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ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamine 

2015/2351(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0250/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamise kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6, 165 ja 166, 

– võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitust noortegarantii loomise kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldusi noorte tööhõive 

algatuse kohta2, 

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2009. aasta resolutsiooni Euroopa 

noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist 

raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020“)4, 

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Erasmus+ ja teiste vahendite 

kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis5, 

– võttes arvesse nõukogus 23. novembril 2015. aastal vastu võetud nõukogu ja komisjoni 

2015. aasta ühisaruannet Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud 

raamistiku (2010–2018) rakendamise kohta, 

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2015. aasta teatist „Kavand: nõukogu ja 

komisjoni 2015. aasta ühisaruanne Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö 

uuendatud raamistiku (2010–2018) rakendamise kohta“ (COM(2015)0429) ja komisjoni 

teatisele lisatud komisjoni töödokumente „Avatud koordinatsiooni meetodi kasutamise 

                                                 
1 ELT C 120, 26.4.2013, lk 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 ELT C 311, 19.12.2009, lk 1. 
4 ELT C 119, 28.5.2009, lk 2. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0107. 
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tulemused noortevaldkonnas, erilise tähelepanuga teisel tsüklil (2013-2015)“ 

(SWD(2015)0168) ja „Noorte olukord ELis“ (SWD(2015)0169), 

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitust mitteformaalse ja 

informaalse õppe valideerimise kohta, 

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2015. aasta teatist „Nõukogu ja komisjoni 2015. 

aasta ühisaruande projekt hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö 

strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta. Hariduse ja koolituse valdkonna 

üleeuroopalise koostöö uued prioriteedid“ (COM(2015)0408), 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, 

– võttes arvesse oma 8. septembri 2015. aasta resolutsiooni noorte ettevõtluse edendamise 

kohta hariduse ja koolituse kaudu1, 

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni ja 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 6 kohaselt kuulub haridus- ja 

noorsoopoliitika liikmesriikide pädevusse; 

B. arvestades, et riigi ja ELi tasandi vahendite sihtotstarbelisema kasutamise abil tuleb 

noori aidata nende ees seisvate väljakutsetega hakkama saamisel; tuletades samas 

meelde, et noorte tööpuuduse vastu ei ole võimalik võidelda ilma loobumata 

kokkuhoiupoliitikast, mis on enamikus Euroopa riikides kaasa toonud töökohtade 

vähendamise, nagu seda täheldatakse nõukogu ja komisjoni ühisaruandes Euroopa 

noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku rakendamise kohta; 

C. arvestades, et noori aidata nende praeguste tõsiste probleemide lahendamisel ja 

tulevikus nende ees seisvate väljakutsetega hakkama saamisel liikmesriikide 

noortepoliitika abil ning vastavalt iga liikmesriigi riikliku poliitika prioriteetidele, et 

noortepoliitika oleks asjakohasem, tõhusam ja koordineeritum; arvestades, et kohaliku, 

piirkondliku, riigi ja ELi tasandi majandus-, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika vahendite 

sihipärane kasutamine oleks hõlpsam, kui lõpetataks olemasolevate vahendite 

kasutamine majandusmigrantide integreerimiseks;  

D. arvestades, et üks programmile „Erasmus+“ seatud eesmärk on aidata kaasa Euroopa 

noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) elluviimisele; 

arvestades, et sellega seoses tuleb tagada noorteorganisatsioonide jaoks juurdepääs 

uuendatud programmi „Erasmus+“ raames eraldatavatele projektitoetustele ja 

kõrvaldada väikeste projektide toetuskõlblikkuse takistused; 

E. arvestades, et 2016. aasta veebruaris komisjoni poolt teatavaks tehtud kavatsus kasutada 

osa programmi „Erasmus+“ vahendeid sisserändajate integreerimiseks võib seda 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0292. 
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eesmärki kahjustada, kuna vahendid on piiratud ja Euroopa noored puutuvad juba niigi 

kokku mitmesuguste probleemidega, mis on tingitud ELi poolt peale sunnitud 

kokkuhoiupoliitikast; 

F. arvestades, et ELi noorsoostrateegias (2010–2018) on kaheksa tegevusvaldkonda, milles 

on vaja teha algatusi – haridus ja koolitus, tööhõive ja ettevõtlus, tervis ja heaolu, 

osalemine, vabatahtlik ja heategevus, sotsiaalne kaasatus, noored ja maailm ning loovus 

ja kultuur; 

G. arvestades, et oluline on tagada, et kõigil noortel on ligipääs kvaliteetsele – nii 

formaalsele kui ka mitteformaalsele – haridusele ja koolitusele, kuna tänapäeva Euroopa 

noorte hulgas on töötuse tase kõrge paljudes liikmesriikides, seda eelkõige Euroopa 

Liidu poolt peale sunnitud kokkuhoiupoliitika tõttu, mis takistab liikmesriikidel teha 

vajalikke investeeringuid haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonda; arvestades, et noori 

ohustab ka suurem vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk ning arvestades, et madala 

kvalifikatsiooniga noored, mittetöötavad ja mitteõppivad noored, erivajadustega noored 

ja need, kes on pärit ebasoodsamatest sotsiaal-majanduslikest oludest, nagu eeslinnades, 

maa-või mägipiirkondades elavad noored, kogevad suurema tõenäosusega tööpuudust ja 

tõrjutust; 

H. arvestades, et kuigi kooliharidus on otsustavalt tähtis, eriti selliste põhiteadmiste 

omandamisel nagu lugemine, kirjutamine, matemaatika ja ajalugu, ei tohi vanemaid 

nende harivast rollist ilma jätta; rõhutab lisaks, et ainuüksi haridus radikaliseerumist ära 

hoida ei aita, nagu tõendas Maailmapanga hiljutine aruanne Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 

majandusliku olukorra kohta1, kus täpsustatakse, et 43,3 % Islamiriigi poolt välisriikides 

värvatutest olid keskharidusega ja 25,4 % oli käinud ülikoolis;  

I. arvestades, et sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne liikuvus peavad olema Euroopa 

noorsoostrateegia põhiprioriteedid ning et seetõttu peab strateegia olema suunatud 

konkreetselt haavatavatest rühmadest pärit noortele, nagu vaesust ja sotsiaalset tõrjutust 

kogevatele noortele ja isoleeritud maapiirkondadest pärit noortele; 

1. võtab teadmiseks 2015. aasta noortearuande, mis põhineb komisjoni 15. septembri 

2015. aasta teatisel Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku 

(2010–2018) rakendamise kohta ning mille kokkuvõte näitab, et EL ei ole siiani suutnud 

lahendada noorte töötuse küsimust, kuna teatavates liikmesriikides on noorte töötuse 

määr endiselt väga kõrge (Kreekas 50,1 %) ning mõningates riikides, nagu 

Prantsusmaa, on see isegi pärast noorte tööhõive algatuse loomist kasvanud (21,5 % 

2011. aastal ja 22,8 % 2014. aastal); 

2. peab avatud koordinatsiooni meetodit noortepoliitika kujundamisel sobivaks vahendiks; 

kordab oma nõudmist teha kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 

noorteküsimustes tihedamat koostööd, lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest; 

3. tunnistab struktuurse dialoogi tähtsust noorte, sh nii noorteorganisatsioonide kui ka 

organiseerumata noorte tegelike vajaduste ärakuulamiseks, et tõhusamalt juhtida 

noortepoliitika elluviimist ja arendamist kõikidel tasanditel ning edendada noorte 

                                                 
1 Maailmapank, Aruanne Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika majandusliku olukorra kohta (oktoober 2016). 
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kodanikuaktiivsust; rõhutab seejuures, et sellise poliitika kujundamisel tuleks võtta 

arvesse ka tõhusaks osutunud lahendusi, riiklikke prioriteete haridusvaldkonnas ja 

põlvkondadevahelist dialoogi, kuna vanematel inimestel on eelkõige õppe ja koolituse 

valdkonnas palju edasi anda; 

4. rõhutab perekonna rolli ja perede ning koolide, kohalike kogukondade ja kirikute 

koostöö olulisust noorte suunamisel ja täielikul ühiskonda integreerimisel; tuletab 

meelde, et õpetajad ja õppejõud on liiga sageli sunnitud asendama vanemaid 

valdkondades, kus perekond ei ole oma ülesandeid täitnud, ning et see lisaroll võib 

kahjustada õpetaja staatust ja elukutset; 

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid pakuksid kooskõlas riigi õigusaktidega tõhusat 

riigikeele ja piirkondliku keele koolitust, arvestades, et aruande Education at a Glance 

2015 näitajate kohaselt on kõikide OECD riikide keskmise tulemuse põhjal hea 

lugemis- ja kirjaoskusega isikul 4,2 korda rohkem võimalusi tööd leida kui isikul, kellel 

on selles valdkonnas vähe oskusi; 

6. kutsub üles haridus- ja koolitusprogramme muutuva tööturu vajadustega paremini 

kooskõlastama; rõhutab samas, et parem kooskõlastamine on küll vajalik, kuid see ei 

lahenda töökohtade puudusega seotud probleeme, ning et eelkõige tuleb läbi viia 

struktuurireforme ja vaadata läbi lähetatud töötajate direktiiv, mis on tekitanud tõelise 

sotsiaalse dumpingu, tekitades noortele teatavates sektorites kõlvatut konkurentsi 30 %-

50 % odavama tööjõuga; 

7. rõhutab, et kõikidel haridustasemetel tuleb tegeleda ettevõtluse alase väljaõppe ja 

koolitusega ning töökohtade loomiseks edendada ja toetada poliitikat, mis soodustaks 

noorte ettevõtlust kultuuri ja loovusega seotud valdkondades; rõhutab, et ettevõtluse 

alustamine on liikmesriigiti sageli väga erinev ning et teatavates liikmesriikides on 

ettevõtluse alustamine noorte ettevõtjate jaoks endiselt väga keeruline eelkõige 

halduslike raskuste ja raskendatud laenuvõimaluste tõttu; 

8. rõhutab vajadust tegeleda oskuste puudumise ja sobimatuse probleemiga; märgib, et 

õppijate liikuvus võib olla hea koolitusvahend ja võimalus uute oskuste omandamiseks, 

kuid juba praegu tuleks arvestada ka nn ajude äravoolu probleemidega, mida 

liikuvusprogrammid võivad kaasa tuua, jättes mõned liikmesriigid ilma nende heaoluks 

hädavajalikest inim- ja majandusressurssidest; 

9. julgustab liikmesriike programmi „Erasmus+“ täielikult ära kasutama, kuna see 

võimaldab noortel saada uusi kogemusi ja oskusi, kuid rõhutab, et liikuvusest üksi ei 

piisa töötuse probleemi lahendamiseks ning et eelkõige tuleb esmatähtsaks pidada 

oskuste vastavusse viimist tööturu vajadustega, õppe tõhustamist ning põhiteadmiste 

omandamise parandamist; lisab, et programmi „Erasmus+“ ei tuleks näha või kasutada 

programmina, mis võimaldab muuta noored eurooplased tulevasteks lähetatud 

töötajateks;  

10. kahtleb mõneti noortegarantii tõhususes; tuletab meelde, et see vahend loodi algselt 

selleks, et tagada pidev tööturule kaasamine tänu kvaliteetsetele pakkumistele, kuid 

teatavates riikides luuakse 75 % „tuleviku töökohtadest” mittetulundussektoris ja 

koolitust pakutakse neil töökohtadel vaid kolmandikul juhtudest; kutsub üles tagama, et 
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kõik noortele loodud algatused ei suurendaks tegelikkuses noorte töökohtade 

ebakindlust ega vähendaks tööpuudust vaid fiktiivselt ja lühiajaliselt; 

11. rõhutab, et noorte osalemist vabatahtlikus ja heategevuses, näiteks isikuteenuste 

sektoris, tuleks rohkem toetada ja tunnustada kui mitteformaalse õppe olulist vormi; 

rõhutab, et samas ei tohi need tegevused muutuda uueks noorte tööhõive ebakindlust 

suurendavaks vahendiks; 

12. tunneb heameelt noorte aktiivse sotsiaalmeedia kaudu poliitikas osalemise üle, kuid 

kutsub liikmesriike üles tagama, et neid platvorme ei kasutataks enam 

terroriorganisatsioonide värbamisvahendina, arvestades, et Europoli andmetel kasutavad 

terrorirühmituse Islamiriik võitlejad ja toetajad pidevalt 46 000 Twitteri kontot; 

13. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide jaoks on noorsoopoliitika meetmete võtmine 

raske, kui ELi institutsioonid seavad Euroopa poolaasta ja sisserändajate integreerimist 

soodustava poliitika kaudu nende eelarved surve alla; on seisukohal, et liikmesriigid ei 

suuda sisserändajaid täielikult integreerida, kui nad ei suuda kõigepealt pakkuda 

vabadust, turvalisust, tööhõivet ja heaolu omaenda kodanikele;  

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikide valitsustele. 

Or. fr 

 

 


