Lühikokkuvõte
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku noorte tööhõivepaketi
kohta
MILLES ON KÜSIMUS?


Noorte tööhõive olukord ELis on dramaatiline ning miski ei viita selle paranemisele.
o

Enam kui üks viiest noorest ei leia tööturul omale töökohta.

o

7,5 miljonit noort (vanuses 15−24) ei tööta, ei käi koolis ega saa koolitust.

o

30,1% alla 25-aastastest töötutest on olnud tööta kauem kui 12 kuud.



2011. aastal võttis komisjon vastu noortele pakutavate võimaluste algatuse, milles kutsuti
üles tõhusamale partnerlusele komisjoni ja liikmesriikide (eelkõige kõrgeima noorte töötuse
määraga riikide) valitsuste vahel.



2012. aastal andis nõukogu enamikele liikmesriikidele riigipõhiseid soovitusi selle kohta,
kuidas võidelda noorte töötuse vastu.



Komisjon teeb nüüd ettepaneku noorte tööhõivepaketi kohta, milles keskendutakse
järgmistele küsimustele:
o

sujuv koolist tööle üleminek noortele mõeldud tagatisskeemide abil, mille kohaselt
alla 25-aastased noored saavad nelja kuu jooksul alates kooli lõpetamisest või töö
kaotamisest
kvaliteetse
tööpakkumise
või
kvaliteetpakkumise
osaleda
täiendushariduses, väljaõppes või tööpraktikal;

o

tagada, et tööpraktika raames pakutaks kvaliteetseid töökogemusi ohututes
tingimustes;

o

parandada väljaõppe kvaliteeti ja pakkumist;

o

anda noortele rohkem võimalusi välismaal töötamiseks ja väljaõppe saamiseks.

MIS TÄPSELT MUUTUB?


ELi liikmesriikidel palutakse luua noorte tagatisskeem, mille rahastamisel osaleb ka EL.



Tööpraktika saab olema kvaliteetsem nii õpitava sisu kui ka sotsiaalkaitse poolest.



Euroopa praktikavõimaluste liit levitaks edukaid praktikaskeeme kõikjal ELis.



Noortel saab olema lihtsam leida tööd, praktikat või väljaõpet mõnes teises ELi liikmesriigis.

KES JA KUIDAS SAAB SELLEST KASU?
Rohkem noori saab hõlpsama juurdepääsu töökohtadele, täiendharidusele ja -koolitusele – seega ka
paremale elukvaliteedile. Ka tööandjad saaksid kasu parema kvalifikatsiooniga tööle kandideerijatest
ning abi tööle värbamisel.
MIKS TULEB MEETMEID VÕTTA ELI TASANDIL?
EL saab võimaldada nii rahalisi vahendeid (eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kaudu) kui ka poliitilisi
suuniseid liikmesriikidele noorte töötuse vastu võitlemiseks.
2011. aasta noortele pakutavate võimaluste algatuse raames suunati 10 miljardit eurot (veel
kasutamata) kaheksale kõrgeima noorte töötuse määraga ELi liikmesriigile, et katta töökohtadega
seotud toetusi, kutseõpet ja koolist väljalangemise ennetamist. Vähemalt 658 000 noort ja 56 000
väikeettevõtjat saaksid sellest skeemist tõenäoliselt kasu.

ELi tasandi seos võimaldab liikmesriikidel üksteiselt õppida seda, mis toimib ja mis mitte. EL saab
esile tõsta olemasolevat poliitikat või edukaid süsteeme, näiteks ettevõttepõhist kutsepraktikat või
kvaliteetseid praktikaprogramme.
Kuna vaid mõned ELi liikmesriigid on asunud rakendama ulatuslikku noorte tagatisskeemi, esitab
komisjon peagi sellekohase ametliku soovituse.
Komisjon töötab välja praktika kvaliteediraamistikku, et hajutada kahtlusi seoses järgmisega:
praktikante kasutatakse ära odava või tasuta tööjõu saamiseks; praktika raames ei pakuta asjakohast
õpet, mis kokkuvõttes
võib viia ebakindlate töökohtade nõiaringi. Tööandjate ja töötajate
organisatsioone kutsutakse üles osalema kõnealust raamistikku käsitlevatel läbirääkimistel. Vastasel
juhul töötab komisjon selle ise välja.
Jõupingutused selleks, et julgustada noori asuma õppima ja/või tööle mõnda teise riiki, andes neile
rohkem töö-, väljaõppe- ja praktikavõimalusi, on kõige tõhusamad just ELi tasandil.
MILLAL PAKETT JÕUSTUB?




Veebruar 2013
o

Liikmesriikide valitsused on eeldatavasti soovituse vastu võtnud ja alustanud noorte
tagatisskeemi rakendamisega.

o

Tööandjate ja töötajate organisatsioonid võiksid alustada läbirääkimisi praktikat
käsitleva kvaliteetraamistiku üle.

Suvi 2013
o

Euroopa praktikavõimaluste liit edendab edukaid väljaõppeskeeme ning töötab välja
ühtse kutsealade õppekava ja võimalused välismaal läbitud väljaõppe
tunnustamiseks.

o

Sõltuvalt läbirääkimiste tulemustest, esitab komisjon ettepaneku praktika
kvaliteediraamistiku kohta.

