuse vahel ning toetada selliseid 

tegevusi vastavate ELi programmide raamistikus; nõuab ühtlasi kutsehariduse ja -

koolituse valdkonnas suurema tähelepanu pööramist keeltele, eriti naaberriikide keeltele, 

et tugevdada asjaomaste õppurite positsiooni ja tööalast konkurentsivõimet piiriülesel 
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tööturul; 

12. leiab, et eriti kõrge töökohtade ebakindluse tase noorte seas koos Euroopa rahvastiku 

kasvava vananemisega kujutab endast olulist probleemi pensionisüsteemide 

jätkusuutlikkuse, toimetuleku ja piisavuse jaoks ning kahjustab tõsiselt 

põlvkondadevahelist solidaarsust; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles võtma 

kõik vajalikud meetmed, et vältida vähemalt noortegarantii raamistikus antavate toetuste 

kuritarvitamist ja eelistada noortegarantii raames sõlmitud lepingute korral lepinguid, mis 

võimaldavad noortel maksta osamakseid riiklikesse sotsiaalkindlustussüsteemidesse; 

13. tuletab meelde, et tööhõive ja ettevõtlus kuuluvad ELi noorsoostrateegias (2010–2018) 

loetletud kaheksa prioriteedi hulka; rõhutab, et noorte töö ja vabaõpe, sealhulgas noorte 

ettevõtjate ühendustes ja noorteorganisatsioonides, mis pakuvad noortele võimalust 

töötada välja uuenduslikke projekte, omandada ettevõtlusalast kogemust ning leida 

vahendeid ja usaldust oma ettevõtte käivitamiseks, on noorte loomingulise ja innovatiivse 

potentsiaali, sealhulgas nende ettevõtlikkuse ja ettevõtjaoskuste ning kodanikupädevuse 

arendamisel tähtsal kohal; rõhutab vajadust luua keskkond, mis soodustab noorte tööhõive 

nimel ettevõtlust ja uuenduslikke ettevõtteid Euroopas; rõhutab, et kõik takistused, mis 

takistavad noortel oma ideid, potentsiaali ja oskusi arendamast, tuleb kaotada; 

14. märgib, et praeguse digiteerimise laine ja tööturu uute arengusuundumuste tõttu seisab 

üha enam noori silmitsi uute tööhõivevormidega, mis tasakaalustavad paindlikkust 

turvalisusega; rõhutab, kui tähtis on noorte piisav haridus, mis on suunatud 

sotsiaalkaitsemehhanismide rolli rõhutamisele karjääriarengus; 

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid täielikult programmi „Erasmus +“, eelkõige 

selle õpipoisiõppes osalejatele pühendatud suunda, edendades sellega piiriülest karjääri- ja 

tööjõuliikuvust noorte seas ning pakkudes neile oskusi ja pädevusi kogu eluks ning 

laiendades samal ajal nende võimalusi osaleda nii tööturul kui ka ühiskonnas sõltumata 

nende akadeemilisest kvalifikatsioonist, oskustest või haridustasemest; väljendab muret 

selle pärast, et õpipoiste liikuvus ei ole veel saavutanud soovitud taset, ja palub 

komisjonil, liikmesriikidel, ettevõtjatel ning koolidel leida lahendused õpipoiste liikuvust 

pidurdavate allesjäänud tõkete ületamiseks; võttes arvesse noorte vanuse aspekti ja sageli 

ebastabiilset majanduslikku olukorda, rõhutab, et on tähtis toetada noori õpipoisiõppes 

osalejaid nende liikuvusprojektides, kaotades sealhulgas teatud liikuvusega seotud 

kaudsed takistused, näiteks eluaseme- ja transpordiprobleemid; 

16. nõuab kutsehariduse ja -koolituse õppurite võimaluste parandamist õppepraktika 

läbimiseks naaberriigis, et saada parem ülevaade teiste liikmesriikide tööhõive- ja 

koolitustavadest, näiteks rahastades nende õppurite reisikulusid, kes jäävad elama oma 

kodumaale; tuletab meelde, et koolitusalane liikuvus on oluline väärtus nii tööturule 

sisenemisel kui ka Euroopa projektist aru saamisele ja selles osalemisele selle kogemise 

abil; rõhutab Euroopa raamistiku rakendamise tähtsust õpipoisiõppe ja kutsekoolituse 

alase liikuvuse edendamisel; lisaks palub liikmesriikidel täiel määral ära kasutada 

EURESe võrgustikku, et toetada ELi-sisest noorte töötajate liikuvust, sealhulgas liikuvust 

õpipoisiõppes; 

17. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid täielikult noortegarantiid ja kontrolliksid 

selle tõhusust, kasutades täielikult ära ELi poolt neile eraldatud vahendeid noorte 

tööhõivet edendavate meetmete rakendamiseks, lõimides noori, sealhulgas puudega noori 
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tööturule töökoha, õpipoisikoha või praktikandikoha abil nelja kuu jooksul koolist 

lahkumisest või töökoha kaotamisest, näiteks kehtestades elukestvad ja sihipärased 

karjäärinõustamissüsteemid, registreerimisbürood, teabepunktid ja 

andmekogumismeetodid ning ergutades töötute registreerimist, et saada ülevaade noorte 

töötuse tegelikust seisust, ning parandades noorte tööotsijate jaoks tööbüroodes 

pakutavaid teenuseid; 

18. nõuab tungivalt garanteeritud miinimumsissetuleku rakendamist kõigis liikmesriikides, et 

võimaldada kooli- ja kõrgharidustee lõpetanud noortele sissetulekut, mis võimaldab neil 

kuni töökoha saamiseni inimväärselt elada; 

19. palub komisjonil arendada ja toetada õppurite liikuvust hariduse ja kutseõppe valdkonnas 

programmi „Erasmus praktikantidele“ edendamise kaudu; 

20. on veendunud, et varajane sekkumine ja ennetav tööturupoliitika on tunnistus sellest, et 

mitme põlvkonna jooksul toimunud allakäigu nähtudega tegelemise asemel asutakse ohte 

tuvastama ja ohjama varases elujärgus, et ära hoida töötuks jäämist ja lihtsustada 

taasintegreerumist; juhib erilist tähelepanu kõige rohkem kõrvale jäetud inimeste 

olukorrale, kellel on kõige suurem oht jääda töötuks; 

21. kutsub liikmesriike ja piirkondi üles vahetama häid tavasid ja õppima üksteiselt; tuletab 

meelde, et on tähtis hinnata noorte tööhõive algatuse elluviimist liikmesriikides 2014. ja 

2015. aastal; rõhutab noortegarantii keskpika tõhususe hindamise tähtsust, keskendudes 

seejuures noortegarantii saavutustele seoses noortele võimaluse andmisega oskuste 

omandamiseks ja tööellu astumiseks ning selle algatusega jätkamisele; juhib tähelepanu 

ka sellele, et noorteorganisatsioonide kaasatus noortegarantii hindamisse ja rakendamisse 

selle õnnestumise jaoks ülioluline; 

22. tuletab komisjonile meelde, kui tähtis on tagada noorte suur teadlikkus olemasolevatest 

programmidest ja osalemisvõimalustest, ning ka selle tagamisele, et programmides 

pakutav teave oma kvaliteetne, kasutades selleks mõõdetavaid näitajaid (nagu näiteks 

sihtrühma vastus ja osalemine); 

23. nõuab tungivalt, et liikmesriigid käsitleksid viivitamatult Euroopa noortegarantii 

rakendamise peamiseid edutegureid, nt tööpakkumiste kvaliteeti, nende jätkusuutlikkust ja 

ebakindlust, jätkuharidust ja -koolitust, sotsiaalset kaasatust, koostoimeid muude 

poliitikavaldkondadega (haridussüsteem, tööturg, sotsiaalteenused ja noortepoliitika) ning 

koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et integreerida noori tööturule, vähendada 

noorte töötuse määra ja saavutada pikaajaline positiivne mõju koolist tööturule üleminekul 

noorte sotsiaalse ja tööturualase tõrjutuse ennetamise vallas; 

24. märgib, et 2017. aasta alguses valmiv kontrollikoja aruanne „ELi noortegarantii 

rakendamine liikmesriikides“ võimaldab programmi tulemusi selgemalt hinnata; leiab, et 

muu hulgas tuleks aruandes esitada tõhususe ja pikaajaliste tulemuste analüüs; 

25. palub liikmesriikidel järgida rangelt noortetöö kaasavuse põhimõtteid, pöörates erilist 

tähelepanu puudega noortele; 

26. nõuab, et Euroopa noortegarantii puhul keskendutaks kvalifikatsioonita või madala 

kvalifikatsiooniga töötute noorte haridusele ja koolitusele, et hõlmata ka noori lõpetanuid 
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ja neid, kes on juba lõpetanud kutseõppe, ning et noortegarantii vanusepiirangut 

laiendataks 25 aastalt 29 aastale, et võtta arvesse tõsiasja, et paljud kõrgkooli lõpetanud ja 

tööturule sisenejad on vanuselt hilistes kahekümnendates; 

27. kutsub liikmesriike üles avaldama noorte sotsiaalse olukorra ja elamistingimuste kohta 

teadmiste- ja tõenduspõhiseid aruandeid ning koostama riiklikke tegevuskavasid ja neid 

järjepidevalt rakendama; 

28. rõhutab vajadust arendada intensiivselt teadlikkust kodanikuks olemisest, 

meediapädevusest ja digikirjaoskusest, kriitilisest mõtlemisest ning kultuuridevahelisest 

mõistmisest, kasutades mitmesuguseid vahendeid, mis on noortele tuttavad (nt 

suhtlusvõrgustikud); rõhutab olulist rolli, mida sellised programmid ja haridus mängivad 

noorte radikaliseerumise ennetamisel; 

29. rõhutab, et kõigile noortele avatud enamate ja võrdsete võimaluste edendamine, kõigile 

noortele avatud sotsiaalse kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse edendamine 

ning noorte vahel kõikide diskrimineerimise vormide (täpsemalt soo, rassi või etnilise 

päritolu ja puude alusel diskrimineerimise) vastu võitlemine peaks olema ELi 

noorsoostrateegia eesmärkide saavutamise keskpunktis; 

30. rõhutab, kui oluline on see, et ELi noorsoostrateegia järgmine tsükkel hõlmaks oma 

eesmärkide seas noori pagulasi ja varjupaigataotlejaid, tagaks nende võrdse ja 

mittediskrimineeriva kohtlemise, juurdepääsu haridusele, koolitusele ja tööhõivele ning 

nende sotsiaalse kaasatuse ja aitaks seega neil luua oma identiteet vastuvõtvates riikides, 

kasutada oma talente ja potentsiaali ning vältida nende tõrjutust ja pettumust; 

31. rõhutab avatud ja madala lävendiga programmide olulisust vähemstimuleerivatest 

keskkondadest pärit noortega töötamiseks; 

32. palub liikmesriikidel julgustada naisi saama koolitust ja tegema karjääri valdkondades, 

kus nad on olnud alaesindatud, nagu loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkond ning infotehnoloogia.  

 



 

PE578.457v02-00 8/8 AD\1095723ET.doc 

ET 

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD 
LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 24.5.2016    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

47 

4 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet 

Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen 

Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Plura, 

Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn 

Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita 

Ulvskog, Tatjana Ždanoka 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa 

Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim 

Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom 

Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Fernando Ruas 

 
 


