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Kas otsid tööd oma riigis või soovid proovida 
õnne kusagil mujal Euroopas? Kas sooviksid 
läbida osa oma õpingutest välismaal? Sul on juba 
töökoht, kuid soovid oma teadmisi täiendada? 
Soovid saada paremat kvalifikatsiooni? Unistad 
oma väikeettevõtte loomisest? Tahaksid töö-
tada vabatahtlikuna?

Euroopa saab sind selles aidata!
Euroopas leidub mitmesuguseid võimalusi, mis 
aitavad kaasa Sinu unistuste täitumisele.

Euroopa ja noored
Erasmus on kahtlemata Euroopa kõige tuntum 
noortele suunatud programm  – alates 1987. 
aastast on selle kaudu välismaale õppima või 

tööpraktikale pääsenud enam kui kolm miljonit 
inimest. Laialt tuntud on ka Euroopa liikuvuspor-
taal EURES, mille kaudu pakutakse iga päev inter-
neti vahendusel üle miljoni töökoha.

EL on alati hoolinud oma noorte tulevikust. Võt-
tes arvesse noorte töötuse tohutut kasvu, oleme 
otsustanud arengule positiivsema suuna anda.

Noored on Euroopa tulevik. Praegune noorte töö-
tuse määr on liiga kõrge ja ohustab meie heaolu 
tulevikus. Kas teadsid, et see probleem tuleneb 
sageli kutsekvalifikatsiooni ja kogemuse puu-
dumisest ning et Euroopas on just nende prob-
leemide lahendamiseks olemas mitmesugused 
uuenduslikud vahendid?

Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas trükises sisalduva teabe kasutamise eest. 

© Kaanefoto: 123RF / iStock

Et kasutada või reprodutseerida fotosid, mille autoriõigused ei kuulu Euroopa Liidule, tuleb taotleda luba otse autoriõiguse 
valdaja(te)lt. Väljaandes leiduvad lingid olid asjakohased siis, kui see väljaanne koostati.

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist Europa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2014
Print ISBN 978-92-79-35898-2 doi:10.2767/78780
PDF ISBN 978-92-79-36359-7 doi:10.2767/97418

© Euroopa Liit, 2014
Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Printed in Belgium
TRÜKITUD VALGELE ELEMENTAARKLOORIVABALE PABERILE (ECF)

Külasta meid järgmistel veebilehtedel:

Juhtalgatuse „Noorte liikuvus” veebileht: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Juhtalgatus „Noorte liikuvus” Facebookis: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Juhtalgatuse „Noorte liikuvus” pildigalerii: http://www.flickr.com/photos/socialeurope 

Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused 
Euroopa Liitu käsitlevatele küsimustele

Tasuta infotelefon: (*)

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid 

(v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).



Mida saab Euroopa sinu heaks teha?
Juhtalgatus „Noorte liikuvus”, mille EL käivitas 
Euroopa 2020. aasta strateegia osana, sisaldab 
meetmeid, mis aitavad luua vajalikud tingimu-
sed sinu karjäärieesmärkide saavutamiseks. 
Haridussüsteeme tuleb ajakohastada, õppimist 
kohandada tööturu nõudmistele ja välismaal vii-
bimist lihtsustada. Ka sina võiksid olla üks neist 
enam kui 500 000  noorest, keda liikuvusprog-
ramm sel aastal aitab.

Selleks et anda sulle rohkem teavet selle alga-
tuse ja mitmesuguste sulle kättesaadavate 
Euroopa programmide kohta hariduse, kooli-
tuse, kultuuri, tööhõive, ettevõtluse alustamise, 
vabatahtlikuna töötamise ja teadusuuringute 
valdkonnas, on Euroopa Komisjon käivitanud 
juhtalgatuse „Noorte liikuvus” teabekampaa-
nia. Miks mitte osaleda aruteludes, jagada oma 

kogemusi ja  tõstatada  küsimusi? Uuri, mida 
Euroopa saab sinu heaks teha!

Seoses Euroopa noorte tööhõivekriisiga on 
komisjon koostanud noorte tööhõivepaketi, kuhu 
koondatud meetmed aitavad ELi liikmesriikidel 
leevendada noorte lubamatult suurt tööpuudust 
ja sotsiaalset tõrjutust, pakkudes juurdepääsu 
haridusele, koolitusele ja töökohtadele.

Käesolevast brošüürist leiad selliste programmide 
ja tegevuste ülevaate, mis võivad sulle kasulikud 
olla. Kui soovid meie uudistega paremini kursis olla, 
jälgi meid Facebookis aadressil Noorte liikuvus!

Noorte liikuvus: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Euroopa Noorteportaal: http://europa.eu/youth/et
Abi ja nõuanded ELis elamise, töötamise ja reisimise kohta:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth/et
http://ec.europa.eu/youreurope
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LIIGU. Mine välismaale

ELi kodanikel on õigus õppida ja töötada teises liikmesriigis. Välisriiki elama suundumine pakub ainulaadset võimalust õppida uut 
keelt, omandada uusi oskusi ja avastada erinevaid kultuure. See parandab ka sinu võimalusi leida tööd.

Erasmus+ (ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020) on mõeldud oskuste ja tööalase 
konkurentsivõime arendamiseks ning haridus- ja koolitussüsteemide uuendamiseks.

Juhtalgatuse „Noorte liikuvus” veebisait: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Teie Euroopa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Euroopa tööalase liikuvuse portaal: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus noortele ettevõtjatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et
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KOOLITUSED. Lihvi oma oskusi

EL pakub mitmesuguseid võimalusi, et saada oma ootustele ja Euroopa majanduse vajadustele vastavat koolitust.

Euroopa Sotsiaalfond on peamine vahend, mis aitab toetada tööhõivet, leida paremat töökohta ja tagada kõigile ELi 
kodanikele õiglasemad tööväljavaated. Fondi põhimõte on investeerida inimkapitali ehk teisisõnu töötajatesse, noortesse ja 
kõigisse tööotsijatesse.

Erasmus+ pakub mitmesuguseid võimalusi tudengitele, praktikantidele, äsja ülikooli lõpetanutele, haridus- ja koolitusspetsialistidele 
ning õpetajatele. Aastatel 2014–2020  saavad Erasmus+ raames välismaal õppimiseks, koolitusel osalemiseks või töötamiseks 
stipendiumi 650 000 kutseõppurit ja praktikanti.

Euroopa Sotsiaalfond: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (kutseharidus ja -koolitus): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus noortele ettevõtjatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et
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HARIDUS. Täienda oma teadmisi

Selleks, et eurooplased saaksid õppida välismaal, on käivitatud mitu ELi programmi. Selliste võimaluste loomisega aitab EL sul 
avastada enda jaoks uusi riike ja keeli ning laiendada oma silmaringi.

Aastatel 2014–2020  lähevad kahe miljoni üliõpilase vahel jagamisele Erasmus+ stipendiumid (ja 450 000  praktikakohta) 
õpinguteks või koolitusel osalemiseks välismaal.

Tudengid, kes kavatsevad omandada välismaal magistrikraadi, saavad osaleda laenutagatiskavas, mida ohjavad Euroopa 
Investeerimispanga valitud pangad ja õppelaenukontorid.

Erasmus+ (kõrgharidus): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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ÕPI. Jaga oma kogemusi

EL propageerib õpirännet, sest see on osa eurooplaseks olemisest ja kõikidele Euroopa noortele mõeldud võimalus. See aitab 
praeguste ja tulevaste põlvkondade esindajatel vastata uutele väljakutsetele, tunda end rohkem eurooplasena ja teha koostööd.

Erasmus+ annab enam kui 500 000  noorele võimaluse osaleda noortevahetuses. Samuti toetab Erasmus+ koolide koostööd, 
mille raames saab võimalikuks õpetajate, õpilaste ja tervete klasside vahetus.

Erasmus+ (noored): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (koolid): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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OSALE. Jaga oma annet

EL soovib, et kodanikud räägiksid kaasa neid puudutavates küsimustes.

Euroopa kodanikualgatus võimaldab miljonil ELi kodanikul osaleda otse ELi poliitika väljatöötamises, kutsudes Euroopa 
Komisjoni üles tegema seadusandlikke ettepanekuid neid huvitavates valdkondades.

Struktureeritud dialoogi kaudu konsulteerib EL noorte inimeste ja noorsoo-organisatsioonidega kõikidel tasanditel,  
ELi noortekonverentsidel ning Euroopa noortenädalal.

Euroopa Noorteportaal pakub palju teavet ning võimaldab noortel esitada küsimusi ja vahetada kogemusi.

Euroopa kodanikualgatused: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et
Dialoog ja kogemuste vahetamine: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Euroopa Noorteportaal: http://europa.eu/youth/et

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth/et
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UUENDA. Avasta teadlasekarjäär

Marie Skłodowska-Curie meetmed (MSCA) toetavad ülemaailmse ja valdkondadevahelise liikuvuse kaudu teadlaste koolitamist 
ja karjääriedendust kõigis teadusharudes. MSCA raames toetatakse nii doktorante kui ka kogenud teadlasi. See on ELi peamine 
doktorantidele suunatud programm, mille kaudu rahastatakse 25 000 inimest. Seda on omalt poolt toetanud Euraxessi keskuste 
võrgustik, mis aitab teadlastel liikuda ühest riigist teise, pakkudes teavet ja abi kõigis ametialastes ning igapäevaelu küsimustes.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) edendab innovatsiooni kõrgharidusasutuste, uurimiskeskuste ja ettevõtete 
kokkutoomise kaudu keskendumaks energia, kliimamuutuse, infoühiskonna jms väljakutsetele. EIT pingutused on suunatud 
teadlastele, ettevõtjatele ja üliõpilastele, et anda neile vajalikud oskused, teadmised ja suhtumise uute ideede turuletoomiseks 
ning uute ettevõtete asutamiseks.

Marie Skłodowska-Curie meetmed: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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VABATAHTLIK. Aita kaasa

Hinnanguliselt on juba sada miljonit eurooplast osalenud mingil ajal vabatahtlikus tegevuses. Vabatahtlik tegevus annab 
võimaluse asju muuta sotsiaalse ühtekuuluvustunde ja ühiskonna harmoonilise arengu edendamise kaudu.

Erasmus+ abil saab vabatahtlikuna mitmesugustes projektides osaleda veelgi rohkem noori eurooplasi. Lisaks sellele on EL asunud 
looma Euroopa vabatahtlikku humanitaarabikorpust, mis võimaldab noortel eurooplastel väljendada solidaarsust abivajajatega.

Erasmus+ (noored): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
ELi humanitaarabi vabatahtlikud: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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LOO. Täida oma unistused

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” loodi 2010. aastal eesmärgiga aidata ELis mikrorahastamisega tegelevatel 
institutsioonidel suurendada laenamist sõltumatutele ettevõtjatele ja kuni kümne töötajaga äriühingutele. See tähendab, 
et noortele eurooplastele (ja neile, kelle juurdepääs traditsioonilisele laenuturule on piiratud) tehakse kättesaadavaks umbes 
45 000 laenu summas kuni 25 000 eurot, et nad saaksid asutada oma ettevõtte. Juba praegu on mõned mikrokrediidi pakkujad 
teatanud noorte klientide osakaalu suurenemisest.

2014. aastast koondatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) programmi alla varem eraldi tegutsenud 
kolm ELi programmi: Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu „Progress”. Selle kolmas haru jätkab mikrokrediidirahastu „Progress” 
tegevust ning jagab toetust mikrokrediidi pakkujate suutlikkuse suurendamiseks. Programmi raames toetatakse ka sotsiaalseid 
ettevõtteid, sealhulgas neid, mis aitavad noortel tööd leida.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” võimaldab uutel ettevõtjatel või ettevõtjaks saada soovijatel õppida, kuidas ettevõtet 
edukalt juhtida, töötades kuni kuus kuud kõrvuti koos teisest riigist pärit kogenud ettevõtjaga. Ettevõttes viibimist rahastab EL.

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus noortele ettevõtjatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine: http://www.access2finance.eu
Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) programm: http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=836
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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SINU ÕIGUSED. Hangi teavet

EL tagab, et kõik eurooplased saaksid kasutada oma põhiõigusi. ELi sellealane töö hõlmab diskrimineerimise ja eraldatuse 
vastu võitlemist, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse edendamist ning arstiabi õiguse tagamist. EL toetab kogu Euroopas 
tegevust, mille eesmärk on suurendada teadlikkust sotsiaalse ebaõigluse vastu võitlemise vajadusest ja tagada andmete kaitse.

Euroopa õigusala loomine: http://ec.europa.eu/justice
Diskrimineerimisvastane võitlus: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_et.htm
Teie Euroopa: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_et.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm
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TÖÖTA. Saavuta oma eesmärgid

Tööturule pääsemine on keeruline, seda eriti noorte jaoks. EL pakub kõigile Euroopa kodanikele erinevaid vahendeid, millega 
parandada oma võimalusi leida töökoht. Üks näide on Euroopa Sotsiaalfond (ESF): igal aastal saab ESFist rahastatavatest 
tööturule suundumise ja koolitusprogrammidest kasu umbes kümme miljonit inimest. Teine näide on Euroopa tööalase liikuvuse 
portaal EURES, mille elektroonilisest andmebaasist võib iga päev leida ligi miljon tööpakkumist. „Sinu esimene EURESi töökoht” 
on tööalase liikuvuse projekt, mis aitab noortel leida tööd ning tööandjatel töötajaid. Eesmärk on pakkuda noortele tööotsijatele 
ja töökoha vahetajale töökohti, kuhu kogu Euroopas on raske leida tööjõudu.

Tähtis on ka Enterprise Europe Networki (võrgustik Enterprise Europe) tugi ettevõtjatele väga erinevate teenuste näol,  
et ettevõtted saaksid laieneda Euroopasse ja sellest väljapoole. Võrgustikul on üle 600 partneri enam kui 50 riigis.

Euroopa Sotsiaalfond: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (võrgustik Enterprise Europe): http://een.ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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