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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

võitluse kohta noorte tööpuudusega ja võimalike väljapääsuteede kohta
(2013/2045(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 14. juuni 2010. aasta resolutsiooni noorte tööturule juurdepääsu 
soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise 
kohta,1

– võttes arvesse komisjoni teatist „Noortele pakutavate võimaluste algatus” (COM 
(2011)0933) ning Euroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsiooni noortele 
pakutavate võimaluste algatuse kohta ja parlamendi poolt komisjonile esitatud suuliselt 
vastatavat küsimust noortele pakutavate võimaluste algatuste kohta 2 (O-000106/2012 –
B7-0113/2012),

– võttes arvesse komisjoni teatist noortele pakutavate võimaluste algatuse rakendamise 
kohta (COM(2012)0727),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Noorte liikuvus” (COM(2010)0478),

– võttes arvesse Luxembourgis 17. juunil 2011. aastal vastu võetud nõukogu järeldusi 
noorte tööhõive edendamise kohta Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks,

– võttes arvesse 7. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldusi noorte tööhõive 
algatuse kohta,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2012. aasta ettepanekut ametipraktika raamistikku 
käsitleva tööturu osapooltega üleeuroopalise konsulteerimise teise etapi korraldamiseks 
(COM(2012)0728),

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2012. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta (COM(2012)0729),

– võttes arvesse Eurofoundi 13. juuni 2012. aasta aruannet „Youth Guarantee: Experiences 
from Finland and Sweden” („Noortegarantii: Soome ja Rootsi kogemused”),

– võttes arvesse oma 2013. aasta jaanuari resolutsiooni noortegarantii kohta3,

– võttes arvesse nõukogus 28. veebruaril 2013. aastal saavutatud poliitilist kokkulepet 
nõukogu soovituse kohta noortegarantii loomiseks,

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja 
mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2013)0007.
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võimaluste tarvis” (COM(2009)0200),

– võttes arvesse ettepanekut muuta komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (COM(2011)0607), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu liikmete 30. jaanuari 2012. aasta avaldust 
„Majanduskasvu soodustava konsolideerimise ja töökohtade loomist edendava 
majanduskasvu suunas”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni ja 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et 2013. aasta jaanuaris oli aktiivsete noorte hulgas 23% töötuid ning töötuse 
määrad kõikusid 15% Austrias, Taanis, Saksamaal ja Madalmaades kuni üle 55% Kreekas 
ja Hispaanias, osutades märkimisväärsetele geograafilistele erinevustele;

B. arvestades, et 2011. aastal oli 7,5 miljonit mittetöötavat ja mitteõppivat noort (NEET-
noored) vanuses 15–24 aastat ning 6,5 miljonit vanuses 25–29 aastat, kelle hulgas on ka 
haavatavad grupid, nagu terviseprobleemidega või puudega noored ja üksikemad, ning et 
selline areng toob kaasa raskeid sotsiaalseid tagajärgi, nagu ebapiisavad või ebakindlad 
tööalased väljavaated tulevikus või isegi psüühilised ja füüsilised häireid; arvestades, et 
lähitulevikus kõnealuste probleemide hulk tõenäoliselt kasvab;

C. arvestades, et 2011. aastal oli noorte tööturult kõrvalejäämisest põhjustatud majanduslik 
kahju hinnanguliselt 153 miljardit eurot, mis vastab 1,2% ELi SKP-st 1; arvestades, et see 
kujutab endast tõsist sotsiaalset ja majanduslikku koormat;

D. arvestades, et noored on teistest gruppidest enam majanduskriiside ajal eriti ebasoodsas 
olukorras; arvestades, et paljude noorte jaoks võib praegune töötus kujuneda pikaajaliseks 
töötuseks, mis tekitab sotsiaalse tõrjutuse ohu; arvestades, et sellel on murettekitavad 
tagajärjed noortele, kuna alandab nende enesehinnangut, takistab ambitsioonide teostamist 
ning lükkab edasi eeldused iseseisvaks eluks, sealhulgas pere loomiseks, ning seetõttu ka 
ühiskonnale, mõjutades negatiivselt Euroopa sotsiaalset, majanduslikku ja demograafilist 
olukorda;

E. arvestades, et Lissaboni strateegia (2000–2010) kontekstis otsustas EL tõsta haridustaset, 
vähendada koolist väljalangemise määrasid aastaks 2020 kuni alla 10%-ni ning tõsta 
kolmanda taseme hariduse või samaväärse hariduse omandamise määra vähemalt 40%ni;

F. arvestades, et VKEd, kes on majanduskasvu ja töökohtade loomise ning strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamise tõukejõuks, on majanduskriisi tõttu kaotanud 
enam kui 3,5 miljonit töökohta ning et töökohtade sulgemine mõjutab kõiki töötajaid, 
kaasa arvatud noori;

                                               
1 Eurofound (2012), „NEET-noored – Mittetöötavad või haridust ega kutset mitteomandavad noored: omadused, 
kulud ja poliitilised reaktsioonid Euroopas”. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg.
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G. arvestades, et 2008. aastal alanud majanduskriis on negatiivselt mõjutanud nii tööturu 
nõudlust kui ka pakkumist, suurendades seeläbi märkimisväärselt ebakindlust väljavaadete 
suhtes tööd leida ning muutes oluliseks, et kõik töötud oleksid paremini teavitatud töö 
leidmise võimalustest;

1. rõhutab, et poliitikameetmeid, mida liikmesriigid rakendavad, tuleb mitmekesistada ning 
need peaksid olema suunatud kõikide võimalike takistustega võitlemisele, mis võivad 
takistada noortel püsiva töö leidmist, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele gruppidele, 
kes kannatavad suurema tõenäosusega erinevate ebasoodsate olukordade tõttu;

2. rõhutab, et kõikide asjakohaste sidusgruppide, sealhulgas kutseõppe- ja haridusasutuste, 
tööandjate, avaliku ja erasektori tööhõivetalituste, sotsiaalpartnerite, kolmanda sektori 
organisatsioonide ning tervishoiu- ja muude asutuste kaasamine on määrav erinevate 
meetmete edukaks rakendamiseks, mis toetavad terviklikul viisil noorte tööhõivet ja 
tööalast konkurentsivõimet; toonitab, et tööturu pidevalt arenevatele vajadustele 
vastamiseks peavad meetmed olema paindlikud;

3. tunnistab teatavate piirkondade erakordselt keerulist olukorda, kus noorte töötuse määr on 
üle 25%; tervitab asjaolu, et ELi toetust noorte tööhõivele suurendatakse välja pakutud 
ELi noorte tööhõive algatusega, mille eelarve seitsmeaastaseks perioodiks (2014–2020) 
on 6 miljardit eurot;

4. tervitab nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 28. 
veebruari 2013. aasta otsust nõustuda nõukogu soovitusega luua noortegarantii; soovitab 
laiendada abi andmist alla 30-aastastele teise astme kõrghariduse omandanutele; rõhutab, 
et kõnealuse meetme tõhusus sõltub paljuski muudest teguritest nagu infrastruktuur, 
avaliku ja tugevdatud erasektori tööhõivetalituste suutlikkus, õppekohtade olemasolu, 
praktikate ja väljaõpete pakkumine ning teiste liikmesriikide edukate kogemuste 
ülekantavus ja rakendamine; rõhutab, et noortegarantii tuleb kaasata laiemasse aktiivse 
tööturu poliitika raamistikku, tagades samas kõrged kvaliteedistandardid; 

5. innustab liikmesriike suurendama toetust ettevõtetele, ühistutele ja kolmanda sektori 
organisatsioonidele, kes soovivad osaleda noortegarantii programmides tihedas koostöös 
avaliku ja erasektori tööhõivetalitustega, pakkudes sealhulgas maksusoodustusi, püsivate 
tööjõukulude toetusi ning kohapealse väljaõppe rahastamisele juurdepääsu võimalust, mis 
toetab ettevõtteid, tagades neile kõrgekvaliteedilise tööjõu ja väljaõppepakkumised, ning 
kujutab endast tõhusat ja sihipärast investeeringut noorte potentsiaali;

6. kutsub liikmesriike üles koostama edasisi NEET-noortele suunatud konkreetseid 
teavitusstrateegiaid, mis hõlmaksid tõhusaid sekkumisviise koolist väljalangemise 
peatamiseks ning koolist väljalangenud noorte kaasamiseks strateegiatesse, mis 
lihtsustavad üleminekut hariduse omandamisest tööhõivesse, ning tõstaksid noorte 
tööalast konkurentsivõimet, kõrvaldades samas praktilised ja logistilised takistused, 
millega seisavad silmitsi kompleksvajadustega noored;

7. toetab programmi „Erasmus kõigile” loomist ning noori käsitleva eraldi peatüki ja 
eelarverea loomist koos suurema toetusega neile, kes on noorsootöös aktiivsed, kuid mitte 
institutsiooni tasandil; on arvamusel, et enamate ja erinevate oskuste omandamine, samuti 
välisriigis õppimine, toetab noorte osalemist ühiskonnas ning parandab nende väljavaateid 
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tööturul;

8. kutsub liikmesriike üles toetama noorte hulgas füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist, 
luues vahendid ja soodustingimused oma ettevõtte rajamiseks, näiteks halduskoormust 
vähendades ning maksusoodustusi kohaldades;

9. toetab noorte hulgas füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise edendamise raames Euroopa 
mikrokrediidirahastule „Progress” välja pakutud järeltulijat, mis kaasatakse sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi (2014–2020), et paremini vastata nõudlusele, kaasa 
arvatud noorte hulgas;

10. nõuab ambitsioonikat terviklikku poliitilist lähenemisviisi hariduse, väljaõppe, tööhõive ja 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötamisega seotud algatustele, mis puudutab terviklikul 
viisil kõiki noori kõikidel erinevatel tasanditel;

11. kutsub liikmesriike üles tagama ametipraktika kõrgekvaliteedilised raamistikud koos 
rahalise toetuse ja kohustusliku järelevalvega ning ametipraktikate ja töölesuunamiste 
ühised kvaliteedistandardid; rõhutab, et kõnealuste programmide aktiivne edendamine 
ning nende kohta teadlikkuse tõstmine on ettevõtjatele vajalik;

12. toonitab, et Õpipoisiõppe Liit peaks samuti toetama Euroopa ja riikliku tasandi 
kampaaniaid kutseharidusega seotud kujutluste muutmiseks ning peaks korrapäraselt 
korraldama foorumi kõikide asjakohaste Euroopa ja riiklike sidusrühmadega, et arutada 
Euroopa õpipoisistrateegia järelevalvet; rõhutab, et tuleks ette näha stiimulid ka piiriülese 
väljaõppe rahastamise lihtsustamiseks, mis võimaldab ettevõtetel ja sotsiaalpartnerite 
organisatsioonidel olla kaasatud duaalsete haridussüsteemide loomisse;

13. innustab liikmesriike toetama noorte töötajate liikuvust, tehes täiendavaid edusamme 
kvalifikatsioonide ja oskuste vastastikuse tunnustamise ning riiklike 
sotsiaalkindlustussüsteemide, eriti pensionisüsteemide tõhustatud kooskõlastamise suunas 
ning jätkates märkimisväärselt keeleõppese investeerimist;

14. rõhutab vajadust käivitada EURESe reformid, et viia tööotsijad ja töökoha vahetajad 
proaktiivsel viisil kokku vabade töökohtadega, ning vajaduse korral reformida avalikke 
tööhõivetalitusi, et tõhustada nende noortega seotud tegevust ja lähenemisi; rõhutab, et 
vaja on tõsta teadlikkust EURESest, et suurendada selle nähtavust ja kättesaadavust 
karjäärinõustamissüsteemina, mis aitab tudengitel saada teadlikumaks oma kutsumustest 
ja võimetest ning samuti olemasolevatest töövõimalustest;

15. kutsub liikmesriike üles tunnustama mitteformaalset haridust ja omandatud oskuseid, et 
väärtustada tööturul nõutavaid oskusi;

16. rõhutab, et tuleb tegeleda nn ajude raiskamise probleemiga, kuna lastes kõrgelt 
kvalifitseeritud ja oskustega noortel töötada kohtades. kus nad ei saa oma potentsiaali 
kasutada, tähendab nende tegelike oskuste ja kvalifikatsioonide kasutamata jätmist, mis 
avaldab neile samal ajal sotsiaalses ja psühholoogilises mõttes negatiivset mõju;

17. kutsub liikmesriike üles arendama välja personaalse karjäärinõustamise ja -juhtimise, mis 
algab juba keskkoolis, et võimaldada noortel teha kõrghariduse suhtes teadlikke otsuseid, 
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ning looma mehhanismid tehtud tööpakkumiste jälgimiseks ning nende noorte edasise 
töölemineku edukuse määra hindamiseks;

18. toonitab, et kõiki noorte töötusega aktiivseks võitlemiseks investeeritud vahendeid tuleb 
kasutada tulemuslikult; kutsub liikmesriike üles käitama rakendatud tööhõivemeetmete 
järelevalve- ja hindamissüsteemi ning kõnealuste meetmete tõhususe kontrollimise 
süsteemi, et liikuda üha enam tõenditel põhineva poliitika suunas, mida saaks ühtlasi ELi 
tasandil jagada;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Noorte olukord tööturul on praegusel ajal väga raske. Kogu tööealise elanikkonna töötuse 
määr on 11%, noorte hulgas on see näitaja aga kaks korda suurem – 23%. Praegu on kogu 
Euroopa Liidus kuni 25-aastaseid töötuid üle 5,5 miljoni. Üksikute liikmesriikide lõikes 
esineb märgatavaid erinevusi – kui Saksamaal ja Austrias ei ületa noorte töötuse määr 9%, siis 
kriisiolukorras Kreekas ja Hispaanias on see juba ületanud 55% piiri. Majanduskriis, mis on 
vähemal või suuremal määral puudutanud ja puudutab endiselt üksikuid liikmesriike, on 
põhjustanud olukorra, kus sellest, et uusi töökohi ei teki, ei ole veel küllalt – ka tööandjad 
vähendavad kulude kokkuhoidmiseks juba olemasolevaid töökohti. Vallandamised 
puudutavad kõige sagedamini ja arvukamalt ajutise või tsiviilõigusliku lepingu alusel 
töötajaid ehk just nimelt tööturule sisenevaid või sinna hiljuti sisenenud noori. Euroopat 
hõlmavast statistikast nähtub, et 13% kogu ajutiselt töötava elanikkonna hulgas moodustavad 
noored kuni 40%. Sellele tuleb lisada kogemuste puudumine ja erialase ettevalmistuse 
kohandamata jätmine tööturu vajadustega. Need tegurid üheskoos loovad täiskasvanuikka 
jõudvale noorele inimesele väheoptimistliku perspektiivi. Töö ja väljavaadete puudumine 
noorte ebasoodsate prognooside peatseks muutumiseks peegeldub Euroopa halvenevas 
demograafilises situatsioonis. Noored lükkavad pereloomise ja lapsevanemateks saamise 
otsused määramata ajaks edasi, sest nende tööalane tulevik on nii ebakindel.

Seda silmas pidades peavad noorte tööpuudusega võitlemiseks võetavad meetmed olema 
ühtlustatud meetmetega, mis seisnevad majanduse üldise elavdamise ergutamises ja 
tööhõivepoliitika reformimises. Vaja on algatusi, mis on suunatud ettevõtluse toetamisele ja 
võimalikult suure hulga juba olemasolevate töökohtade säilitamisele, lisaks tuleb võtta 
meetmeid ettevõtjate julgustamiseks uute töökohtade loomisel. Noorte olukorra tegelik 
paranemine oleneb suurel määral riigi toetusest, tööhõiveteenistuste, kutsenõustamisteenuste 
osutajate, koolitusasutuste ning noorte tugiteenistuste vahelise koostöö tugevdamisest, lisades 
sinna ka sotsiaalpartnerite ning noorte või noorteorganisatsioonide esindajate aktiivse 
osalemise.

Noortegarantii vastuvõtmine nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimused) poolt on oluline poliitiline impulss. See algatus seisneb töö- või 
haridustee jätkamise või õpipoisiõppe- või praktikavõimaluse tagamises kuni 25-aastaste 
noortele. Näib, et noorte töötuse struktuuri väljendavate vaieldamatute arvnäitajate põhjal 
tuleb laiendada selle toetuse saajate ringi kuni 30-aastaste koolilõpetajatega. Eraldi 
eelarverealt ja Euroopa Sotsiaalfondist selleks otstarbeks eraldatud raha on liikmesriikide 
tegeliku toetamise vahend rasketel kriisiaegadel. Sel puhul tuleks pöörata erilist tähelepanu 
olulistele elementidele, mis peavad olemas olema, et tagada selle ettevõtmise edukus. 
Nendeks elementideks on nõuetekohane toimimisstruktuur, riikliku ja eratööhõiveteenistuse 
tootlikkus ning kutseõppe ja -praktika kõrge kvaliteedi tagamine.

Nende meetmete kogum peab olema seotud noortegarantii programmis osaleda soovivate 
ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonide toetamise suurendamisega tihedas koostöös 
riiklike tööhõiveteenistustega maksusoodustuste, tööhõive püsikulude toetuste ning 
juurdepääsu kaudu rahalistele vahenditele, mis toetavad väljaõppe kõrget kvaliteeti tagavaid 
ettevõtteid. Tähtis on, et liikmesriigid ei piirduks Euroopa Komisjoni ettepanekus otseselt 
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nimetatud lahendustega, vaid kasutaksid instrumente, mille tõhusus on järele proovitud 
muudes liikmesriikides ning mis võimaldavad paremini kohanduda konkreetsete tööturgude 
spetsiifikaga.

Noorte olukorrast rääkides ei saa mööda minna nn NEET-noortest ehk noortest, kes ei tööta, 
ei omanda haridust ega kutset või kes on kooli pooleli jätnud. Nende arv Euroopas on 
viimastel aastatel kasvanud ning on praegu üle 15%. Seda nähtust tuleb lähemalt vaadelda, 
seda enam, et nendele, kes kooli pooleli jättes ei omanda isegi põhikvalifikatsiooni, saab 
osaks sotsiaalne tõrjutus. Liikmesriigid peavad välja töötama spetsiifilisema lähenemisviisi 
NEET-noortele, ühendades kooli poolelijätmise vastu võitlemises seisneva tõhusa sekkumise 
ning kooli pooleli jätnud inimeste reintegratsiooni, samuti tuleb võtta koolist tööle üleminekut 
hõlbustavaid meetmeid, mis suurendavad noorte tööhõivet ning kõrvaldavad praktilised ja 
logistilised barjäärid, millega keerulisemate vajadustega noored kokku puutuvad.

Noorte suure tööpuuduse üks põhjusi on töökogemuse puudumise kõrval kahtlemata ka 
erialase ettevalmistuse sobimatus. Seetõttu on vaja haridust kaasajastada hariduspoliitika 
ümberkujundamise kaudu põhiinstrumendiks noorte tulevikku investeerimisel ja nende 
olukorra parandamisel tööturul, mida tuleks teha õppekavade kohandamisega tööturu 
praeguste ja tulevikuvajadustega. Selle eesmärgi saavutamisel on abiks tõhustatud 
individuaalse kutsenõustamise süsteem. See peab olema kättesaadav juba keskkoolis, koos 
tulevaste tööpakkumiste jälgimise süsteemiga ja hilisemale tööhõivele tuginedes, mis muudab 
edasise haridussuuna valiku teadlikumaks ja läbimõeldumaks.

Noorte tööturule toomise poliitika üks tähtsamaid elemente on füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemise soodustamine. Kõiki ettevõtluse, iseseisvate algatuste ja individuaalsete annete 
arendamisele suunatud meetmeid tuleb jätkata ja toetada. Noored peavad teadma, kuidas 
alustada iseseisvat majandustegevust ning kuhu võib pöörduda haldusabi saamiseks, 
maksuvabastustel või -soodustustel põhinev loodud hõlbustuste ja soodustingimuste süsteem 
peab aga noori selleks julgustama. Sellepärast on väga oluline see, et füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja tegevuse alustamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimise 
hõlbustamise toetamine jätkuks sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmis aastateks 
2014–2020.

Kutsealane liikuvus on samuti vahend noorte tööpuudusega võitlemiseks. Euroopa Liidus on 
saadaval üle miljoni registreeritud tööpakkumise. Need kohad jäävad aga täitmata, sest seal, 
kus tööd pakutakse, napib töösoovijaid. Elamine väljaspool oma päritoluriiki ei ole 
populaarne. On täheldatud, et vaid 2% ELi kodanikest elab muus liikmesriigis kui on nende 
päritoluriik. Kuna noored kipuvad töö otsingul rohkem ringi rändama, tuleb neile seda 
hõlbustada. Edasised edusammud kutsekvalifikatsioonide ja -oskuste vastastikusel 
tunnustamisel ning riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide, eriti pensioniskeemi 
kooskõlastamisel ja märkimisväärsed investeeringud võõrkeeleõppesse on vajalikud liikuvuse 
toetamise osad. Vastutulek on ka EURESi võrgu reformimise jätkamine, tänu millele 
omandavad noored juurdepääsu teabele ja saavad aktiivselt tööd otsida. Vaja on seda 
institutsiooni edasi arendada, suurendada selle tuntust ja kättesaadavust ning samuti täiustada 
kutsenõustamissüsteemi.

Äramärkimist väärib ka eraldi eelarvereaga noorteosakonna loomine programmi „Erasmus 
kõigi jaoks” raames ning noorterühmituste toetamine, mis tegutsevad noorte aktiviseerimise 
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hüvanguks, kuid seda mitte institutsionaliseeritud vormis. Mitmesuguste oskuste 
omandamine, ka mitteametlikult, edendab noorte osalust ühiskonnas ja tõstab noorte 
konkurentsivõimet tööturul.

Kvaliteetse lõpupraktika tagamisel noortele on väga oluline eraldada vastavat rahalist abi selle 
praktika korraldajatele ning jälgida kohustuslikus korras selle praktika nõuetekohast taset 
garanteerivat süsteemi ja selle tõhusust. Lõpupraktikat on vaja jõuliselt edendada tööandjate 
hulgas, kes peaksid käsitlema seda süsteemi kui inimese ettevalmistamise võimalust 
konkreetse ametikoha jaoks ning lõppkokkuvõttes kui võimalust leida ja hoida väljaõppe 
saanud ja hea kvalifikatsiooniga töötajat. Samuti tuleb toetada kutseõppe edasist arengut, 
korraldada ja toetada Euroopa ja riiklikke kutseõppe edendamise kampaaniaid ning jälgida 
Euroopa õpipoisistrateegiat.

Väga oluline on ka see, et liikmesriigid tunnustaksid ja kinnitaksid vabaharidust ehk 
väljaspool ametlikku haridussüsteemi omandatud oskusi. Need oskused võivad anda 
positiivse panuse noore inimese individuaalsesse arengusse, suurendada tema 
kodanikuaktiivsust, tugevdada sotsiaalset integratsiooni ning parandada olukorda tööturul.

Ära tuleb märkida ka nn ajude raiskamise probleemi, mis seisneb kvalifitseeritud ja pädevate 
noorte sunnitud töötamises alla oma potentsiaalsete võimete, mis toob kaasa mitte ainult 
sotsiaalsed, vaid ka noorte endi jaoks psühholoogiliselt negatiivsed tagajärjed.

Kokkuvõttes tuleb kõiki liikmesriikide võetavaid meetmeid analüüsida nende tõhususe 
seisukohalt, juurutatud mehhanisme tuleb jälgida arengu käigus, eraldatud vahendeid aga 
tõhusalt arveldada. Noorte väga raske olukord nõuab otsustavat sekkumist ja vastavate 
rahaliste vahendite investeerimist, kuid praeguses Euroopa majandusolukorras, kus 
domineerib eelarve konsolideerimise poliitika, peavad need vahendid olema sihipäraselt 
suunatud ja olukorda märgatavalt parandama.


