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 ET 

ETTEPANEKUD 

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

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et noorte töötus on viimastel aastatel järk-järgult langenud, kuigi see oli 

Eurostati andmetel 2018. aasta jaanuaris 16,1 %, mõnes liikmesriigis isegi üle 34 %; 

arvestades, et võrreldes 2008. aasta näitajatega (15,6 %) on võimalik näha, et töötuse 

määr on tõusnud; arvestades, et need arvud näitavad, et noorte potentsiaali täielikuks 

ärakasutamiseks ei ole võimalik kasutada kõigile ühtmoodi sobivat lahendust; 

arvestades, et äärsepoolseimates piirkondades on noorte töötuse määr murettekitavalt 

kõrge, kuna mõnes kõnealuses piirkonnas on see kõrgem kui 50 %, nt Mayotte’i puhul;  

B. arvestades, et suurenenud on vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate noorte osakaal; 

arvestades, et 2016. aastal oli mittetöötavaid ja mitteõppivaid 15–24aastaseid noori 

(NEET-noori) ELis rohkem kui 6 miljonit; 

C. arvestades, et Euroopa institutsioonid ise ei loo piirkondades töökohti, mistõttu peab 

noori käsitleva algatuse seatud eesmärk olema nii piirkondade kui ka VKEde üldine 

edendamine, et tagada noortele alaline tööhõive; 

D. arvestades, et ELi noortestrateegia lõppeesmärk on suurendada võimaluste arvu ja 

tagada võrdsed võimalused kõigile noortele eurooplastele; 

E. arvestades, et ELi majandus kasvab taas ja erinevused on hakanud vähenema; 

F. arvestades, et erinevuste vähenemine on ilmne piirkondlikul tasandil kogu ELis; 

arvestades, et paljudes piirkondades on tööhõive määr endiselt allpool kriisieelset taset; 

G. arvestades, et 2016. aastal oli NEET-noorte osakaal 15,6 %; 

H. arvestades, et võitlemine vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on peamiselt liikmesriigi 

pädevuses ning ELil on selles oluline toetav ja kooskõlastav roll; 

I. arvestades, et kuigi ELi noortestrateegia on käimasolev strateegia, mida pidevalt 

täiendatakse, on selle eesmärgid jätkuvalt väga laiaulatuslikud ja kõrgelennulised; 

arvestades, et puuduvad nõuetekohaselt kindlaks määratud võrdlusparameetrid; 

J. arvestades, et haridus aitab vähendada sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse mõju, 

pakkudes oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud ebasoodsate asjaolude 

põlvkondadevahelise ülekandumise vähendamiseks; 

K. arvestades, et üldine vähene investeerimine noortesse ja noorte õigustesse takistab 

noortel oma õigusi nõuda, kasutada ja kaitsta ning aitab kaasa selliste nähtuste 

süvenemisele nagu vähenev elanikkond, haridussüsteemist varakult lahkumine, vähesed 

töö- ja kutseoskused, hiline sisenemine tööturule, majandusliku sõltumatuse puudumine, 

sotsiaalkindlustussüsteemide võimalik mittenõuetekohane toimimine, töökohtade 

laialtlevinud ebakindlus ja sotsiaalne tõrjutus;  

L. arvestades, et viimastel aastatel on EL oma noortestrateegia raames käivitanud 

mitmesuguseid algatusi, nagu noorte tööhõive algatus ja noortegarantii, mille eesmärk 
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on luua kõigile noortele hariduses ja tööturul rohkem ja võrdsemaid võimalusi ning 

edendada noorte kaasatust, võimestamist ja aktiivset osalust ühiskonnas;  

M. arvestades, et noorte probleemid tööhõives, hariduses ja koolituses, aga ka sotsiaalses ja 

poliitilises kaasatuses ei ole ühetaolised, kuna mõnda rühma mõjutavad need 

ebaproportsionaalselt rohkem kui teisi; arvestades, et vaja on rohkem jõupingutusi, et 

toetada inimesi, kes on tööturust kõige kaugemal või sellest täiesti eraldatud; 

N. arvestades, et elukohalähedaste koolide ja haridusasutuste säilimine kõikides Euroopa 

piirkondades on noorte väljaõppe parandamiseks keskse tähtsusega ning EL peaks 

piirkondi selle ülesande täitmisel täielikult toetama;  

O. arvestades, et kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud ja atraktiivne ettevõtluskeskkond 

võimaldavad saada kasu suuremast majanduskasvust; 

P. arvestades, et karjäärinõustamine ja juurdepääs teabele nii tööhõivevõimaluste kui ka 

haridustee kohta on olulised edasise haridusalase arengu ja tööturule suundumise jaoks; 

Q. arvestades, et kiiresti on vaja anda noortele eurooplastele arvamuse avaldamise 

võimalus nii eduka struktureeritud dialoogi kaudu kui ka muul viisil; 

R. arvestades, et noortestrateegia eesmärkide kehtestamisel, selle rakendamisel ja 

hindamisel peab EL tegema tihedat koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike 

ametiasutustega; 

1. rõhutab, et kaasav noortepoliitika peaks kaitsma ja edendama sotsiaalprogramme, 

millega hõlbustatakse poliitikas ja kultuuris osalemist; usub, et inimväärne ja 

reguleeritud töö, mis põhineb kollektiivlepingutel, kindlatel töösuhetel, piisaval 

töötasul, kvaliteetsetel ja üldsusele kättesaadavatel avalikel teenustel, on olulised noorte 

ühiskondliku heaolu jaoks; palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada õiglasi 

töötingimusi ning piisavat sotsiaalkaitset, muu hulgas seoses tööhõive uute vormidega; 

2. kutsub liikmesriike üles aktiivselt edendama noorsootöö kaasavuse põhimõtteid, 

pöörates erilist tähelepanu puudega noorte tööalasele integratsioonile, muutes nende 

osaluse noorteprogrammide edukuse eesmärgiks; tunnustab asjaolu, et tänu praegusele 

tehnoloogia arengule pakutakse puudega õppijatele uusi võimalusi teadmiste ja oskuste 

omandamiseks formaalsel ja mitteformaalsel viisil;  

3. nõuab tungivalt selliste oluliste programmide nagu „Erasmus+“ ja „Erasmus noortele 

ettevõtjatele“ ning noorte tööhõive algatuse jätkamist; väidab, et neid programme tuleks 

kohandada ELi noorte erinevate olukordadega, nii et kõigil oleksid samasugused 

võimalused; juhib tähelepanu äärepoolseimate piirkondade noorte eriolukorrale, mis 

tihti takistab neil neid programme kasutada; tunnistab programmi „Erasmus+“ olulisust 

hariduse ja noorte tööhõive edendamises, kuna selle raames pakutakse noortele oskusi 

ja pädevusi kogu eluks ning võimaldatakse avastada täiendavaid piiriüleseid 

karjäärivõimalusi; nõuab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus suurendataks 

sellele programmile eraldatavaid rahalisi vahendeid; 

4. tõdeb, et koolisüsteemist varakult lahkunud noorte arv on viimastel aastatel vähenenud 

ning läheneb strateegias „Euroopa 2020“ sätestatud eesmärgile; palub sellest hoolimata, 
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et liikmesriigid võtaksid poliitikameetmeid, mis on suunatud noortele, kes on pärit 

ebasoodsamas olukorras olevatest peredest (nagu rahvusvähemused, eriti romad), kellel 

on madalam haridustase või kes on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, kuna parem 

haridus aitab vaesuse nõiaringist välja murda; 

5. rõhutab, et nii riigisisesesse kui ka piiriülesesse liikuvusse saab teha rohkem 

investeeringuid, et vähendada noorte töötuse määra; nõuab, et töö ja oskuste pakkumine 

viidaks nõudlusega paremasse vastavusse, hõlbustades piirkondadevahelist liikuvust (sh 

piiriüleste piirkondade vahel); 

6. juhib tähelepanu sellele, et ELi noortestrateegia vahehindamisel leiti, et strateegia on 

olnud edukas konkreetsete muutuste käivitamisel riiklikul ja organisatsioonilisel 

tasandil, julgustanud valdkonnaülest koostööd, vastastikust õppimist ja struktureeritud 

dialoogi noortega ning andnud tõuke noorte riiklikele tegevuskavadele, tugevdades 

noortepoliitika prioriteete või muutes nende suunitlust mitmes liikmesriigis; 

7. mõistab hukka NEET-noorte suure arvu ja rõhutab, et noorte tööhõive, haridus ja 

koolitamine peaks olema ELi poliitika üks tähtsamaid prioriteete; 

8. rõhutab vabatahtliku tegevuse olulist rolli oskuste arendamisel; rõhutab vajadust 

vabatahtliku tegevuse abil omandatud oskuste parema valideerimise järele; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon säilitaks programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“; 

julgustab liikmesriike ja komisjoni investeerima selle programmi edendamisse koos 

kaubanduskodade, ettevõtjate ja noortega, eiramata sealjuures nende peamisi 

tegevusvaldkondi; 

10. nõuab olemasolevate vabatahtliku tegevuse võimaluste paremat edendamist ja 

nendealast ulatuslikumat teavitamist; 

11. on veendunud, et avatud koordinatsiooni meetodi kasutamist saaks jätkata ka pärast 

praegust noortepoliitika koostöö perioodi, et kehtestada ühine tegevuskava, vahetada 

parimaid tavasid ja parandada teadmistepõhist poliitikakujundamist; on siiski 

veendunud, et praeguse strateegia tegevusvaldkondi ja algatusi tuleks lihtsustada ja 

ühtlustada ning selle seiramise ja tulemustest aru andmise mehhanisme parandada, et 

see oleks sihipärasem ja edasipüüdlikum; 

12. tunneb heameelt noortegarantii positiivsete tulemuste üle, kuid toob samas esile, et ELis 

on jätkuvalt murettekitav arv NEET-noori; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 

tugevdaks noortegarantiid ja jätkaks selle rakendamist ning kasutaks selle tulemusi ka 

liikmesriikides, kus seda veel rakendatud ei ole; 

13. jagab arvamust, et noortepoliitika ei saa õnnestuda stagneeruvates majandustes ja et 

noortepoliitika on korrelatsioonis tugeva majandusega, millel on tööd soodustavad 

tingimused1; 

14. kordab, kui oluline on noortestrateegia valdkonnaülene lähenemisviis kui vahend, mis 

aitab ühtlustada noortega seotud mõõdet ja luua koostoimet muudes asjaomastes 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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poliitikavaldkondades, nagu tööhõive, haridus ja koolitus; usub, et noortestrateegia 

integreerimist ELi tasandi muude seotud algatustega saaks parandada; 

15. nõuab tungivalt, et komisjon looks noortele veebipõhise platvormi, kus neil on võimalik 

anonüümselt teavitada programmide edendamise eest vastutavate isikute toime pandud 

rikkumistest ning soovitada muudatusi ja küsida küsimusi; kordab vajadust kindlustada, 

et kaasatud oleksid ka edendavad ametiasutused ja tööandjad, luues platvormil koha, 

kus nad saavad küsida küsimusi ja jagada häid tavasid; 

16. nõuab tungivalt, et komisjon parandaks kutseõppe kvaliteeti ja suurendaks 

liikmesriikides teadlikkust kutseõppest kui olulisest alternatiivist kõrgharidusele; 

17. rõhutab, kui väärtuslik on noorte ja noorteorganisatsioonidega (sh riiklikud 

noortenõukogud) peetav struktureeritud dialoog kui vahend, mille abil luuakse 

struktuure ja protsesse nende aktiivseks osalemiseks noortepoliitika ja -programmide 

kavandamises, rakendamises ja hindamises, ühise tegevuskava loomises, parimate 

tavade vahetamises ja teadmistepõhise poliitikakujundamise parandamises; ergutab 

haavatavate rühmade (nt NEET-noored, tõrjutud kogukondadest pärit inimesed, 

rändajad ja pagulased, puudega noored, madala haridustasemega noored) kaasamist; 

rõhutab, et tuleks kaaluda noorte õiguste rikkumise vastase ELi abitelefoni loomist, et 

noored saaksid teatada otse komisjonile mis tahes võimalikust negatiivsest kogemusest 

noorte tööhõive algatuse ja noortegarantii meetmetes osalemisel; rõhutab 2017. aastal 

toimunud ELi noortestrateegia tuleviku teemalise konverentsi olulisust; kutsub 

komisjoni üles seda sündmust korrapäraselt kordama, et jagada noorteprogrammide 

rakendamise häid tavasid ja edendada suhtlust noorteühenduste, tööandjate ning riiklike 

ja kohalike valitsuste vahel;  

18. rõhutab, et on oluline, et komisjon hindaks liikmesriikides noortestrateegia rakendamist, 

et võimaldada kohapeal rohkem kontrolle ja järelevalvet; nõuab tungivalt, et komisjon 

kehtestaks ELi noortestrateegia eesmärgid, mida on võimalik kvalitatiivselt ja 

kvantitatiivselt hinnata, võttes arvesse iga liikmesriigi või piirkonna eripära; kutsub 

komisjoni üles suurendama noori tööeluks ette valmistavate programmide ja meetmete 

rahastamist; 

19. nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks kontrolli- ja järelevalvemeetmeid, tagamaks, et 

Euroopa noorteprogrammidel ei oleks kavandatule vastupidist mõju ning et nendega ei 

loodaks ebakindlaid töökohti; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon järgiks majandus- ja 

tööhõivepoliitikat, mille eesmärk on luua noortele rohkem ja paremaid töökohti; väidab 

seetõttu, et korralik ELi noortestrateegia peaks põhinema mitte ainult noorte tööturule 

kaasamisel, vaid ka inimväärsete ja kvaliteetsete töökohtade loomise toetamisel;  

20. rõhutab, et noorte tööhõive algatus on kõige märgatavam ELi programm, millega 

toetatakse noorte tööturule kaasamist Euroopas, ning nõuab selle jätkamist ja ulatuse 

laiendamist järgmisel programmitöö perioodil, selgitades ka selle eesmärke ja tulemuste 

läbipaistvust; kiidab heaks noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud vahendite 

suurendamise, kuid tõdeb, et praegustest vahenditest ei piisa endiselt kõikidele NEET-

noortele väljaõppe- ja praktikakoha või kutsealase täiendusõppe tagamiseks; palub 

sellega seoses liikmesriikidel tagada, et nad ei asendaks oma avaliku sektori kulutusi 

Euroopa Sotsiaalfondi olemasolevate vahenditega; nõuab sellele vastavalt, et järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus suurendataks noorte tööhõive algatuse 
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rahastamispaketti ning tagataks samal ajal rahaliste vahendite kiire ja lihtsustatud 

kasutuselevõtt ja stabiilne rahastamine;  

21. rõhutab, et tööturg muutub pidevalt; väidab, et sisenemist tööturule hõlbustab haridus- 

ja koolitussüsteem, mis annab inimestele tervikliku hariduse, toetades õppureid nendele 

sobivate õppemeetodite leidmisel, tagades, et nad omandavad valdkonnaülesed oskused 

ja pädevused, sealhulgas põhilised ja mittekognitiivsed oskused ning samuti tulevikku 

suunatud põhipädevused, et edendada töökeskkonda integreerumist ja tööelu 

mitmekesisust, tehes seda mitte varase spetsialiseerumise teel, vaid väga mitmesuguste 

oskuste omandamise võimaldamise abil; nõuab sihipärast keskendumist keeleoskuse, 

piiriüleste ameti- ja kutsealaste võimaluste ning noorte liikuvuse edendamisele; nõuab 

suuremat koordineerimist avalike tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite ja haridusteenuste 

osutajate vahel ning kraadide ja oskuste, sealhulgas informaalse õppe paremat 

tunnustamist ja valideerimist; rõhutab eeskätt duaalõppe mudelit, mis ei ole piisavalt 

tuntud, kuid mis suudab edukalt tagada spetsialistide väljaõppe suure tööjõupuudusega 

kutsealadel, pakkudes sujuvat üleminekut koolist ja väljaõppekohast tööellu; 

22. tuletab meelde, et tööhõive ja ettevõtlus kuuluvad ELi noortestrateegias (2010–2018) 

loetletud kaheksa prioriteedi hulka; rõhutab, et noorsootöö ja mitteformaalne õppimine, 

eriti kui seda arendatakse noorteorganisatsioonide raames, on noorte potentsiaali, 

sealhulgas ettevõtlusoskuste arendamisel tähtsal kohal, võimaldades neil omandada 

väga mitmesuguseid pädevusi, mis võivad suurendada nende võimalusi tööturul; 

23. rõhutab, et hoolimata töötuse kõrgest määrast on tööjõu liikuvus ELis jätkuvalt piiratud; 

juhib seetõttu tähelepanu töötajate liikuvuse olulisusele konkurentsivõimelise tööturu 

jaoks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama selle saavutamiseks piiriüleseid 

ameti- ja kutsealaseid võimalusi; 

24. kordab, et on oluline, et üle 55aastased täiskasvanud koolitaksid töökohtades noori; 

toetab koos komisjoniga selliste programmide loomist, mis võimaldavad niisuguste 

isikute järkjärgulist lahkumist tööturult kuni nende pensionieani, eelkõige minnes 

esmalt üle osalisele tööajale, mille raames nad koolitavad ka noori ja aitavad neil järk-

järgult töökohta integreeruda; 

25. märgib ettevõtjate olulisust teemades, mis on seotud oskuste omandamise ja noortele 

töökohtade loomisega; märgib, et haridus ja koolitus valdkondades, mis on seotud 

ettevõtluse edendamisega, võivad aidata kaasa pikaajalise arengu saavutamisele, 

Euroopa konkurentsivõime edendamisele ja töötuse vastu võitlemisele; 

26. rõhutab vajadust võidelda haridussüsteemist varakult lahkumise vastu, tuvastades 

koolisüsteemi ja ühiskonna puudused, toetades õppureid nendele sobivate 

õppemeetodite leidmisel, rakendades asjakohaseid ja kaasavaid õppekavasid ning viies 

ellu tugeva ja hästi välja töötatud nõustamissüsteemi kvaliteetse nõustamise ja 

orientatsiooniteenustega kõigi õppurite jaoks; rõhutab, et selleks, et kõik õppurid 

tunneksid end oodatu ja kaasatuna ning oma hariduse eest ise vastutavana, on väga 

oluline kõikehõlmav ja kaasav lähenemisviis haridusele; 

27. kutsub komisjoni üles tagama, et noortestrateegia ja 2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku osana suurendataks selliste programmide rahastamist, volitusi ja 

kohaldamisala, millega edendatakse haridust, koolitust, töökohtade loomist ja noorte, 
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sealhulgas puudega noorte sotsiaalset kaasatust, tagades ühtlasi, et neid rahalisi 

vahendeid ei kasutata selleks, et luua tasuta praktikakohti ega ebakindlaid töökohti ega 

asendada alalisi töökohti ajutiste töökohtade või praktikakohtadega; rõhutab vajadust 

pakkuda praktika ja õpipoisiõppe puhul nõuetekohast õppe- ja praktikasisu ning 

inimväärseid töötingimusi, et tagada nende otsustav tähtsus üleminekul haridusest 

tööellu; on seisukohal, et kvaliteetse praktika tagamiseks on peale konkreetse 

nõustamise ja järelevalve oluline niisuguse õpipoisiõppe- või praktikalepingu 

olemasolu, milles määratakse kindlaks kõigi osaliste roll ja vastutus ning esitatakse 

täpne teave praktika või õpipoisiõppe pikkuse, õppe-eesmärkide ja ülesannete kohta, 

mis vastavad selgelt kindlaks määratud oskustele, mida tuleb arendada, ning tööalase 

seisundi, piisava hüvitamise/tasustamise (sealhulgas ületunnitöö eest) ning kohaldataval 

riiklikul õigusel või kollektiivlepingutel või mõlemal põhineva sotsiaalkaitse- ja -

kindlustussüsteemi kohta;  

28. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jälgiksid noortegarantii tulemuslikku rakendamist, 

näiteks kehtestades kohandatud eluaegsed nõustamissüsteemid, mis aitavad inimesi 

kõigil oma eluetappidel haridus-, koolitus- ja kutsealaste otsuste tegemisel ning oma 

individuaalse elutee juhtimisel õpi-, töö- ja muus keskkonnas; tuletab meelde, et 

noorteorganisatsioonide kaasatus noortegarantii hindamisse, rakendamisse ja sellest 

teavitamisse on kriitilise tähtsusega selle õnnestumise jaoks, ja julgustab töötute 

registreerimist; 

29. ergutab valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 

tugevat osalust tegevuses, mille eesmärk on aidata noortel ja eriti haavatavatel rühmadel 

(nt NEET-noored, rändajad ja pagulased, puudega noored, koolist väljalangenud) leida 

tasustatav töö või hariduse või koolituse saamise võimalus ning aidata neil osaleda 

poliitilises otsustusprotsessis ja kodanikuühiskonnas; 

30. usub, et noortepoliitika keerukust ja selle mõju silmas pidades tuleb soodustada 

teaduskoostööd, et töötada välja empiiriliselt õigustatud vastuseid ja sekkumismeetmeid 

ning ennetavaid lahendusi, mis edendavad veelgi noorte heaolu ja vastupidavust; 

31. juhib tähelepanu järeldustele ja ohtudele, mis osutavad sellele, et riikide ametiasutused 

peavad komisjoni hallatavaid meetmeid (sealhulgas õpilasvahetuse programme) 

noortestrateegia nõuetele vastavaks ja et mõni liikmesriik eemaldab oma vahendid 

poliitikavaldkondadest, mida toetatakse ELi eelarvest1; 

32. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid järelevalvet ettevõtjate üle, kes 

pakuvad korduvalt järjestikust praktikat, ilma et nad pärast inimestele töökohta 

pakuksid, tagamaks, et töökohti ei asendata nn praktikakohtadega; 

33. väidab, et hariduse, noorte ja spordi valdkonna meetmete tulemuslikkuse 

suurendamiseks tuleb rahvusvaheliste uuringute põhjal töötada välja ühised eesmärgid 

ja vahendid poliitika mõju mõõtmiseks; 

34. nõuab noorte seas piiriüleste ameti- ja kutsealaste võimaluste ja liikuvuse edendamist 

ning suuremat hõlbustamist ja neile eluks vajalike oskuste ja pädevuste, sealhulgas 

keeleoskuste pakkumist, laiendades ühtlasi nende võimalusi ning šansse osaleda nii 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 
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tööturul kui ka ühiskonnas; 

35. toetab noorte mõiste ühtlustamist, ilma et see piiraks subsidiaarsuse põhimõtet, 

sätestades vanusepiirangu, mida kohaldatakse kogu ELis; julgustab kõiki liikmesriike 

panustama selle mõiste ühtlustamisse, kõrvaldades takistused edu saavutamisel ja 

töötades välja rakendatavaid meetmeid; 

36. nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid oma raamatupidamisaruannete esitamisel ja 

noorte jätkusuutlike tööhõivevõimaluste edendamiseks mõeldud rahaliste vahendite 

kasutamisel läbipaistvuse põhimõtet; kordab selle tulemusel, kui oluline on, et 

liikmesriigid esitavad nõudmise korral üksikasjaliku teabe nende noorte olukorra kohta; 

37. tuletab meelde, et Euroopa sotsiaalõiguste samba esimese põhimõttega kinnitatakse, et 

igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, 

et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad kõigil ühiskonnas täielikult osaleda 

ja aitavad suunduda edukalt tööturule; rõhutab seetõttu, kui oluline on seada 

prioriteediks ja tagada sotsiaalsed investeeringud haridusse ja koolitusse 2020.–

2026. aasta mitmeaastase finantsraamistiku uuel programmitöö perioodil; 

38. rõhutab, et noortestrateegia rakendamise kohta puuduvad usaldusväärsed andmed ja 

sellealast teavet ei ajakohastata korrapäraselt; nõuab seetõttu kindlalt, et liikmesriigid ja 

komisjon edendaksid tihedama koostöö tegemist riiklike ja piirkondlike 

statistikaametite vahel seoses niisuguste noori käsitlevate asjakohaste ja ajakohastatud 

statistiliste andmete esitamisega, mis on olulised rakendatava strateegia edukuse taseme 

hindamiseks; on seisukohal, et need statistilised andmed tuleb lisada kord kolme aasta 

jooksul esitatavatele aruannetele; 

39. nõuab tungivalt, et liikmesriigid esitaksid oma tegevuskavades teavet võetavate 

meetmete oodatava mõju kohta; rõhutab seetõttu, kui oluline on asjaolu, et liikmesriigid 

annaksid tagatisi selle kohta, et kehtestatud meetmed on tööhõivet tulemuslikult 

edendanud; kordab vajadust hinnata rakendatava poliitika jätkusuutlikkust. 
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