ET
Pressiteade

Luxembourg, 4. aprill 2017

Audiitorite sõnul ei vasta ELi noortegarantii selle
käivitamisega loodud ootustele
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt on töötute või ilma koolituse või
hariduseta noorte abistamiseks loodud ELi noortegarantiiga tehtud vähe edusamme ning selle
tulemused ei vasta selle käivitamisega loodud ootustele. ELi noortegarantii raames peaksid
liikmesriigid tagama, et kõik noored saaksid kvaliteetse töökoha, õpingute jätkamise, õpipoisivõi praktikakoha pakkumise nelja kuu jooksul alates koolist lahkumisest või töötuks jäämisest.
Lisaks lõi Euroopa Ülemkogu 6,4 miljardi eurose eelarvega noorte tööhõive algatuse, mille
eesmärk on suurendada toetust kõige raskemas olukorras olevatele piirkondadele ja noortele.
Audiitorid külastasid Iirimaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Horvaatiat, Itaaliat, Portugali ja
Slovakkiat. Külastatud liikmesriikides oli noortegarantii elluviimisel tehtud mõningaid edusamme
ja saavutatud teatud tulemusi. Ükski külastatud liikmesriikidest ei olnud aga suutnud tagada, et
kõigil töötutel, haridust mitteomandavatel või koolitust mittesaavatel noortel oleks olnud
võimalus saada nelja kuu jooksul vastav pakkumine.
„2016. aasta keskpaigas oli ELis endiselt üle nelja miljoni alla 25-aastase töötu,“ ütles aruande
eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Poliitikakujundajad peaksid tagama, et noorte
abistamiseks loodud programmidega ei loodaks ootusi, mida ei ole võimalik täita. Isegi Euroopa
Komisjon tunnistas oma äsja ilmunud Euroopa tulevikku käsitlevas valges raamatus ebakõla
loodud ootuste ja ELi võime vahel neid täita.“
Audiitorite sõnul on siin üheks oluliseks põhjuseks asjaolu, et ainult ELi eelarvest eraldatud
vahenditest kõigi asjaomaste noorte abistamiseks ei piisa. Noortegarantii puhul leidsid audiitorid,
et puudusid selgete vahe-ja lõppeesmärkidega asjakohased strateegiad, mille eesmärk oleks
olnud jõuda kõigi töö-, õpingute jätkamise või koolituspakkumist vajavate noorteni; lisaks ei
hinnanud liikmesriigid noortegarantii kogumaksumust ja kättesaadavaid rahalisi vahendeid, ning
olemasolevate andmete halb kvaliteet muutis keeruliseks tulemuste hindamise.
Noorte tööhõive algatust uurides leiti, et sihtrühma ei olnud küllaldaselt hinnatud; lisaks valitses
oht, et ELi vahendid asendavad vaid liikmesriikide omi, ilma seejuures lisaväärtust loomata; ning
andmete halva kvaliteedi tõttu oli keeruline hinnata esitatud tulemusi, mis ei täitnud neile
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pandud ootusi. Audiitorid järeldasid, et noorte tööhõive algatusega oli külastatud liikmesriikides
seni vähe tulemusi saavutatud.
Kontrollikoda esitab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust.
Muu hulgas on oluline, et liikmesriigid ja komisjon:
•

looksid realistlike ja saavutatavate eesmärkide ja sihtide seadmise abil mõistlikke ootusi;

•

teeksid enne kavade koostamist rahastamispuudujäägi hindamisi ja turuanalüüse;

•

parandaksid oma järelevalve- ja aruandlussüsteeme.

Liikmesriigid peaksid:
•

tegema täieliku ülevaate noortegarantii rakendamise maksumusest ja koostama kavad
vastavalt kättesaadavatele rahalistele vahenditele;

•

tagama, et töö-, õpingute jätkamise ja koolituspakkumised vastaksid osalejate profiilidele
ja tööturu nõudlusele, ning et nende abil saavutataks jätkusuutlik integratsioon
tööturule.

Komisjon peaks:
•

tagama, et liikmesriigid põhjendaksid, kuidas nende ELi vahenditest rahastatud noorte
tööhõive meetmed aitavad asjakohaselt lahendada nende noorte tööhõive alaseid
probleeme.

Eriaruanne nr 5/2017: „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang
noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele“ on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil
eca.europa.eu ELi 23 keeles.
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