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Noorte töötus Euroopas: ELi noortegarantii rakendamisel on ette näha takistusi  

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes tuuakse välja kolm ELi noortegarantii algatuse (mida toetatakse 
12,7 miljardi euroga ELi vahenditest) edukat rakendamist ohustavat riskiallikat: rahastamise kogusumma piisavus, 
kvaliteetse pakkumise määratlemine ning süsteemi tulemuste komisjonipoolne järelevalve ja aruandlus. 

„Noorte töötus on kujunenud enamiku ELi liikmesriikide jaoks väga tõsiseks probleemiks. Euroopa Liit on selle 
lahendamiseks kasutusele võtnud olulise vahendi – noortegarantii –, mille eesmärk on aidata 7,5 miljonit 
mittetöötavat ja mitteõppivat noort eurooplast tagasi õigele teele, et nad saaksid anda oma panuse ühiskonda”, 
ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Tegemist on süsteemiga, mille elluviimine on kulukas, 
kuid alternatiiviks oleks jätkata suurte sotsiaalmajanduslike kulude kandmist töötushüvitiste ning saamata jäänud 
tulu ja maksmata maksude näol, mis ELi ameti Eurofound hinnangul ulatuvad 153 miljardi euroni aastas, 
moodustades üle 1 % ELi SKP-st. Siiski ei saa noortegarantii edukat elluviimist enesestmõistetavaks pidada, sest 
olulised küsimused on veel vastamata. Oleme võimalike riskidena kindlaks teinud rahastamise kogusumma piisavuse, 
töötutele noortele esitatava pakkumise kvaliteetsuse määratlemise ning süsteemi tulemuste komisjonipoolse 
järelevalve ja aruandluse viisi. Nende riskide varajane maandamine on noortegarantii mõjususe seisukohalt keskse 
tähtsusega”. 

ELi audiitorite hinnangul andis komisjon liikmesriikidele noortegarantii süsteemi ülesehitamisel asjakohast ja 
õigeaegset toetust. Samas märgivad nad, et komisjon ei teinud mõjuhindamist, mis oleks käsitlenud eeldatavaid 
kulusid ja kasu, ehkki see on komisjoni kõigi suuremate algatuste puhul tavapraktika. Seetõttu puudub teave 
süsteemi kogu ELis rakendamise võimalike kulude kohta, mis toob kaasa riski, et toetuse kogusumma ei ole 
asjakohane. Koos asjaoluga, et „kvaliteetse” tööpakkumise mõistet ei ole selgelt määratletud, tähendab see suurt 
riski, et süsteemi rakendatakse ELi liikmesriikides ebamõjusalt ja ebaühtlaselt.  

Noortegarantii loodi 2013. aasta juunis vastusena noorte järjest suureneva tööpuuduse probleemile, mida halvendas 
veelgi majandus- ja finantskriis. Rohkem kui iga viies alla 24-aastane tööturul olev eurooplane on ilma tööta ja mõnes 
liikmesriigis on töötuse määr koguni 50 % kõigist tööturul olevatest noortest. Perioodil 2014–2020 rahastatakse 
süsteemi osaliselt ELi eelarvest Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte tööhõive algatuse kaudu; rahastamise kogusumma 
on 12,7 miljardit eurot. Liikmesriigid peavad aga leidma täiendavaid vahendeid, et rahastada mitte üksnes otse 
töötutele suunatuid meetmeid, vaid ka peamiste struktuurireformidega seotud meetmeid sellistes valdkondades, 
nagu koolitus, tööotsingud ja haridussüsteemid, et parandada koolist tööle ülemineku võimalusi ja noorte tööalast 
konkurentsivõimet. Riiklikest vahenditest süsteemile eraldatav summa ei ole veel kindlaks määratud: üheksa 
liikmesriiki ei ole komisjonile mingit teavet esitanud; ülejäänud on esitanud teavet, mille üksikasjalikkuse tase on 
erinev. 

Komisjoni viimaste kättesaadavate hinnangute kohaselt eraldatakse süsteemile perioodil 2014–2020 (ELi ja riiklikud 
vahendid) kokku 16,7 miljardit eurot. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul võivad süsteemi rakendamise 
kulud aga ulatuda 21 miljardi euroni aastas. 
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Toimetajatele: 

2014. aasta juunis oli EL-28 riikides noorte (alla 25-aastased) hulgas töötuid ligi 5 miljonit, neist 3,3 miljonit euroala 
riikides. See teeb noorte töötuse määraks ELis 22 %. Tööd ei leia rohkem kui iga viies tööturul osalev noor ELi 
kodanik, Kreekas ja Hispaanias iga teine. Madalaima noorte töötuse määraga liikmesriigi (Saksamaa, 2014. aasta 
juunis 7,8 %) ja kõrgeima määraga liikmesriigi (Hispaania, 2014. aasta juunis 53,4 %) vahe on ligi 50 protsendipunkti. 

2013. aastal kiitsid ELi Ministrite Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu heaks noortegarantii süsteemi. Noortegarantii 
raames peavad liikmesriigid tagama, et alla 25-aastased noored leiavad nelja kuu jooksul alates 
formaalharidussüsteemist lahkumisest või töötuks jäämisest kvaliteetse töökoha, mis vastab nende haridusele, 
oskustele ja kogemustele, või asuvad õpipoisiõppe, praktika või õpingute jätkamise teel omandama haridust, oskusi 
ja kogemusi, mida on vaja töö leidmiseks tulevikus. Süsteemi rahastatakse ELi eelarvest ja riikide eelarvetest. Avaliku 
sektori poolset rahastamist võib täiendada ka erasektori vahenditega (nt õpipoisiõppe süsteemi rakendavate 
ettevõtete investeeringute või eraõiguslike sihtasutuste rahastatud koolitusprogrammidega). 

Eriaruandes (3/2015) pealkirjaga „ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad 
rakendamisega seotud riskid” hinnatakse, kas komisjon on andnud liikmesriikidele noortegarantii süsteemide 
ülesehitamisel asjakohast toetust, ja käsitletakse riske, mis võivad süsteemi rakendamist mõjutada. Auditis 
keskenduti liikmesriikide noortegarantii rakenduskavade komisjonipoolsele hindamisele. Valimisse kuulus viis 
liikmesriiki: Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu ja Portugal. 

Ehkki komisjon palus liikmesriikidel koos noortegarantii rakenduskavadega esitada ka kavandatavate meetmete 
kuluprognoosi ja rahastamisallikad, leidsid audiitorid viie liikmesriigi andmete ülevaatamisel, et mõne liikmesriigi 
vastuses puudus asjakohane teave ning ükski ei esitanud noortegarantii mõjusaks rakendamiseks vajalike 
struktuurireformide elluviimise hinnangulisi kulusid.  

ELi audiitorid esitavad järgmised soovitused:  

• liikmesriigid peaksid esitama selge ja täieliku ülevaate kõigi noortegarantii süsteemi raames noorte 
tööpuuduse vähendamiseks planeeritavate meetmete kuludest, et komisjon saaks hinnata üldisi 
rahastamisvajadusi; 

• komisjon peaks edendama kvalitatiivsete näitajate kogumi rakendamist, millele töö-, praktika- ja 
õpipoisiõppe kohad ELi toetuse saamiseks vastama peavad. See võiks tugineda elementidele, mille abil 
määratletakse kvaliteetne pakkumine noorte tööhõive algatuse hindamist käsitlevas komisjoni juhendis;  

• komisjon peaks looma noortegarantii tervikliku järelevalvesüsteemi, mis hõlmab nii struktuurireforme kui 
üksikisikutele suunatud meetmeid. Järelevalve tulemused tuleks edastada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Kontrollikoda kavatseb ka tulevastes aruannetes käsitleda noorte tööhõivega seotud küsimusi, sealhulgas ELi 
algatuste rakendamist liikmesriikides. Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse 
erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 


