
 
COVID-19: kuidas võitleb EL noorte tööpuuduse
vastu?
 

Noorte tööpuudus on koroonakriisi järel endiselt suur probleem. EL on loonud algatuse,
mis aitab noortel tööd leida.
 

Artikkel
04-03-2021 - 08:54
20200709STO83004

©JackF/AdobeStock

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3



Mis on noortegarantii? 
Komisjon on teinud ettepaneku tugevdada noorte tööhõivekriisi tipus 2013. aastal käivitatud
noortegarantiid, mille eesmärk on tagada, et kõik kuni 25-aastased noored saavad hiljemalt
nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist kvaliteetse
võimaluse asuda tööle, jätkata haridusteed, alustada õpipoisiõpet või minna praktikale.
 

Oma 8. oktoobril vastu võetud resolutsioonis nimetas parlament komisjoni ettepanekut
kiiduväärseks, kuid nõudis järgmisel eelarveperioodil (2021–2027) noortegarantii jaoks rohkem
raha ja taunis noorte tööhõive toetamise eelarve kärpimist ELi juulikuisel tippkohtumisel.
 
Lisaks pooldas parlament õigusraamistiku kehtestamist, et keelustada ELis tasustamata
praktika ja õpipoisiõpe. Parlamendiliikmed on kritiseerinud ka seda, et kõik ELi riigid ei järgi
noortegarantii vabatahtlikke soovitusi, mistõttu on nõutud selle muutmist siduvaks vahendiks.
 
Parlament nõuab kõrgemaid eesmärke 
Euroopa Parlamendi 10. juuli resolutsioonis ELi tööhõivepoliitika suuniste kohta nõuti, et
tulevased suunised vaadataks COVID-19 puhangu valguses läbi, ning rõhutati vajadust
noortegarantiid tugevdada ja võitlust noorte töötuse vastu jätkuvalt piisavalt tähtsustada.
 
Juulis toetas parlament ka noorte tööhõive algatuse (peamine noortegarantii kavade
rahastamise vahend liikmesriikides) 2020. aasta eelarve suurendamist 145 miljoni euroni.
 
Ka 2018. aastal soovis parlament oma resolutsioonis noorte tööhõive algatuse elluviimise kohta
liikmesriikides, et rahastamist ELi järgmise pikaajalise eelarve raames märkimisväärselt
suurendataks. Parlament pidas kiiduväärseks, et algatuse abil on alates 2013. aastast toetatud

Noorte tööhõive toetamise paketil on neli peamist komponenti:
• Tugevdatud noortegarantii

• Kutsehariduse ja -õppe poliitika tulevikkusuunatus

• Praktika propageerimine

• Noorte tööhõivet soodustavad tugimeetmed

Tugevdatud noortegarantii
• On mõeldud noortele vanuses 15–29 (varem oli ülempiir 25)

• Pöörab tähelepanu haavatavatele rühmadele, näiteks vähemustele ja puuetega noortele

• Arvestab ettevõtete vajadustega, arendades vajadustele vastavaid oskusi ja pakkudes
lühikesi ettevalmistuskursusi

• Pakub vajadustest lähtuvat nõustamist ning üldist ja individuaalset juhendamist
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200706IPR82730/eu-must-prioritise-fight-against-youth-unemployment-homelessness-and-poverty
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0018_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0018_ET.html


rohkem kui 1,6 miljonit noort, kuid nõudis teatavaid muudatusi, sealhulgas vanusepiiri tõstmist
ning selgete kvaliteedikriteeriumite ja tööstandardite kehtestamist.
 

24 miljonit
Esimese seitsme aasta jooksul on noortegarantii aidanud rohkem kui
24 miljonit noort.

Lisateave
Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks
Teabeleht: Kutseharidus ja -õpe
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation_et
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=et
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=et

