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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kõigi algatuste eesmärk peab olema noorte harimine tuleviku Euroopa nimel, 
mis tähendab kõigile noortele kaasaegse ja jätkusuutliku ühiskonna tehnoloogilistele 
vajadustele suunatud kooli-, kutse- ja kõrghariduse võimaldamist;

2. rõhutab, et tuleb lahendada noorte töötuse probleem, mille põhjused ei peitu 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel palga ja palgaga mitteseotud tööjõukulude 
suuruses, töötajate õiguses juhtimisprotsessis osaleda ega sotsiaalsetes kaitsestandardites, 
ja et kõigis töölepingutes peavad esimesest tööpäevast alates olema ette nähtud 
piiramatud sotsiaalsed õigused, ning lükkab tagasi ettepaneku selle põhimõtte järgimisel 
erandeid teha;

3. kordab täpsete ja kontrollitavate eesmärkide tähtsust Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuuniste rakendamisel, et vähendada noorte töötust; on seisukohal, et komisjon 
peaks teostama järelevalvet algatuses nimetatud sihtrühmade ja näitajate üle ning mõõtma 
algatuse rakendamise ajal selle edenemist selgete näitajatega;

4. on seisukohal, et tuleb toetada kõigi noorte, sõltumata nende rahalisest seisust, 
vabatahtlikku liikuvust koolihariduse ja kutseõppe raames ning töötamise eesmärgil, 
kusjuures liikuvuse tase peab olema iga inimese enda valida;

5. rõhutab, et koolist, kutseõppelt ja kõrgkoolist üleminek tööle peab olema paremini ette 
valmistatud ja toimuma vahetult pärast kooli lõppu, ning väljendab heameelt Euroopa 
noortegarantii algatuse üle; on seisukohal, et tööturu osapooled ja noorteorganisatsioonid 
peavad olema kaasatud püsiva strateegia väljatöötamisse noorte töötuse vähendamiseks ja 
et saadud kvalifikatsioone tuleb ametlikult tunnustada;

6. on seisukohal, et noorte perekondlikku ja sotsiaalset keskkonda ning kooli tuleb 
tugevdada, et hõlbustada elukutse valikut ja töö leidmist;

7. on seisukohal, et elukutse valikul tuleb vabaneda soospetsiifilistest kutse-eelistustest ja et 
on vaja võtta meetmed, mis annavad kutsevaliku võimaluste kohta laiema pildi, ning et 
tuleb toetada eriti tüdrukute juba varases eas huvi tekkimist matemaatika ja tehnika 
valdkonna elukutsete vastu;

8. rõhutab, et aktiivne tööturupoliitika, mis hõlmab riiklikult rahastatud tööprogramme 
noortele ning uute alaliste ja heade töökohtade loomist, on hädavajalik eeldus noorte 
töötuse probleemi lahendamiseks, ja et olemasolevaid fonde, näiteks Euroopa 
Sotsiaalfondi, tuleb sel eesmärgil sihipärasemalt kasutada;

9. rõhutab, et majanduslikult vähem kindlustatud tingimustest pärit noori tuleb 
individuaalselt toetada nende tööturule sisenemisel ja et riiklikult rahastatud 
töökohapõhine õpe on tööturuga kohanemiseks tõhus vahend eriti ebasoodsamas 
olukorras noorte jaoks;
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10. rõhutab, et praktika läbimine on kõigis tööotsimise etappides sobiv vahend ameti 
leidmiseks, kuid see ei tohiks asendada alalist töökohta ning peab tagama piisava 
sissetuleku ja sotsiaalse kaitse, ning et praktika jaoks tuleb luua Euroopa 
kvaliteediraamistik;

11. rõhutab, et noortele peab nende ametitegevuse ajal olema tagatud juurdepääs kutsealasele 
täienduskoolitusele ja et elukestvat õpet tuleb edendada alates tööturule sisenemisest.


