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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

noorte tööturule juurdepääsu soodustamise ning praktika, internatuuri ja 
väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise kohta
(2009/2221(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lissaboni strateegia hindamisdokumenti SEK(2010)0114;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Uute töökohtade jaoks uued oskused – tööturu vajaduste 
ja vajaminevate oskuste prognoosimine ja ühitamine“ (KOM(2008)0868);

– võttes arvesse komisjoni liikmete töödokumenti – komisjoni teatise lisa „Uute töökohtade 
jaoks uued oskused“ (SEK(2008)3058);

– võttes arvesse komisjoni teatist ühise töövõtukohustuse kohta (KOM(2009)0257);

– võttes arvesse komisjoni järeldusi „Uute töökohtade jaoks uued oskused – tööturu 
vajaduste ja vajaminevate oskuste prognoosimine ja ühitamine“ kohta, vastu võetud 
Brüsselis 9. märtsil 2009;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Noorte hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise 
edendamine“ (KOM(2007)0498), millele on lisatud komisjoni liikmete töödokument 
noorte tööhõive kohta Euroopa Liidus (SEK(2007)1093);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu noortestrateegia: investeerimine ja 
mobiliseerimine“. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete 
ja võimaluste tarvis (KOM(2009)0200);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut: „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte 
seas“ (KOM(2009)0329);

– võttes arvesse komisjoni aruannet pealkirjaga „Tööhõive Euroopas 2009“, november 
2009;

– võttes arvesse komisjoni jaoks koostatud sõltumatut aruannet pealkirjaga „Uute 
töökohtade jaoks uued oskused: praegused tegevused“, kus on antud nõu ning esitatud 
soovitusi, kuidas algatust ELi majanduskasvu ja töökohtade tulevikustrateegia 2020 
raames edasi arendada, veebruar 2010;

– võttes arvesse komisjoni poolt noorteprojekti raames (noorteprojekti lõpparuanne, 
september 2008) tellitud sõltumatut aruannet pealkirjaga „Tee töökohani: praegused 
tavad“ ning tööturu integratsiooni tulevikuvajadusi noortele inimestele: „Noored tööl ja 
töötus“, pöörates tähelepanu nende paremale tööturgu integreerimisele;



PE439.253v01-00 4/9 PR\806138ET.doc

ET

– võttes arvesse Eurofoundi noortetöö uuringut (märts 2007);

– võttes arvesse Cedefopi uuringut „Karjäärinõustamise professionaalsemaks muutmine: 
nõustajate pädevused ja haridustee Euroopas“ (märts 2009);

– võttes arvesse Cedefopi uuringut „Euroopa tuleviku oskused: tööoskuste vajaduste 
prognoosimine“ (mai 2009);

– võttes arvesse Cedefop Euroopa kutsehariduse ja -koolituse uuringu neljandat aruannet: 
sünteesaruanne pealkirjaga „Kutsehariduse ja -koolituse moderniseerimine“ (detsember 
2009);

– võttes arvesse OECD tööhõive tegevuskava 2008 pealkirjaga „Hea algus? Noorte tööturu 
üleminekud OECD riikides“ (november 2008);

– võttes arvesse Euroopa Noortepakti, mille eesmärk on kõigi noorte hariduses, tööhõives ja 
ühiskonnas osalemise edendamine (märts 2005);

– võttes arvesse pr Anne-Charlotte Bailly (Saksamaa) petitsiooni 1452/2008 ühenduse 
Génération Précaire nimel õiglase internatuuri ning noorte inimese juurdepääsu kohta 
Euroopa tööturule;

– võttes arvesse Euroopa Kohtu kohtuotsust (C-555/07) vanuse alusel mitte-
diskrimineerimise põhimõtte kohta, jaanuar 2010;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 156;

– võttes arvesse selle kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni aruannet ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et majanduskriis on põhjustanud järsu tõusu ELi liikmesriikide töötuse 
määrades; arvestades, et noored inimesed on selles trendis ebaproportsionaalselt 
esindatud; arvestades, et detsembris 2009 oli Euroopa Liidus rohkem kui 5,5 miljonit 
noort alla 25-aastast töötut, mis on 21,4% kõikidest noortest inimestest; 

B. arvestades, et noorte töötus ja vaeghõive põhjustavad olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke 
kulutusi ühiskonnale, mille tulemuseks on majanduskasvu võimaluste kaotus,
maksustamisbaasi kadumine, mis õõnestab investeeringuid infrastruktuuri ja avalikesse 
teenustesse, suurenenud sotsiaalkulud, haridus- ja koolitusinvesteeringute alakoormus 
ning pikaajalise töötuse ning sotsiaalse tõrjutuse risk;

C. arvestades, et majanduslike ning demograafiliste prognooside põhjal tekib järgmise 
kümnendi jooksul Euroopa Liidus 80 miljonit vaba töökohta, millest suurem osa on 
oskustöölistele; arvestades, et kõrge oskustasemega inimeste tööhõivemäär Euroopa 
Liidus tervikuna on ligikaudu 85%, keskmise oskustasemega inimeste hulgas 70% ja 
madala oskustasemega inimeste hulgas 50%;

D. arvestades, et liikumine hariduse omandamiselt tööle ning töökohtade vahel on noortele 



PR\806138ET.doc 5/9 PE439.253v01-00

ET

inimestele üle Euroopa Liidu strukturaalne väljakutse; arvestades, et tööpraktikal on 
suuresti positiivne mõju noorte inimeste tööturule sisenemisele;

E. arvestades, et tihti kogevad noored tööturule sisenedes diskrimineerimist vanuse alusel; 
arvestades, et noortel naistel on suurem tõenäosus jääda töötuks ning puutuda kokku 
vaesusega kui noortel meestel; 

F. arvestades, et korralik töökoht muudab noored inimesed iseseisvamaks ning sotsiaalselt 
vähem sõltuvaks, aitab neil vältida vaesust ning võimaldab aktiivselt ühiskonnas osaleda, 
nii majanduslikult kui sotsiaalselt; arvestades, et mõnes liikmesriigis kehtivad noori 
diskrimineerivad seadused, näiteks Suurbritannias miinimumpalk noortele, revenu 
minimum d'insertion Prantsusmaal ja vähendatud töötushüvitus noortele Taanis, mis 
takistavad noorte inimeste iseseisva täiskasvanuelu alustamist;

G. arvestades, et Lissaboni strateegia eesmärke noorte osas ei ole saavutatud,

1. ergutab komisjoni ja liikmesriike käsitlema noorte töötuse küsimust õigustepõhiselt;
noortele inimestele korraliku töö tagamise kvalitatiivset aspekti ei tohi ohtu seada ja 
peamised tööstandardid ning muud töökvaliteediga seotud standardid, nt tööaeg, 
miinimumpalk, sotsiaaltagatised ning töötervishoid ja -ohutus, peavad olema tehtavate 
jõupingutuste puhul kesksel kohal;

Uute töökohtade loomine ja tööturule sisenemine

2. palub nõukogul ja komisjonil töötada välja Euroopa Liidu tööstrateegia, mis sisaldab 
finantsinstrumente ning tööhõivepoliitikaid, millega välditakse „töötuse kasvu“ ja seatakse 
noorte inimeste tööhõivele ambitsioonikad lähtekohad;

3. kutsub liikmesriike üles looma efektiivseid stiimuleid avalik-õiguslikele ning 
eraõiguslikele tööandjatele noorte inimeste palkamiseks, investeerima noortele inimestele 
uute töökohtade loomisesse ning toetama ettevõtlust noorte seas;

4. palub liikmesriikidel töötada välja kaasava ja eesmärgistatud tööturupoliitika, mis 
kindlustaks noortele inimestele väärika osaluse ning mõtteka töö, näiteks innustavate 
võrgustike rajamise, praktikakorralduse, rahvusvaheliste karjäärikeskuste ja individuaalse 
lähenemisega noortenõuandlate loomise abil.

5. palub komisjonil suurendada Euroopa Sotsiaalfondi finantssuutlikkust, et eraldada 
minimaalselt 10% sellest fondist projektidele, mis on suunatud noortele inimestele, ning 
lihtsustada juurdepääsu fondile; soovitab liikmesriikidel tõhustada noortetööd;

Haridus ning üleminek hariduse omandamiselt töötamisele

6. palub liikmesriikidel tõhustada pingutusi koolitee katkestamise vähendamiseks 
eesmärgiga saavutada Lissaboni leppe eesmärk viia aastaks 2012 koolitee katkestajate 
protsent alla 10%; kutsub liikmesriike üles kasutama eri meetmeid, et võidelda koolitee 
katkestamise vastu, nt õpilaste arvu vähendamine klassis, koolinõuandjate kättesaadavus 
õpilastele, koolitee katkestajate kohese jälgimise sisse seadmine; toob näiteks Soome, kus 
on suudetud vähendada koolitee katkestamiste arvu; kutsub komisjoni üles koordineerima 
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heade tavade projekte;

7. nõuab, et loodaks rohkem ning tõhusamaid praktikaprogramme; palub komisjonil ja 
nõukogul koostada Euroopa tööpraktika kvaliteediharta, mis kindlustataks praktika 
haridusväärtust ja aitaks vältida ekspluateerimist;

8. tõdeb, et kriisi ajal soovivad noored inimesed haridust omandada ja neid peaks selles 
julgustama; palub kõikidel liikmesriikidel kindlustada kõigile võrdne juurdepääs 
haridusele, tagades õiguse vähemalt 12 aastale tasuta haridusele ning kindlustades
finantstoetused noortele õpilastele, ning kutsub liikmesriike üles investeerima rohkem 
haridusse ja koolitusse, isegi kui eelarvevahendid on piiratud;

9. palub komisjonil laiendada ELi programme, mis toetavad haridust ja oskuste täiendamist, 
nt elukestev õpe, Euroopa Sotsiaalfond, Marie Curie Actions ja teadushariduse algatus;

Indiviidi vajadustega kohanemine ja tööturg

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel arendada välja elutsüklitel põhinevad poliitikad ning 
strateegiad, millesse haridus ja tööhõive on paremini integreeritud, kus võtmeteguriks on 
turvaline üleminek ning mis näevad ette tööjõu oskuste pideva täiendamise;

11. palub komisjonil vaadata üle paindlikkuse ja turvalisuse strateegia, et seada ülemineku 
turvalisus päevakorras esikohale ning luua samal ajal noortele inimestele mobiilne ja 
lihtne juurdepääs; rõhutab, et paindlikkus ei ole ilma sotsiaalsete tagatisteta jätkusuutlik 
viis noorte inimeste tööturuprobleeme lahendada;

12. palub liikmesriikidel hõlmata riiklikesse noorte tööhõivestrateegia kavadesse kõik neli 
paindlikkuse ja turvalisuse komponenti:

a. paindlikud ja usaldusväärsed lepingulised korraldused; 

b. laiahaardelised elukestva õppe programmid, mille abil kindlustatakse oskuste pidev 
arendamine;

c. efektiivne aktiivne tööturupoliitika, mis keskendub oskustele ning kaasamisele;

d. sotsiaaltagatiste süsteemid, mis pakuvad noortele inimestele turvalisust
üleminekuperioodiks, mitte ei sunni neid olema paindlik;

13. palub liikmesriikidel ja tööturu osapooltel kindlustada kvaliteetne töö, et vältida noorte 
inimeste sattumist „ebakindluse lõksu“, ja kutsub tööturu osapooli üles looma ja 
rakendama koostöös komisjoniga miinimumstandardit neile, kes töötavad ebakindlatel või 
madala kvaliteediga töökohtadel;

Puudused ja diskrimineerimine

14. palub komisjonil vaadata üle kehtiva riikliku noori mõjutava seadusandluse igas 
liikmesriigis, et kindlustada selle kokkusobivus tööhõive võrdsuse direktiiviga;

15. palub liikmesriikidel ja komisjonil võimaldada noortele lapsevanematele paremaid 



PR\806138ET.doc 7/9 PE439.253v01-00

ET

lapsehooldusvõimalusi, hõlbustades seeläbi noorte emade osalemist tööturul;

16. palub liikmesriikidel rakendada nendele noortele inimestele võrdsete võimaluste loomise 
meetmeid, kes tegutsevad tööturu nendes osades, kus noored on alaesindatud, et seeläbi 
saada üle varasema vanuse alusel diskrimineerimise tagajärgedest ning saavutada 
mitmekülgne tööjõud; juhib tähelepanu headele kogemustele võrdsete võimaluste 
loomisel diskrimineerimisega võitlemisel;

17. märgib noorte inimeste majandusliku iseseisvuse tähtsust ning palub liikmesriikidel
tagada, et kõigil noortel inimestel oleks õigus minimaalsele sissetulekutasemele, mis tagab 
neile võimaluse luua iseseisev täiskasvanuelu;

ELi tasandi strateegiad ja valitsemismeetmed

18. soovitab nõukogul ja komisjonil algatada Euroopa noortegarantii, et kindlustada iga ELile
noorele õigus, et talle pakutakse tööd, praktikakohta, lisakoolitust või kombineeritud töö-
ja koolitusprogrammi pärast maksimaalselt 6-kuulist töötuse perioodi.

19. tervitab edusamme EL 2020 strateegia määratlemisel, kuid kahetseb, et Lissaboni 
strateegia ja eriti Euroopa Noortepakti osas ei ole läbi viidud avalikku ning läbipaistvat 
hindamist, sealjuures noorte lähtekohtade osas, ning et tööturu osapooli, 
kodanikuühiskonda ja noorteorganisatsioone ei kaasatud piisaval määral arutellu EL 2020 
strateegia välja töötamisel;

20. nõuab noortepoliitika uute siduvate sihteesmärkide seadmist; kutsub komisjoni üles 
hindama igal aastal olemasolevaid noortepoliitika sihteesmärke ja noorte garantiid, et 
saavutada tulemusi ja edusamme;

21. kutsub nõukogu ja komisjoni üles leppima kokku uutes, tõhusamates noorte tööhõivet 
puudutavates juhtimismeetmetes ning neid rakendama;

22. teeb ettepaneku luua alaline ELi noortega tegelev rakkerühm, mis kaasab 
noorteorganisatsioone, liikmesriike, komisjoni, parlamenti ja tööturu osapooli, et jälgida 
noorte tööhõive arengut, võimaldada võtta sektoritevahelisi poliitilisi meetmeid, jagada 
parimate tavade näiteid ja algatada uusi poliitilisi abinõusid;

23. kutsub liikmesriike üles hindama poliitika mõju noortele, kaasama noori kõikidesse 
protsessidesse ning looma noortenõukogu, mis jälgib noortega seotud poliitikat;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Kuna majanduslangus on põhjustanud EU27 riikides olulist töötuse suurenemist, on selge, et 
see mõjub noortele ebaproportsionaalselt raskesti. Täna on rohkem kui 5,5 miljonit alla 25-
aastast noort inimest töötud, see on 21,4 protsenti, mis on kaks korda kõrgem kui üldine 
töötusmäär. Kahjuks ei lahenda aeg Euroopa noorte probleemi: prognoositakse, et nimetatud 
määrad tõusevad veelgi.

Noorte töötus on üks Euroopa tõsisemaid probleeme. Riskime kaotada terve põlvkonna 
sotsiaalse tõrjutuse tõttu, seades samal ajal ohtu Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse 
tuleviku.

Noorte töötus tingib meie ühiskonnale suuri sotsiaalseid ning majanduslikke kulusid, mis 
põhjustavad majanduskasvu võimaluste kaotust ja maksubaasi kadumist, õõnestavad
investeeringuid infrastruktuuri ja avalikesse teenustesse, suurendavad sotsiaalkulusid ja 
toovad kaasa hariduse ja koolituse investeeringute alakoormust. Euroopa noored on 
kasutamata inimressursi aaretelaegas. Praegused majanduslikud ja sotsiaalsed väljavaated 
nõuavad tegutsemist.

Tööea algus töötuna põhjustab sügavaid psühholoogilisi haavu. Uuringud näitavad selgelt, et 
need, kes on noorena olnud töötud, kannatavad selle kahjulike mõjude all ka tulevikus. Töötus 
noores eas suurendab pikaajalise töötuse riski ning sellel on negatiivne mõju 
sissetulekutasemele hilisemas elus. Lisaks suurenevad töötuse suurenedes ka vaesus, haiguste 
esinemine, kuritegevus ning enesetappude arv. Me ei saa aktsepteerida Euroopa noorte 
kaotust sotsiaalse tõrjutuse tõttu.

Noorte sisenemist tööturule ning nende võimalust hakata täiskasvanuks ning iseseisvaks ei 
takista mitte ainult majanduskriisi poolt tekitatud põhjused. Alates 1980. aastatest on pööratud 
eritähelepanu noori mõjutavatele tööturu takistustele. Mõned faktid viitavad probleemi 
ulatusele.

Noored töötajad ei ole mitte ainult sagedamini töötud kui täiskasvanud, vaid neid palgatakse 
sagedamini ka juhutöödele, ajutistele vähekvaliteetsetele töödele, mis tähendab madalamat 
palka ja madalamat sotsiaalse turvalisuse taset. Lisaks sellele puutuvad noored töötajad kokku 
madalama töötervishoiu ja -ohutuse standarditega ning on saavad vähemalt 50% tõenäosusega 
rohkem töökohal viga kui nende kogenumad kolleegid.

Hea uudis on see, et noorte tööellu ning ühiskonda kaasamisest võib palju võita. Noortele
suurema arvu ja paremate töökohtade loomine toob kaasa mitmeid positiivseid mõjusid: see 
vallandab nn korrutusefekti, mille tõttu meie majandus ning ühiskond saavad lisatõuke 
investeeringute ning tarbimisnõudluse näol ning see kindlustab stabiilsemad ja tihedamad 
sotsiaalsed põlvkondadevahelised suhted. Lisaks suunavad hea töökoht ning kaasamine 
noored sotsiaalsest sõltuvusest iseseisvusele, mis aitab neil vältida vaesust ning võimaldab 
aktiivselt ühiskonda panustada.

Kõik liikmesriigid peavad tegutsema ning võitlema noorte töötuse vastu poliitiliste 
prioriteetide ning strateegiate abil, mis peegeldavad rahvuslikke erisusi. Kuid samal ajal peab 
EL tagama ühised strateegiad. Sellele väljakutsele reageerimine nõuab integreeritud ning 
ühtset lähenemist, mis ühendab sekkumise nii mikro- kui ka makromajanduse tasemel, 
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keskendub tööjõuvarule ja -nõudlusele ning tegeleb nii tööjõu kvaliteedi kui kvantiteedi 
küsimustega. Vaja on järjekindlat segu hariduslikust, rahanduslikust, tööalasest ning 
sotsiaalsest poliitikast. 

Majanduslike ja poliitiliste investeeringute abil uutesse töökohtadesse, haridusse ja koolitusse, 
tugevamatesse sotsiaalsete tagatiste süsteemi, dünaamilisemasse tööturgu ja korralikku töösse 
suudame muuta Euroopa tööturgu ning reorienteerida praeguseid trende paremale tulevikule 
noorte jaoks.

Tõstame noorte tähtsust poliitilisel maastikul. Tegeleme selle probleemiga. Muudame 
kadunud põlvkonna lootuse põlvkonnaks!


