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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb muret noorte töötuse vastuvõetamatu taseme pärast ning eelkõige piirkondade ja 
liikmesriikide vaheliste suurte erinevuste pärast selles vallas (teatavates liikmesriikides on 
see vähem kui 10% ja teistes üle 60%); tunneb samuti muret asjaolu pärast, et paljud 
noored ei osale hariduses, tööhõives ega koolituses (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei osale hariduses, tööhõives ega koolituses), neile lisandub veel suur hulk noori, 
kes töötavad, kuid kelle töökoht on ebakindel; on seisukohal, et need asjaolud koos 
kahjustavad Euroopa ideed, ohustades ühtse elukvaliteedi ja töötingimustega Euroopa 
majandusarengut ja elujõulisust ning tulevase majanduskasvu potentsiaali, aga ka ELi 
piirkondade majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, mis on määratletud 
ELi toimimise lepingu artiklis 174; on seisukohal, et seetõttu on vaja tulemuslikke 
meetmeid ELi, riikide, piirkondade ja kohalikul tasandil, sealhulgas arvestades linnade ja 
maapiirkondadega, eelkõige pidades silmas ELi ees praegu seisvaid raskusi ja probleeme 
ning asjaolu, et ELil on rohkem kui kunagi varem vaja tugevaid ja innovaatilisi noori;

2. on seisukohal, et noored moodustavad oma sotsiaal-majandusliku näitajate poolest ELis 
ühe töö osas kõige haavatavama elanikkonnarühma, eriti praeguses majandus- ja 
finantskriisi olukorras, arvestades noorte märkimisväärselt suurt arvu tööturul ja asjaolu, 
et noorte tööga seotud probleemid on kõige keerulisemad; on arvamusel, et Euroopa 
regionaalpoliitika, mis tugevdab ja täiendab liikmesriikide jõupingutusi majandustegevuse 
taaselustamiseks ja tööhõive edendamiseks nende territooriumil, on üks ELi tähtsaid 
vahendeid selleks, et aidata praegusest olukorrast välja tulla, kuna see poliitika juhib ja 
suunab vajalike struktuurireformide elluviimist, koondab investeeringuid kõige 
tähtsamatesse meetmetesse, et maksimeerida investeeringute mõju piirkondade või 
liikmesriigi sotsiaalmajanduslikule olukorrale, stimuleerib majandust ja aitab luua uusi 
töökohti noortele; kutsub seepärast liikmesriike üles kasutama täielikult ja koordineeritult 
ära kättesaadava ELi rahastamise (ERF, ESF, Ühtekuuluvusfond, EAFRD ja EMKF) ning 
võimaldama noortele neile kasu toovat aktiivset osalemist majanduses ja ühiskonnas, 
toetades samal ajal muu hulgas noori ettevõtjaid üleeuroopalise ettevõtlusinkubaatori 
projekti abil, mis võimaldab neil alustada ettevõtlust kaitstud keskkonnas; soovitab lisaks 
luua sobivaid tingimusi riskikapitaliks ning toonitab, et tuleb arvestada piirkondlike 
eripäradega, sest need võivad suunata noorte algatuste edu või läbikukkumist kogu ELis ja 
eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevates ja äärepoolseimates piirkondades, kus 
investeeringud on vajalikud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tagamiseks;

3. toonitab, et lisaks Euroopat tabanud majanduskriisile on praeguse olukorra põhjused 
muuhulgas struktuursed ning tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis vajab 
parandamist; on seisukohal, et vaja on köitvamaid õpetamisstrateegiaid ja nende paremat 
piirkondlikku rakendamist ning piirkondade ja asjaomaste liikmesriikide vahel kogemuste 
ja parimate tavade vahetamise platvormide võrgustiku loomist, milles võetaks arvesse 
erinevaid olukordi ning mis võimaldaksid paindlikkust kooskõlas iga piirkonna 
erivajaduste ja -omadustega, milles määrataks kindlaks iga piirkonna arengu jaoks 
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esmatähtsad valdkonnad ning edendataks tõhusamate aktiivsesse tööellu ülemineku 
strateegiate kasutamist (tugevate seostega kooli ja töö vahel, eelkõige duaalsete 
haridussüsteemide või vastava ala praktikakohtade abil õpingute ajal), ning kindlamate 
karjäärivalikute loomist; rõhutab majanduskriisi murettekitavaid tagajärgi olukorrale, 
millest noored ennast praegu leiavad; palub liikmesriikidel vältida suuri kärpeid sellistes 
tähtsates valdkondades nagu haridus, teadusuuringud ja innovatsioon, sest koos majandus-
ja finantskriisi muude negatiivsete tagajärgedega saab neist kärbetest tõsine takistus 
noorte töötusega võitlemisel ning edaspidiste, noortele keskenduvate 
investeerimisstrateegiate loomisel;

4. saab aru – arvestades, et tööturgu iseloomustab töökohtade kadumine ja loomine 
mitmesugustes majandussektorites ning et igal aastal kaob ligikaudu 15% töökohtadest ja 
umbes samapalju töökohti luuakse uuesti –, et muutuste ennetamiseks on asjakohane 
terviklik lähenemisviis kui osa tõeliselt tulemuslikust tööhõivepoliitikast; peab vajalikuks 
sellise kvalifikatsioonipoliitika kavandamist, mille abil saab tulemuslikult edendada 
elukestva koolitusega seotud jõupingutusi, hõlbustades kvaliteetset kutsealast 
ümberkvalifitseerumist ja oskuste esialgset ja püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides piirkondades; toonitab sellega seoses, kui oluline on 
kaotada lõhe hariduse ja tööturu vahelt ning rõhutab õpitud oskuste ja tänapäevaste 
töökohtade vahelist sobimatust, ja seda, kui oluline on rakendada meetmeid, et kaitsta ja 
toetada töötuid ajal, mis nad otsivad uusi võimalusi; on seisukohal, et võetud meetmed 
peaksid olema tihedalt seotud, et aidata soodustada ja edendada tootlikkust ning era- ja 
avaliku sektori investeeringuid suure kasvupotentsiaaliga sektoritesse, ja et hoida ära 
edaspidine tööjõupuudus kutsealadel, kus tööjõud on juba napp;

5. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi suurendama haridus- ja 
tööhõivepoliitika tõhusust, mis peaks tuginema kolmele järgmisele põhimõttele:

– ennetav lähenemisviis, et prognoosida paremini tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga;

– kõigi asjaomaste avaliku ja erasektori osaliste suurem kaasatus, sh õpetajad, vanemad, 
tudengid, ettevõtted, koolid ja noorteorganisatsioonid, k.a VVOd;

– piirkondlik lähenemisviis, milles nähakse ette mehhanismid probleemide paremaks 
kindlakstegemiseks, tõhusama otsuste tegemise tagamiseks ning koolitusvajadustest 
selge ülevaate pakkumiseks tihedas koostöös asjaosalistega;

on arvamusel, et arvesse tuleks võtta kohalikke vajadusi ja territoriaalset eripära, et 
võimaldada integreeritud territoriaalsete arengustrateegiate raames töökohtade 
kindlakstegemist, eelkõige innovaatilistes sektorites, näiteks rohelistes ja 
sotsiaalettevõtetes;

6. nõuab, et kasvuks ja töökohtadeks vajalike investeeringute stimuleerimiseks ja selle 
murettekitava olukorra kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki Euroopa rahalisi 
vahendeid, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, ESFi ja ERFi; juhib tähelepanu 
asjaolule, et VKEd on Euroopa arengumootor, tööhõive alus ja peamine osaline kriisi 
lõpetamisel; peab seetõttu vajalikuks anda VKEdele parem juurdepääs 
rahastamisvõimalustele ja ettevõtluskeskkonnale, milles nad tegutsevad; ergutab Euroopa 
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Investeerimispanka investeerima noortele töökohtade loomisesse, lootes uutest 
ettevõtetest saadavale tulule, tingimusel et ta annab laenu peamiselt VKEdele; nõuab, et 
pöörataks erilist tähelepanu kõikidele neile piirkondadele, mida on noorte töötus kõige 
rängemini tabanud, ja toonitab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid võivad 
aidata äriühingutel, eelkõige VKEdel võtta noori tööle ja vähendada noorte töötust ning 
samuti võtta tööturuks, hariduseks ja koolituseks vajalike meetmeid, et toetada töötajate 
üleminekut kohalikul tööturul, kui nad omandavad uusi oskusi ja töökohti (sh rohelisi 
töökohti ja töökohti, mis on nõutavad demograafiliste suundumuste, uute tehnoloogiate 
ning maapiirkondades tööhõive mitmekesistamise pärast); palub liikmesriikidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel asutustel koostada integreeritud territoriaalse arengu strateegiad, 
mis hõlmavad koolitust ja tööhõivet, alustades meetmetest haridussüsteemist varakult 
lahkumise vältimiseks, ning luua noortele tööhõivevõimalusi;

7. peab tervitatavaks komisjoni noorte töötusega võitlemise meetmeid, mis peaksid koos ELi 
noorte tööhõive algatuse ja eelkõige noortegarantiiga ning kooskõlas strateegiaga „EL 
2020” püüdma leida lahendusi, et ergutada inimvääriliste, kvaliteetsete ja jätkusuutlike 
töökohtade ning võrdsete võimaluste loomist noortele, edendades sotsiaalset kaasatust, 
vähendades ebakindlaid töösuhteid ja vaesuse ohtu, andes noortele väärikustunde ja 
iseseisva elu ning võideldes ajude väljavoolu vastu; on arvamusel, et sellised meetmed 
peaksid samuti ergutama ja tugevdama olemasolevaid liikuvusalaseid programme ning 
oskuste ja kvalifikatsioonide paremat tunnustamist ELis, ning edendama suuremat 
piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd, piirates samaaegselt olemasolevaid 
haldustõkkeid ja kaotades praeguseid takistusi õpipoisi-, praktika- ja internatuuri 
kohtadelt, et paremini võidelda geograafiliste ebakõlade vastu töökohtade pakkumisel ja 
nõudlusel osana tuleviku teekaardist majanduslikult, sotsiaalselt ja territoriaalselt rohkem 
ühtekuuluva majandus- ja rahaliidu suunas; nõuab, et liikmesriigid ning piirkondlikud ja 
kohalikud asutused rakendaksid kiiresti noortegarantii raames koostatud meetmeid ning 
edendaksid selliste edukate mudelite vahetamist, mille tulemuse on tekkinud positiivsed 
suundumused noorte töötuse vähendamisel, eelkõige selliste noorte hulgas, kes ei osale 
hariduses, tööhõives ega koolituses; märgib siiski, et noorte töötuse vastu võitlemise 
rahastamine ei ole piisav, ja toonitab, et ettepanek rahastada ELi noorte tööhõive algatust 
aastatel 2014–2020 6 miljardi euroga ei ole kaugeltki piisav, et avaldada märkimisväärset 
mõju noorte olukorrale.
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