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VÕITLUS NOORTE TÖÖTUSEGA: ELI STRUKTUURIFONDIDE 

KASUTAMINE NOORTE AITAMISEKS 

(ESIALGNE TULEMUS SEISUGA 21. MAI 2012) 

Kriisi tulemusena on noorte töötus hüppeliselt kasvanud. Terves ELis on see keskmiselt 
juba enam kui 22% ja teatavates liikmesriikides kõrgem kui 50%. Noortel on kaks korda 
suurem oht jääda töötuks kui täiskasvanud elanikkonnal. 

Kuna selline töötuse tase ei ole aktsepteeritav, on komisjon võtnud kasutusele kogu oma 
poliitika ja vahendid. 2011. aasta detsembris esitas komisjon „Noortele pakutavate 
võimaluste algatuse”, millega kehtestatakse meetmed, et vähendada noorte töötust. 
Algatus põhineb juhtalgatusel „Noorte liikuvus”, mis loodi osana strateegiast „Euroopa 
2020”, ja kogemustel, mis on saadud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate meetmete 
võtmisel.  

Tabel 1. Töötuse määrad ELis (märts 2012) 

EL 10,2 24 772 000 22,6 5 516 000

BE 7,3 353 000 17,1 78 000

BG 12,6 423 000 32,8 84 000

CZ 6,7 352 000 19,0 68 000

DK 8,1 237 000 15,1 71 000

DE 5,6 2 382 000 7,9 368 000

EE 11,7 81 000 24,9 17 000

IE 14,5 307 000 30,3 61 000

EL 21,7 1 079 000 51,2 164 000

ES 24,1 5 540 000 51,1 918 000

FR 10,0 2 940 000 21,8 608 000

IT 9,8 2 506 000 35,9 534 000

CY 10,0 40 000 28,8 10 000

LV 14,6 168 000 27,3 34 000

LT  14,3 229 000 34,3 45 000

LU 5,2 12 000 17,4 3 000

HU 11,2 485 000 28,4 84 000

MT 6,8 12 000 13,6 4 000

NL 5,0 441 000 9,3 131 000

AT 4,0 176 000 8,6 50 000

PL 10,1 1 821 000 26,7 425 000

PT 15,3 829 000 36,1 158 000

RO 7,5 735 000 24,8 225 000

SI 8,5 85 000 16,5 14 000

SK 13,9 382 000 33,9 76 000

FI 7,5 203 000 19,4 63 000

SE 7,3 371 000 22,8 149 000

UK 8,2 2 588 000 21,9 994 000

Töötuse % 
(kogu 

elanikkonnast) 

Töötute arv
(ümardatud)

Noorte töötuse % Noorte töötute 
arv

(ümardatud)

Töötuse % (kogu 
elanikkonnast) 

Töötute arv
(ümardatud)

Noorte töötuse % Noorte töötute 
arv

(ümardatud)

 Allikas: Euroopa Komisjon  

Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta mitteametlikul kohtumisel kutsus komisjon 
„Noortele pakutavate võimaluste algatuse” raames liikmesriike üles töötama välja ning 
rakendama ulatuslikke algatusi noorte tööhõive, hariduse ja kutseoskuste arendamiseks 
ning töötama riiklike reformikavade raames välja noorte tööhõive kavad.  

Komisjon tegi ka ettepaneku katsemeetmeks, millega aidati kaheksal liikmesriigil, kus on 
suurim noorte tööpuudus, suunata osa oma ELi struktuurifondide vahendeid noorte 
töötuse probleemi lahendamisse. Meetme eesmärk oli koondada veel seoses 
programmitöö perioodiga 2007–2013 kasutada olevad ELi vahendid noorte inimeste 
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töövõimaluste toetamiseks ja VKEde rahastamisjuurdepääsu hõlbustamiseks, kuna VKEd 
on peamised uute töökohtade loojad kogu ELis. 

Probleemide ulatus ja olemasolevate ELi vahendite suurus erineb liikmesriigiti oluliselt. 
2011. aasta lõpuks oli eelarveperioodiks 2007–2013 ette nähtud jaotamata summa 
hinnanguliselt veel ligikaudu 85 miljardit eurot.  

Suur osa kõnealusest rahast on juba ette nähtud olulisteks projektideks riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil. Kuid seades esmajärjekorda noorte töötusega 
võitlemise ja VKEde aitamise, oli komisjonil ja kaheksal liikmesriigil võimalik ümber 
paigutada märkimisväärsed summad. Kogemustele tuginedes ja prioriteete korrigeerides 
oli võimalik paigutada raha puudulike tulemustega või madalama prioriteediga 
projektidest ja programmidest ümber muudesse, tulemuslikesse meetmetesse. 

Tabel 2. ELi eraldamata vahendid ajavahemikuks 2007–2013 (hinnanguliselt, 2011. aasta 
lõpu seisuga) 

ESF* 
jaotamata
(miljonites 
eurodes)

ERF*
jaotamata

(miljonites 
eurodes)

Kokku 
jaotamata

(miljonites 
eurodes)

Jaotamata
vahendite % 

kogu ELi 
vahenditest

ESF*
jaotamata

(miljonites 
eurodes)

ERF*
jaotamata

(miljonites 
eurodes)

Kokku 
jaotamata
(miljonites 
eurodes)

Jaotamata
vahendite % 

kogu ELi 
vahenditest

10%4504500LV

0%000CY

29%8 0004 3263 674IT

32%4 2473 500747FR

31%10 7128 0002 712ES

21%4 3002 8051 495EL

0%202IE

11%37434033EE

23%5 8003 6882 112DE

21%1051491DK

26%7 0005 6301 370CZ

30%2 0001 578422BG

6%1308545BE

24%82 31460 04322 271EL

14%1 4001 170230UK

18%300105195SE

22%35026189FI

20%2 300226139SK

14%575371204SI

30%5 8005 102698RO

14%3 0001 2401 760PT

26%17 50013 7253 775PL

33%40032278AT

14%2402400NL

9%755520MT

25%6 2004 0102 190HU

10%550LU

15%1 050761289LT

Märkus: Komisjoni hinnang ELi programmide nende vahendite kohta, mis ei olnud 2011. lõpus veel kohapeal 
konkreetseteks meetmeteks eraldatud. Nende arvude puhul ei ole võetud arvesse 2012. aasta algul algatatud hiljutisi 
ümberplaneerimismeetmeid.  
* ESF - Euroopa Sotsiaalfond. ERF - Euroopa Regionaalarengu Fond.  

Katsemeetmega keskenduti kaheksale liikmesriigile, kus noorte tööpuuduse tase oli 
2011. aasta lõpuks 30% või kõrgem: Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, 
Slovakkia ja Hispaania.  

Liikmesriikide ja komisjoni ametnikest moodustati töörühmad, mis tegelesid veebruarist 
maini 2012 olemasolevate vahendite suunamisega. Nagu järgnevalt esitatud 
kokkuvõtlikust tabelist selgub, on katsemeede juba märkimisväärselt kaasa aidanud ELi 
rahaliste vahendite koondamisele, sh täiendava ümberplaneerimise abil.  

Seni on selle algatuse kaudu ELi eelarvest ette nähtud ligikaudu 7,3 miljardit eurot, mis 
tehakse kättesaadavaks või paigutatakse ümber kiirendatud korras, ning tõenäoliselt saab 
meetmetest kasu vähemalt 460 000 noort ja 56 000 VKEd. 
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Tabel 3. Kaheksa töörühma tegevuse peamised tulemused (seisuga 21. mai 2012) * 
 

 2011. aasta lõpuks veel 
jaotamata ELi 

vahendid  
(miljonites eurodes, 

ümardatud 
hinnangulised 

summad) 

Töörühma tegevuse 
tulemusena 

eraldatud vahendid
(miljonites eurodes) 

Tõenäoliselt kasu 
saavate noorte arv 

(ümardatud 
hinnang) 

Tõenäoliselt kasu 
saavate VKEde arv 

(ümardatud 
hinnang) 

Kaheksa 
katsemeedet 

kokku  
29 800 juba 7 300  üle 460 000 üle 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 veel teadmata  7 700 

IE 2 35 kuni 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 kuni 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 

juba 330 
(otsust ei ole veel vastu 

võetud) 

veel teadmata (otsust 
ei ole veel vastu 

võetud) 
4 500 

SK 2 300 295  
(EL + riigieelarve) 15 000 2 000 

* Käesolevas tabelis esitatud arvud on hinnangulised ja esialgsed: mitmed riiklike ametiasutuste otsused on veel vastu 
võtmata ja eri meetmete mõju vajab veel täpsemat hindamist. Kuna Iirimaal puudusid käesolevaks programmitöö 
perioodiks jaotamata struktuurifondide vahendid, siis saab asjaolu, et ümberpaigutatud summa on suurem kui esialgne 
hinnanguliselt kasutatav summa, selgitada teatavate meetmete tähtsusjärjekorra ümberhindamisega.  

Konkreetsed meetmed on näiteks: 

 Kreekas rakendatakse koostöös komisjoni Kreeka rakkerühma ja teiste seotud 
komisjoni talitustega 180 prioriteetse projektiga tegevuskava, mille eelarve on umbes 
11 miljardit eurot ja mille abil loodetakse luua ligikaudu 100 000 töökohta, eelkõige 
ehitussektoris. Jätkamaks noortega tegeleva töörühma poolt 2012. aasta kevadel 
tehtud tööd, algatatakse uusi noortele ja VKEdele suunatud meetmeid, sealhulgas uus 
500 miljoni euro suurune likviidsusvahend (tagatud EIPi laen VKEdele Kreekas), mis 
kirjutati alla 23. märtsil 2012. 

 Hispaanias on 1,1 miljardit eurot suunatud ümber riigi tööturuasutusse, et aidata noori 
töö leidmisel, ja kaalutakse ka täiendava 1 miljardi euro suuruse summa 
ümberpaigutamist. Muude noortega seotud algatuste raames paigutatakse ümber veel 
80 miljonit eurot. 157 miljonit eurot on paigutatud ümber ajutise käibekapitali fondi 
loomiseks, et rahastada eelkõige innovatiivseid VKEsid.  

 Portugalis, kus mitmed otsused on veel vastu võtmata, kavatseb valitsus ümber 
paigutada 140 miljonit eurot, et aidata 35 500 noort tööhõivekava raames, mis on 
seotud peamiselt praktikakohtadega olulistes majandussektorites; samuti kavatsetakse 
1,13 miljardi euro võrra suurendada VKEde toetusmeetmeid (sealhulgas EIPi ja 
erapankade rahastamine).  

 Itaalias alustati eelmisel aastal suurt tööd kulude tähtsusjärjekorda seadmiseks, mis tõi 
kaasa poole olemasoleva raha ümberpaigutamise, eelkõige lõunapoolsetes 
piirkondades (3,6 miljardit eurot 8 miljardist eurost). Sellest rahastatakse ka tööalase 
konkurentsivõime kava Sitsiilias, millest peaks saama kasu umbes 50 000 noort, ning 
uusi haridusvõimalusi 65 300 lõunapiirkonna õppurile. Lisaks on võimalik pakkuda 
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13 000 uut liikuvusvõimalust (Erasmus/Leonardo). Lisaks loodi 
lähenemispiirkondades oluline algatus, mille eesmärgiks oli võitlus kooli 
poolelijätmisega (311 miljonit eurot) ja rahastatakse täiendavalt noorte ettevõtluse 
toetamist (100 miljonit eurot). 

 Leedus suureneb järgmise kahe aasta jooksul ELi otsetoetustest kasu saavate noorte 
töötute arv 12 000-lt 21 000-le. VKEde puhul on muude meetmete seas ümber 
paigutatud investeeringuid suure lisandväärtusega tootmisse ja ettevõtjatele mõeldud 
teenuste arendamisse (12,45 miljonit eurot). 

 Slovakkias kulutatakse 2012. aasta mai keskpaigas tehtud valitsuse otsuse põhjal 70 
miljonit eurot (ELi vahenditest ja riigieelarvest) riiklikele noorteprojektidele kõrgeima 
töötuse määraga piirkondades. 220 miljonit eurot (ELi vahenditest ja riigieelarvest) 
kasutatakse VKEde toetamiseks, keskendudes uute töökohtade loomisele. Need 
meetmete abil peaks olema võimalik noorte jaoks luua 15 000 töökohta või toetada 
nende loomist.  

 Iirimaal on 25 miljonit eurot paigutatud ümber Youthreach’i programmi, mille kaudu 
pakutakse kooli pooleli jätnud elukutseta noortele haridust, koolitust ja töökogemusi. 
Selle programmiga tagatakse 2013. aasta lõpuni 3 700 praktikakoha olemasolu kooli 
poolelijätnutele.  

 Lätis on eraldatud 44 miljonit eurot kutseõppeasutuste seadmete ja hoonete 
ajakohastamiseks. 

Need kaheksa katsemeedet näitavad, et poliitilise tahte ja haldustoe olemasolul riiklikul 
tasandil on võimalik suunata ELi rahastamine noorte tööhõive toetamisse, sealhulgas 
VKEde toetamise kaudu. Nimetatud algatuse järelmeetmena kavatseb komisjon: 

 Jätkata koostööd 8 katsemeetmeid võtva liikmesriigiga, et viia ümberplaneerimine 
lõpule ja hõlbustada meetmete kiiret rakendamist kohapeal. 

 Kaasata noorte tööhõive algatusse kõik liikmesriigid, kus noorte töötuse määr on ELi 
keskmisest suurem. Kahepoolsed kohtumised on toimunud 15 riigiga ja küsimust on 
käsitletud ka komisjoni riigipõhistes soovitustes, mis võetakse eelduste kohaselt vastu 
2012. aasta mai lõpus. 

 Olla valmis teiste liikmesriikide abistamiseks olemasolevate ELi rahaliste vahendite 
ümberplaneerimisel, et toetada noorte tööhõivet. 
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