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MÕISTED
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) on ELi amet, mille roll on
jagada oma võrdlevatel uuringutel ja analüüsil põhinevat teavet, soovitusi ja
eksperditeadmisi ELi sotsiaalpoliitika valdkonnas.
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ülesanne on tugevdada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja
sotsiaalset ühtekuuluvust, parandades tööhõivet ja töövõimalusi (peamiselt
koolitusmeetmete kaudu), soodustades kõrget tööhõive taset ning suurema arvu ja
paremate töökohtade loomist.
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF),
Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).
Korraldusasutus on liikmesriigi poolt rakenduskava juhtima määratud avalik-õiguslik või
eraõiguslik asutus. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastavate projektide
valimine, järelevalve projektide elluviimise üle ning komisjonile esitatav finants- ja tulemuste
alane aruandlus.
NEET-noor on mittetöötav ja mitteõppiv noor inimene. See tähistab nii mittetöötavaid kui
tööturul mitteaktiivseid inimesi.
Noored: noortegarantii raames on noorteks üldiselt inimesed vanuses 15–25 aastat, mõnes
liikmesriigis 15–29 aastat.
Noorte tegevusrühm: 2012. aasta veebruaris moodustas komisjon koos kaheksa
liikmesriigiga, kus noorte töötuse määr oli tol hetkel kõige kõrgem, riiklikest ekspertidest ja
ELi ametnikest koosnevad noorte tegevusrühmad, et kindlaks teha meetmed, mille abil
rakendada programmitöö perioodi 2007–2013 veel kasutada olevaid ELi vahendeid
(sealhulgas ESFi vahendeid) noorte ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
töövõimaluste toetamiseks.
Noorte tööhõive algatus on ELi programm, mis on loodud rahalise toetuse andmiseks
piirkondadele, kus noorte töötuse määr on üle 25 %.
Noortegarantii on nõukogu poliitika, mille eesmärk on tagada, et kõik kuni 25 aasta vanused
noored saaksid kvaliteetse töökoha, õpingute jätkamise, õpipoisi- või praktikakoha
pakkumise nelja kuu jooksul alates formaalharidussüsteemist lahkumisest või töötuks
jäämisest.
Noortegarantii rakenduskava koostatakse liikmesriikide poolt, et rakendada noortegarantiid
riiklikul tasandil. Selles määratakse kindlaks, millised on riigiasutuste ja muude
organisatsioonide ülesanded ning kuidas kava rahastatakse (mis hõlmab ka ELi vahendite
kasutamist). Samuti määratakse selles kindlaks, kuidas hinnatakse edasiminekut ja milline on
ajakava.
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Prioriteetsed suunad on rakenduskavade peamised kuluvaldkonnad. Need koosnevad
omavahel seotud ja konkreetsete mõõdetavate eesmärkidega toimingute rühmadest.
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) on ÜRO agentuur, mis tegeleb tööküsimustega,
eriti rahvusvaheliste tööstandarditega.
Selles määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid ning vahendite
kasutamine projektide rahastamiseks teatud perioodi kestel (tavaliselt seitse aastat).
Tulem: sekkumise abil saavutatud vahetu muutus (nt tänu koolitusele töökoha leidnud
koolitatavad). Tulemid võivad olla nii oodatud kui ootamatud, positiivsed või negatiivsed.
Tulemus on põhjuse ja tagajärje seose (kas otseselt või kaudselt tekitatud) järelm.
Ühtekuuluvuspoliitika puhul on tulemused tavaliselt jagatud tulemiteks ja mõjuks.
Tööhõivekomitee (EMCO) peamine ülesanne on nõustada tööhõive ja sotsiaalvaldkonna
ministreid tööhõive ja sotsiaalpoliitika nõukogus.
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KOKKUVÕTE
Noortegarantii kohta
I.

Noorte töötus ei ole uus fenomen ja mitmed liikmesriigid on paljude aastate vältel

seisnud silmitsi väga kõrge noorte töötuse määraga. 2008. aasta majanduskriis muutis
tööturule integreerumise noorte jaoks veelgi keerulisemaks. Ehkki olukord on paranenud, oli
ELis 2016. aasta juuni lõpu seisuga üle 4,2 miljoni kuni 25 aasta vanuse töötu.
II.

Üks olulisem ELi algatus selle probleemi lahendamiseks on noortegarantii, mille raames

peaksid kõik liikmesriigid tagama, et kõik kuni 25-aastased noored saaksid kvaliteetse
töökoha, õpingute jätkamise, õpipoisi- või praktikakoha pakkumise nelja kuu jooksul alates
koolist lahkumisest või töötuks jäämisest.
III.

Lisaks kiitis Euroopa Ülemkogu heaks otsuse luua noorte tööhõive algatus, mille

eelarveks kehtestati 6,4 miljardit eurot (3,2 miljardit eurot uuelt, noorte tööhõivele ette
nähtud ELi eelarverealt, mida tuleb täiendada vähemalt 3,2 miljardi euroga ESFi riiklikest
eraldistest), et suurendada ELi toetust piirkondadele, kus noorte töötus ja tööturult
kõrvalejäämine kõige rohkem probleeme tekitab.
Kuidas audit läbi viidi
IV.

Kontrollikoda hindas, kas noortegarantiiga saavutati liikmesriikides tulemusi ja kas

noorte tööhõive algatus aitas nende saavutamisele kaasa. Täpsemalt uuriti, kas liikmesriigid
olid teinud edusamme noortegarantii rakendamisel, hinnanud nõuetekohaselt selle
elluviimist mõjutada võivaid tegureid ja rakendanud noorte tööhõive algatust viisil, mis aitab
kaasa noortegarantii eesmärkide saavutamisele.
V.

Noortegarantii rakendamise edenemise hindamiseks külastati seitset liikmesriiki:

Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Portugal ja Slovakkia. Samu liikmesriike
(v.a Iirimaa ja Slovakkia) külastati ka noorte tööhõive algatuse panuse hindamise eesmärgil.
Kontrollikoja audit hõlmas ajavahemikku alates noortegarantii ametlikust käivitamisest 2013.
aasta aprillis kuni 2016. aasta maini.
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Mida me leidsime
VI.

Kuigi seitsmes külastatud liikmesriigis oli noortegarantii rakendamisel edusamme

tehtud ja mõningaid tulemusi saavutatud, ei vasta praegune olukord (nõukogu soovituse
vastuvõtmisest on möödunud enam kui kolm aastat) noortegarantii käivitamisega
kaasnenud ootustele, milleks oli tagada kõigile NEET-noortele nelja kuu jooksul kvaliteetne
pakkumine.
VII.

Ükski külastatud liikmesriikidest ei ole veel taganud, et kõigil NEET-noortel oleks

võimalus nelja kuu jooksul võtta vastu pakkumine, mis aitaks neil jätkusuutlikult tööturule
integreeruda. Üks oluline põhjus seisneb selles, et ainult ELi eelarvest ette nähtud
vahenditest kõigi NEET-noorte abistamiseks ei piisa.
VIII. Lisaks leidis kontrollikoda, et noorte tööhõive algatuse panus noortegarantii
eesmärkide saavutamisse viies külastatud liikmesriigis oli auditi tegemise seisuga väga väike.
Mida me soovitame
IX.

Järgmiste tööhõive valdkonna algatuste puhul peaksid liikmesriigid ja komisjon:

•

haldama ootusi realistlike ja saavutatavate eesmärkide ja sihtide seadmise abil;

•

tegema enne kavade koostamist rahastamispuudujäägi hindamisi ja turuanalüüse.

X.
•

Liikmesriigid peaksid:
koostama asjakohased strateegiad kõigi NEET-noorte kindlaksmääramiseks ja
registreerimiseks;

•

koostama täieliku ülevaate noortegarantii rakendamise maksumusest kõigi NEET-noorte
jaoks ja seadma sellega seotud meetmed vastavalt olemasolevale eelarvele tähtsuse
järjekorra;

•

tagama, et pakkumised loetakse kvaliteetseteks ainult juhul, kui need vastavad osaleja
profiilile ja tööturu nõudlusele ning nende abil saavutatakse jätkusuutlik integratsioon
tööturule;

8

•

parandama oma järelevalve- ja aruandlussüsteeme, et saada regulaarselt kvaliteetseid
andmeid, mis võimaldaksid välja töötada rohkem tõenditepõhiseid noortepoliitika
meetmeid – eelkõige puudutab see võimekust teha seiret noortegarantiist lahkunud
osalejate üle ning vähendada nii palju kui võimalik teadmata tulemusega lahkunud
osalejate arvu.

XI.
•

Komisjon peaks:
koos tööhõivekomiteega välja töötama ja välja pakkuma noortegarantii raames
tehtavatele pakkumistele kehtivate kvaliteedikriteeriumide standardid;

•

liikmesriikide olemasolevate süsteemide alaste teadmiste alusel leidma ja jagama
järelevalve ja aruandluse teemalisi häid tavasid;

•

tagama rakenduskavade muutmise heakskiitmisprotsessi abil, et liikmesriigid hindaksid
üldiselt NEET-noori iseloomustavaid jooni, tagamaks, et rakenduskavades sisalduvad
noorte tööhõive algatuse meetmed käsitleksid asjakohaselt noorte vajadusi;

•

vaatama tulemuste tegelikust suuremana näitamise riski minimeerimiseks uuesti üle
oma andmete kogumise alased suunised. Liikmesriigid peaksid ka oma lähte- ja
sihtväärtusi vastavalt muutma.
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SISSEJUHATUS
Noorte töötus Euroopa Liidus
1.

Noorte töötus ei ole uus fenomen ja mitmed liikmesriigid on paljude aastate vältel

seisnud silmitsi väga kõrge noorte töötuse määraga. 2008. aasta majanduskriis muutis
tööturule integreerumise noorte jaoks veelgi keerulisemaks. Seda olukorda iseloomustab
asjaolu, et noorte (vanuses 15–24) töötuse määr kasvas 8,8 protsendipunkti 2008. aasta
esimesest kvartalist kuni 2013. aasta esimese kvartalini, mil see saavutas kõrgeima taseme
ehk 23,9 %.
2.

Samal perioodil kasvas vanemate aktiivsete inimeste (vanuses 25–74) töötuse määr

vähem (3,7 protsendipunkti võrra 5,8-lt 9,5 %-ni). See on alla poole 15–24-aastaste
vanuserühma puhul täheldatud suurenemisest (vt joonis 1).
Joonis 1. 15–24-aastaste ja 25–74-aastaste vanuserühmade keskmised töötuse määrad ELi
28 liikmesriigis ajavahemikus 2000 kuni juuni 2016
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Allikas: Eurostati töötuse määrad ELi 28 liikmesriigi kohta, hooajaliselt kohandatud andmed.

2016kv1
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3.

Ehkki olukord on alates 2013. aasta keskpaigast paranenud, oli ELis 2016. aasta juuni

lõpu seisuga endiselt enam kui 4,2 miljonit kuni 25 aasta vanust töötut noort (keskmine
töötuse määr 18,8 %). Kõige enam mõjutatud liikmesriigid olid Kreeka (47,7 %), Hispaania
(45,2 %) ja Itaalia (37,2 %) (vt joonis 2).
Joonis 2. Noorte töötuse määr liikmesriigiti 2016. aasta juunis (kuni 25-aastased)
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Allikas: Eurostat, hooajaliselt kohandatud noorte (kuni 25-aastased) töötuse määr.

4.

Peale noori otseselt mõjutavate rahaliste tagajärgede kaasneb pikkade

töötusperioodidega negatiivne mõju edaspidisele tööalasele konkurentsivõimele,
suurenenud vaesusrisk ja sotsiaalne tõrjutus, mis mõjub negatiivselt ka nende rollile
ühiskonnas üldiselt. Lisaks on oht, et andekaid ja oskustega töötajaid ei kasutata
optimaalselt.

50 %

11

5.

Noorte suur tööpuudus mõjub negatiivselt ka majanduskasvule ja tootlikkusele ning

kujutab endast tõsist majanduslikku koormust ühiskonnale tervikuna. Näiteks paljud ülikooli
lõpetanud ei suuda tööd leida ning ei saa seetõttu oma oskuste ja teadmistega
majanduskasvule kaasa aidata. Madala kvalifikatsioonitasemega või kvalifikatsioonita
noortel võib esineda raskusi tööturule sisenemisel ja nad võidakse tööturult välja jätta, või
on nad üha enam madalapalgaliste tööde lõksus, mille puhul edasiarenemise võimalus
praktiliselt puudub.
NEET-noored: mittetöötavad või haridust ega kutset mitteomandavad noored
6.

Lisaks töötutele noortele (st kes on valmis tööle minema ja otsivad aktiivselt tööd) on

veel üks suur rühm noori, kes on vähem motiveeritud tegutsema ja on seetõttu veelgi enam
tööturust eemaldunud. Need on mitteaktiivsed noored, kes ei omanda ei haridust ega
kutset, ning keda nimetatakse mitteaktiivseteks NEET-noorteks. Need kaks 15–24-aastaste
(mõnes liikmesriigis kuni 29-aastaste) rühma (töötud ja mitteaktiivsed NEET-noored) koos
moodustavad selgesti eristatava üldkogumi nimetusega NEET-noored. Kuigi kõige
sagedamini kasutatud näitaja on noorte töötuse määr, ei ole sellega võimalik saada nii
täielikku ülevaadet kui NEET-noorte määraga. Tuleb märkida, et NEET-noorte määr on
noorte töötuse määrast madalam (vt joonis 3).
Joonis 3. Noorte töötuse määr võrreldes NEET-noorte määraga

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

7.

NEET-noored on noortegarantii jaoks kasutatud referentspopulatsioon. Seepärast

kasutatakse käesolevas aruandes noorte töötuse asemel samuti NEET-noorte mõistet.
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8.

15–24-aastaste NEET-noorte osakaal on peale 2007. aastat suurenenud, saavutades

haripunkti 2012. aastal (põhiliselt töötute NEET-noorte arvu suurenemise tõttu) ja on pärast
seda pisut vähenenud (vt joonis 4).
Joonis 4. ELi 28 liikmesriigi NEET-noorte määr perioodil 2007–2015
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Allikas: Eurostati andmed 15–24-aastaste NEET-noorte kohta.

9.

Liikmesriikide 15–24-aastaste vanuserühma NEET-noorte määrades oli 2015. aasta

lõpus olulisi erinevusi (vt joonis 5). Kui Itaalias ja Bulgaarias olid NEET-noorte määr ca 20 %
või enam, siis Madalmaades, Luksemburgis ja Saksamaal oli see ca 5 % või vähem.
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Joonis 5. NEET-noorte määr liikmesriigiti ja vastavalt kategooriale (kuni 25-aastased) aastal
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Allikas: Eurostati andmed 15–24-aastaste NEET-noorte kohta.

10. Lisaks suurtele erinevustele liikmesriikide NEET-noorte määrades on liikmesriigiti erinev
ka NEET-noorte (15–24-aastased) struktuur. Töötute NEET-noorte määrad on kõige
kõrgemad Horvaatias (13,4 %), Kreekas (11 %) ja Hispaanias (10,6 %), kus majanduskasv
lihtsustaks nende tööturule integreerimist. Olukord on aga teistsugune Bulgaarias (14,3 %),
Itaalias (12,0 %) ja Rumeenias (11,7 %), kus on kõige kõrgemad mitteaktiivsete NEET-noorte
määrad. Nimetatud liikmesriikides peavad tööturuasutused noorte tööturule
integreerimiseks aktiivsemalt tegutsema.
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Noortegarantii
11. ELi roll tööhõivepoliitikas on tagada liikmesriikide tööhõivepoliitika koordineerimine,
eelkõige määratledes selle poliitika üldsuunised. Komisjon võib töötuse vastu võitlemiseks
võetud riiklikke meetmeid toetada ja vajaduse korral täiendada 1. Üks olulisem ELi algatus
noorte olukorra parandamiseks tööturul on noortegarantii.
12. 2010. aasta septembris kutsus komisjon esimest korda liikmesriike üles tagama, et kõik
noored saavad töökoha, jätkavad õpinguid või osalevad muus aktiveerivas meetmes nelja
kuu jooksul alates koolist lahkumisest või töötuks jäämisest. Seda kavatseti pakkuda
noortegarantii raames. Nimetatud ettepanek tehti Euroopa 2020 juhtalgatusega „Noorte
liikuvus“ 2, millega toetati paremat haridust ja koolitust, edukamat tööturule integreerimist ja
suuremat liikuvust kui noorte tööpuuduse vastu võitlemise vahendeid.
13. 2012. aasta detsembris tegi komisjon oma noorte tööhõive paketis ettepaneku võtta
vastu nõukogu soovitus noortegarantii loomiseks3. Seda võib lugeda poliitiliseks
kohustuseks, kuna ettepanek võeti vastu ELi Ministrite Nõukogus 2013. aasta aprillis 4 ja
kinnitati 2013. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 5 (vt 1. selgitus).

1

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooni (ELT C 115, 9.5.2008, lk 47) artikli 5
lõige 2 ja artikkel 147.

2

KOM(2010) 477 lõplik, 15. september 2010, „Noorte liikuvus“.

3

KOM(2012) 729 lõplik, 5. detsember 2012, ettepanek: nõukogu soovitus noortegarantii loomise
kohta.

4

Euroopa Ülemkogu järeldused, 27.–28. juuni 2013, EUCO 104/2/13.
(http://www.consilium.europa.eu)

5

Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta (ELT C 120, 26.4.2013,
lk 1).
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1. selgitus. Mis on noortegarantii?
Noortegarantii raames peavad liikmesriigid tagama, et alla 25-aastased noored leiavad nelja kuu
jooksul alates koolist 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.

14. Noortegarantii uudsus seisneb selles, et lisaks olemasolevatele noortele aktiivsetele
tööotsijatele suunatud meetmetele on selle eesmärk jõuda süstemaatiliselt nende noorteni,
kes ei otsi tööd ega omanda haridust või kutset. Noortegarantii eesmärk on kõikide NEETnoorte jätkusuutlik integreerimine tööturule.
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15. Noortegarantii eri etappe kirjeldatakse joonisel 6.
Joonis 6. Noortegarantii etapid

NEET-noore

Kavaga
liitumine

Registreerimine

Pakkumine Ettepanek

Keeldumine

Väljalangemine/ väljaarvamine

Profiili koostamine ja sellega seotud
meetmed

Pakkumine
Pakkumise vastuvõtmine

Positiivse
tulemusega
lahkumine

Negatiivse
tulemusega
lahkumine

-

Tagasi NEETnoore
staatusesse

Töö
Täiendõpe
Õpipoisiprogramm
Praktika

Jätkusuutlik
integreerimine tööturule

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

16. Nõukogu soovituse kohaselt peavad liikmesriigid noortegarantii kavad võimalikult
kiiresti ellu viima. Samuti öeldakse selles, et „nende liikmesriikide puhul, kes on suurtes
eelarvelistes raskustes ja kus on kõige rohkem tööhõives, hariduses ega koolituses
mitteosalevaid noori või kus on kõige kõrgemad noorte töötuse määrad, võib kaaluda ka
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järkjärgulist rakendamist“ 6. Samuti julgustas komisjon liikmesriike oma riigieelarvetes noorte
tööhõive meetmeid esiplaanile seadma.
17. Noortegarantii kõikidele NEET-noortele rakendamisele ei olnud konkreetset kuupäeva
kehtestatud. Esimese sammuna paluti liikmesriikidel koostada oma noortegarantii
rakenduskavad. Kõnealused kavad planeeriti vastu võtta 2013. aasta detsembri lõpuks või
2014. aasta kevadeks, sõltuvalt iga liikmesriigi noorte töötuse tasemest.
Noortegarantii järelevalvekord
18. Noortegarantii aluseks olevas nõukogu soovituses rõhutatakse, et liikmesriigid peavad
jälgima ja hindama kõiki noortegarantii kavade raames rakendatavaid meetmeid, et oleks
võimalik välja töötada tõenditel põhinevad tegevuspõhimõtted ja sekkumismeetmed,
tuginedes sellele, mis, kus ja miks toimib, tagades seeläbi ressursside tõhusa kasutuse ja
investeeringute tasuvuse.
19. Oma soovituses andis nõukogu komisjonile ülesande jälgida noortegarantii rakendamist,
kasutades selleks tööhõivekomitee mitmepoolset seiret Euroopa poolaasta raames.
2014. aastal kinnitas tööhõivekomitee 7 noortegarantii järelevalveks näitajate raamistiku,
millele oli lisatud põhjalik metoodiline juhis8.
Noorte tööhõive algatus
20. Paralleelselt kiitis Euroopa Ülemkogu 2013. aasta veebruaris heaks otsuse luua noorte
tööhõive algatus, millel on eraldi ette nähtud eelarverida, et suurendada ELi toetust
piirkondadele, kus noorte töötus ja tööturult kõrvalejäämine kõige rohkem probleeme
tekitab.

6

Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta (ELT C 120, 26.4.2013,
lk 27), punkt 27.

7

Tööhõivekomitee kohtumine Roomas 22.–23. septembrini 2014.

8

Vt http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115.
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21. Noorte tööhõive algatus on osa kogu ESFi programmitööst ja see kiidetakse heaks kas
noorte tööhõive algatuse rakenduskavadena või ESFi rakenduskavade raames prioriteetse
suuna või prioriteetse suuna osana 9. Seepärast on komisjonil nimetatud valdkonnas suurem
vastutus kui noortegarantii puhul. Kuigi noortegarantii kujutab endast poliitilist kohustust
teha kõigile kuni 25-aasta vanustele NEET-noortele pakkumine, rahastatakse noorte
tööhõive algatuse raames samasse üldkogumisse kuuluvaid isikuid 10. Noorte tööhõive
algatuse kogueelarve programmitöö perioodil 2014–2020 on 6,4 miljardit eurot, mis sisaldab
3,2 miljardit eurot uuelt eraldi ELi eelarverealt, mida tuleb täiendada vähemalt 3,2 miljardi
euroga riiklikest eraldistest olemasoleva ESFi raames.
22. Noorte tööhõive algatuse rakendamiseks on toetuskõlblikud need piirkonnad, kus
noorte tööpuuduse tase 15–24-aastaste noorte seas oli 2012. aastal üle 25 %, ning need
liikmesriigid, kus noorte tööpuuduse oli 2012. aastal tõusnud rohkem kui 30 % võrra ja kus
noorte tööpuuduse oli 2012. aastal üle 20 %11 (vt joonis 7).

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1304/2013, mis
käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ)
nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470), artikkel 18.

10

Määruse (EL) nr 1304/2013 põhjendus 11.

11

Määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 16.
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Joonis 7. Noorte tööhõive algatuse rakendamiseks toetuskõlblikud piirkonnad
Toetuskõlblikud NUTS2 piirkonnad
toetusk
õlblikud
toetuskõlbmatud

Kanaari saared

Guadeloupe
Martinique

Guyana

Mayotte Réunion
Assoorid

Madeira

Allikas: Euroopa Komisjon.

23. ESFi / noorte tööhõive algatuse raames rahastatavate noortegarantii meetmete
järelevalvet tehakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigusraamistiku kohaselt 12.

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
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24. Euroopa komisjon avaldas 2016. aasta oktoobris teatise 13, milles tuuakse esile
noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse peamised saavutused pärast nende käivitamist
2013. aastal ning tehakse järeldused selle kohta, kuidas noortegarantii kavade
kasutuselevõtmiseks tehtavaid jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil suurendada 14. Samal
ajal tegi komisjon ettepaneku suurendada noorte tööhõive algatuse eelarvet, et see hõlmaks
veel täiendavalt 1 miljardit eurot sihtotstarbelist eelarveeraldist noorte tööhõive algatuse
jaoks perioodil 2017–2020 (mida täiendatakse 1 miljardi euroga ESFist), et saada
kogusummaks 8 miljardit eurot 15.
Euroopa Kontrollikoja eelmine noortegarantii hindamine
25. 2015. aasta märtsis avaldas kontrollikoda eriaruande 16 komisjoni poolt liikmesriikidele
noortegarantii rakendamiseks antava toetuse kohta. Kontrollikoda tegi kindlaks kolm garantii
mõjusat rakendamist ohustavat riski:
−

rahastamise kogusumma piisavus;

−

kvaliteetse pakkumise määratlemine; ja

−

süsteemi tulemuste komisjonipoolse järelevalve ja aruandluse viis.

26. Käesolev aruanne tugineb sellele analüüsile ja täiendab seda noortegarantii
rakendamise hindamisega liikmesriikide tasandil.

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320) ja
määrus (EL) nr 1304/2013.
13

COM(2016) 646 final, 4. oktoober 2016: „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat
hiljem“.

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final, 14. september 2016: „Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
läbivaatamine/muutmine. Tulemustele keskenduv ELi eelarve“.

16

Eriaruanne nr 3/2015: „ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad
rakendamisega seotud riskid“ (http://eca.europa.eu).
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AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS
27. Käesolevas auditis hinnati, kas noortegarantiiga saavutati liikmesriikides tulemusi ja kas
noorte tööhõive algatus aitas sellele kaasa. Kontrollikoda uuris eelkõige, kas liikmesriigid:
−

olid teinud edusamme noortegarantii rakendamisel. Uuritud aspektid põhinesid
liikmesriikide poolt tööhõivekomitee esitatud andmetel ja sisaldasid NEET-noorte arvu
muutumist, NEET-noorte kindlaksmääramist ja registreerimist, nelja kuu jooksul
pakkumiste tegemist ja nende pakkumiste edasist jätkusuutlikkust;

−

olid nõuetekohaselt hinnanud noortegarantii nõukogu soovituse kohast rakendamist
mõjutada võivaid asjakohaseid tegureid. See hõlmas strateegiaid kõikide NEET-noorte
registreerimise tagamiseks, rakendamisega seotud kulude ja kättesaadavate rahaliste
vahendite hindamist, liikmesriikide lähenemisviisi NEET-noorte jätkusuutlikuks
integreerimiseks ja liikmesriikide tehtava järelevalve ja aruandluse asjakohasust;

−

olid rakendanud noorte tööhõive algatust viisil, mis aitab kaasa noortegarantii
eesmärkide saavutamisele.

28. Noortegarantii rakendamise edenemise hindamiseks külastati seitset liikmesriiki:
Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Portugal ja Slovakkia. Iga riigi kohta
tehtud kontrollikoja analüüs põhineb vastava liikmesriigi valitud vanuserühmal (15–24 või
15–29 aastat). Lisaks külastati samu liikmesriike (v.a Iirimaa ja Slovakkia), et hinnata noorte
tööhõive algatuse panust ja vaadati läbi kuus rakenduskava (viis riiklikku ja üks piirkondlik
Prantsusmaal). Liikmesriigid valiti järgmiste põhikriteeriumide alusel:
−

noorte töötuse määr;

−

NEET-noorte osakaal samasse vanuserühma kuuluvate inimeste arvust;

−

nende osa noorte tööhõive algatuse rahalisest eraldisest.

29. Tõendusmaterjali kogumiseks tehti:
−

dokumentide kontrollimist ELi ja liikmesriikide tasandil;
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−

intervjuusid noortegarantii rakendamise eest vastutavate riiklike ametiasutustega ja
noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavade korraldusasutustega;

−

andmete analüüsimist (sh tööhõivekomiteele esitatud andmed);

−

noorte tööhõive algatusega toetatud pakkumisi saanud 175 isikust koosneva valimi (igas
liikmesriigis 35 isikut) kontrollimist, et uurida noorte tööhõive algatuse panust.

Nimetatud liikmesriikidesse tehtud audit hõlmas ajavahemikku alates noortegarantii
ametlikust käivitamisest 2013. aasta aprillis kuni 2016. aasta maini.
TÄHELEPANEKUD
Hinnang noortegarantii rakendamise edenemisele
30. Kontrollikoda leidis, et noortegarantii rakendamise edenemise hindamiseks oli sobiv
aeg, arvestades, et nõukogu soovitus kiideti heaks 2013. aasta esimeses pooles.
31. Liikmesriikide poolt tööhõivekomiteele esitatud andmete ning NEET-noorte ja noorte
üldkogumit puudutavate Eurostati andmete põhjal hindas kontrollikoda seitsme külastatud
liikmesriigi puhul, kas:
−

NEET-noorte arv oli alates noortegarantii kasutuselevõtmisest vähenenud;

−

liikmesriigid olid teinud edusamme NEET-noorte kindlaksmääramisel ja registreerimisel;

−

kõik registreeritud NEET-noored said nelja kuu jooksul töö-, õpingute jätkamise,
õpipoisiõppe- või praktikapakkumise;

−

noortegarantiiga toetatud noored integreeriti jätkusuutlikult tööturule.

NEET-noorte arvu vähenemine on võrdelises seoses noorte üldkogumi vähenemisega
32. Noortegarantii käivitamise ja 2016. aasta esimese kvartali vahelisel ajal vähenes noorte
üldarv seitsmes külastatud liikmesriigis ligikaudu 286 000 võrra. Sellele aitasid kaasa
demograafilised tegurid, sh noorte loomulik vähenemine ja rändesaldo.
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33. Samal ajavahemikul vähenes NEET-noorte arv kõigis külastatud liikmesriikides (välja
arvatud Prantsusmaa) peaaegu 374 000 võrra. Noorte arvu suurenemine Prantsusmaal
tulenes Eurostati poolt 2014. aasta esimeses kvartalis tehtud tehnilisest kohandusest. Ilma
Prantsusmaata oleks noorte ja NEET-noorte arv vähenenud vastavalt 500 000 ja 432 000
võrra (vt tabel 1).
Tabel 1. Noorte arv ja NEET-noorte arv aastatel 2013 ja 2016 (tuhandetes)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Kokku

Noored kokku
2013 – 1. kv 2016 – 1. kv
542
520
4 562
4 398
7 284
7 497
778
743
9 286
9 165
1 720
1 658
1 133
1 040
25 306
25 020

Muutus
-22
-165
213
-36
-120
-63
-94
-286

NEET-noored kokku
2013 – 1. kv 2016 – 1. kv
86
66
839
622
797
855
181
135
2 289
2 258
293
227
215
164
4 701
4 327

Muutus
-21
-217
58
-46
-32
-66
-52
-374

Allikas: Eurostati andmed.

34. Kontrollikoja analüüs näitas, et NEET-noorte kõnealune vähenemine ei toimunud
töötavate noorte arvu suurenemise tulemusel. Kuigi noorte töötuse määrad tervikuna olid
seitsmes külastatud liikmesriigis vähenenud, vähenes alates 2013. aasta esimesest kvartalist
kuni 2016. aasta esimese kvartalini 40 000 võrra ka töötavate noorte arv.
35. NEET-noorte üldkogumi vähenemist põhjustas peamiselt haridust omandavate noorte
arv, mis suurenes samal perioodil 315 000 võrra. Seda võib selgitada tõsiasi, et madala
majanduskasvuga perioodidel omandavad noored haridust kauem ja lükkavad edasi oma
sisenemist tööturule (vt tabel 2).
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Tabel 2. Noorte ja NEET-noorte üldkogumi jaotus ja muutused külastatud liikmesriikides
(tuhandetes) alates 2013. aasta esimesest kvartalist kuni 2016. aasta esimese kvartalini
Staatus
Töötud NEET-noored
Mitteaktiivsed NEET-noored
NEET-noored kokku
Töötavad noored
Haridust saavad töötud noored
Mitteaktiivsed haridust saavad noored
Noorte arv kokku

2013 – 1. kv 2016 – 1. kv
2 699
2 312
2 002
2 014
4 701
4 327
6 948
6 908
765
579
12 891
13 206
25 306
25 020

Muutus
-387
13
-374
-40
-186
315
-286

Allikas: Eurostati andmed.

Vähesed edusammud NEET-noorte kindlakstegemisel ja registreerimisel
36. Noortegarantii on suunatud kõigile noortele, hoolimata nende positsioonist tööturul.
Enne noortegarantii käivitamist andsid kõik liikmesriigid toetusi aktiivselt tööd otsivatele
NEET-noortele. Tavaliselt tehti seda avaliku tööturuasutuse või sarnaste pakkujate kaudu,
ning toetuse saamise eeltingimuseks oli nimetatud noorte registreerimine.
37. Nõukogu soovituses kutsutakse liikmesriike üles looma noortegarantii kavasid, mille
eesmärk on tagada kõigile noortele kvaliteetne pakkumine nelja kuu jooksul alates nende
töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist lahkumisest. Selle eelduseks on kõigi NEETnoorte kindlaks tegemine: eelkõige puudutab see noori, kes aktiivselt tööd ei otsi (st
mitteaktiivseid NEET-noori), sest olemasolevad süsteemid neid ei hõlma. Selleks vajati
struktuurireforme, mis võimaldaksid selle sihtrühmaga tihedama koostöö tegemiseks
kaasata uusi partnereid ja täiendavaid rahalisi vahendeid.
Pärast noortegarantii kasutuselevõttu ei olnud registreeritud NEET-noorte osakaal kuni
2015. aasta lõpuni oluliselt suurenenud
38. Seitsmes külastatud liikmesriigis olid noortegarantiile eelnenud ajal registreeritud erinev
osa nende NEET-noortest. Prantsusmaal oli juba kindlaksmääratud NEET-noorte osakaal
82 %, kuid Itaalias oli see vaid ca 38 % (vt tabel 3).
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Tabel 3. Enne noortegarantii kasutuselevõttu registreeritud töötud ning 2014. ja 2015.
aastal1 registreeritud NEET-noored (tuhandetes)
Enne
IE
15–24
ES
15–29
FR
15–24
HR
15–29
IT
15–29
PT
15–29
SK
15–29

Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%
Registreeritud
NEET-noored
%

noortegarantiid2
48
74
65 %
461
707
65 %
673
821
82 %
121
177
68 %
925
2414
38 %
142
265
54 %
134
225
60 %

2014

2015

46
80
58 %
465
685
68 %
726
851
85 %
94
166
56 %
51
2413
2%
100
245
41 %
87
201
43 %

37
74
50 %
788
1273
62 %
715
889
80 %
89
151
59 %
213
2349
9%
109
220
50 %
80
184
43 %

1

Noortegarantii kasutuselevõtu eelse ajaga seotud arvandmed vastavad avalikus tööturuasutuses
registreeritud nende isikute osakaalule, kes on registreeritud töötutena enne noortegarantii
käivitamist vastavalt selles määratletud vanusevahemikule. Hispaania puhul kasutatud andmed
saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult
NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa
2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle Emploi arvandmeid, et vältida
topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales). 2014. ja 2015. aasta arvandmed
vastavad aasta keskmistele arvandmetele.

2

Noortegarantiile eelneva aja puhul kasutatud andmed olid: Iirimaa 2013. aasta 4. kv; Hispaania
2014. aasta 2. kv; Prantsusmaa 2013. aasta 4. kv; Horvaatia 2013. aasta 4. kv; Itaalia 2014. aasta
1. kv; Portugal 2014. aasta1. kv ja Slovakkia 2013. aasta 4. kv.

Allikas: Avalik tööturuasutus lähteväärtuse „enne noortegarantiid“ puhul; tööhõivekomitee
andmebaas NEET-noorte arvu puhul noortegarantiis 2014. ja 2015. aastal; ning Eurostat NEET-noorte
üldkogumi puhul.

39. Liikmesriikide erinev edenemine on osaliselt selgitatav asjaoluga, et nende
noortegarantii kavad käivitati erinevatel aegadel. Lisaks otsustas osa liikmesriikidest kõik
eelnevalt avalikus tööturuasutuses (või sarnaste pakkujate juures) registreeritud noored
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noortegarantii kavasse üle viia, samas kui teine osa otsustas luua uued spetsiaalsed
noortegarantii registrid.
40. Näiteks otsustasid Itaalia riiklikud ametiasutused, et ei kanna automaatselt
noortegarantii kavasse üle noori, kes küll vastasid NEET-noorte kriteeriumidele, kuid olid
juba avalikus tööturuasutuses töötutena registreeritud. Selle asemel nõuti neilt kõigilt enda
uuesti registreerimist. Tegu oli liikmesriikide ametiasutuste teadliku otsusega, millega loodi
NEET-noorte jaoks täiendav takistus ja mille tagajärjeks oli väga madal registreerimise määr.
Noortegarantii osa NEET-noorte registreerimisprotsessis on keeruline hinnata
41. Noortegarantiiga liitunud NEET-noorte koguarv seitsmes külastatud liikmesriigis (st
noortegarantii pakkuja juures registreerunute arv) oli 2,6 miljonit 2014. aastal. 2015. aastal
suurenes see 32 % ja kokku oli see 3,4 miljonit isikut. Registreeritud NEET-noorte koguarv oli
liikmesriikides (välja arvatud Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa) siiski 2015. aastal väiksem kui
sellele eelnenud aastal (vt tabel 4).
Tabel 4. Noortegarantiiga liitunud inimeste koguarv1
Registreeritud sisenejate arv
2014
2015

Muutus
2015/2014

IE

60 200

54 600

-9 %

ES

572 694

1 268 613

122 %

FR

1 046 478

1 082 215

3%

HR

272 154

171 739

-37 %

IT

144 368

420 279

191 %

PT

335 151

266 311

-21 %

SK

174 397

165 425

-5 %

2 605 442

3 429 182

32 %

Kokku
1

Hispaania puhul kasutatud andmed saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna
tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania
noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa 2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle
Emploi arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas ja Eurostat.
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42. Kontrollikoja analüüs näitas, et liikmesriikidevahelised olulised erinevused olid
põhjustatud järgmisest:
−

Hispaania puhul kaks peamist tegurit: 1) NEET-noorte kohta hakati andmeid esitama
alles 2014. aasta juulis; 2) alates 2015. aasta juulist kuuluvad NEET-noorte alla ka 25–29aastased noored, mille tulemusel registreeriti täiendavalt peaaegu 390 000 noort;

−

Itaalias hõlmas aruandlus ainult kaheksakuulist perioodi alates 2014. aasta maist, kuna
ametiasutused otsustasid mitte üle kanda potentsiaalseid NEET-noori, kes olid enne
seda kuupäeva juba avalikus tööturuasutuses registreeritud, ja alustasid registreerimist
nullist;

−

Prantsusmaal vahetus nende kahe aasta jooksul andmete allikas. Prantsusmaa 2014.
aasta andmetes võetakse arvesse ainult avaliku tööturuasutuse (Pôle Emploi)
arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).
Tööhõivekomitee koostatud 2015. aasta andmed sisaldasid aga ka kohalike
tööhõiveametite andmeid;

−

Horvaatias ja Portugalis sisaldasid 2014. aasta arvandmed kõiki eelnevalt registreeritud
NEET-noori, mis selgitab registreerimiste suurt arvu 2014. aastal. Lisaks hakkas Portugal
aru andma alles pärast 2014. aasta märtsi, st 10 kuu kohta kõnealusel aastal.

Positiivse tulemusega lahkumiste arv suurenes, kuid pakkumiste arv oli ebapiisav
43. Registreeritud NEET-noortel on kolm viisi noortegarantii kavast lahkumiseks:
−

võtta vastu töö-, õpingute jätkamise, õpipoisiõppe- või praktikapakkumine; või

−

lahkuda kavast vabatahtlikult; või

−

jäetakse kavast välja liikmesriigi eeskirjadest / tavast tulenevalt (nt korduv puudumine
kavandatud tegevustest).

44. NEET-noored võivad lahkuda noortegarantii ettevalmistavast etapist kas positiivse või
negatiivse tulemusega. Positiivne tulemus tähendab pakkumise vastuvõtmist. Negatiivne
tulemus tähendab, et noor inimene on endiselt töötu või mitteaktiivne NEET-noor. Kui
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liikmesriik ei suuda NEET-noore olukorda pärast kavast lahkumist kontrollida, märgitakse, et
noore edasine olukord on teadmata ning see võib tähendada nii positiivse kui negatiivse
tulemusega kavast lahkumist. Teadmata olukorras NEET-noorte väiksem arv näitab, et
järelevalvesüsteem toimib hästi (vt punktid 92–98).
45. Kõik kaasnevates meetmetes (nt personaalse tegevuskava koostamine, üksikjuhtumite
haldamine isikute puhul, kes vajavad rohkem tugi- või koolitusteenuseid (nt põhioskused,
pehmed oskused, mentorlus jne)) osalevad NEET-noored loetakse noortegarantii
ettevalmistavas etapis osalejateks, mitte kavast lahkujateks.
46. 2015. aasta lõpus oli positiivse tulemusega väljumiste arv liikmesriigiti märkimisväärselt
erinev – alates 58 %-st Hispaanias kuni 99 %-ni Itaalias (vt joonis 8).
Joonis 8. Noortegarantiist lahkunud noorte osakaal liikide kaupa (kumulatiivselt aastatel
2014–2015)1
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Hispaania puhul kasutatud andmed saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna
tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania
noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa 2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle
Emploi arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.
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47. Teadmata olukordade määr (nt 42 % Hispaanias) viitab tavaliselt andmete kehvale
kvaliteedile. Teadmata olukordade väga väike arv (< 1 %) Itaalias saavutati tänu
andmebaasile, milles muu hulgas jälgitakse ka noortegarantiis osalejate olukorda. Lisaks võib
Itaalia puhul negatiivse tulemusega lahkunud noorte väikse arvu põhjus olla osaliselt ka
asjaolu, et kõik osalejad allkirjastavad deklaratsiooni, millega kinnitavad kohest valmisolekut
meetmes osalemiseks.
48. Slovakkias registreeriti kõige rohkem negatiivse tulemusega lahkujaid (15 %
ajavahemikul 2014–2015). Sellele vaatamata oli Slovakkias 2014. aastal 2 % negatiivse
tulemusega lahkujaid ja 29 % teadmata olukordi. 2015. aastal suurenes negatiivse
tulemusega lahkunud osalejate määr 26 %-ni ja teadmata olukordade arv vähenes
aruandlussüsteemis tehtud muudatuste tulemusel vähem kui 1 %-ni, kuid see ei selgita
negatiivse tulemusega lahkumiste suure arvu põhjuseid.
49. Töökoha leidmine oli kõige tavalisem positiivse tulemusega lahkumise põhjus kõikides
külastatud liikmesriikides, välja arvatud Itaalia, kus neist 54 % moodustas praktika. Kõigis
teistes külastatud liikmesriikides jäid töökoha leidmisega päädinud noortegarantiist
lahkumised vahemikku 64 % (Iirimaa) ja 90 % (Prantsusmaa) (vt joonis 9).
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Joonis 9. Positiivse tulemusega lahkunud noorte osakaal olukordade kaupa (kumulatiivselt
aastatel 2014–2015)1
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Hispaania puhul kasutatud andmed saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna
tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania
noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa 2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle
Emploi arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.

50. Positiivse tulemusega lahkunud noorte ja noortegarantiis registreeritud NEET-noorte
koguarvu vaheline võrdlus näitab, et 2014. aastal moodustas positiivse tulemusega
lahkumiste arv ainult ligikaudu poole kõigist registreeritud noortest seitsmes külastatud
liikmesriigis (2014. aastal 53 % ja 2015. aastal 62 %). 2015. aastal suurenes positiivse
tulemusega lahkunud osalejate määr kõigis hõlmatud liikmesriikides (välja arvatud Iirimaa)
(vt joonis 10). Horvaatias (41-lt 67 %-le) ja Portugalis (42-lt 62 %-le) toimus suurenemine
põhiliselt uute registreeritud NEET-noorte arvu vähenemise tõttu (vt punkti 42 neljas taane).
Itaalias näitab positiivse tulemusega lahkunud noorte osakaalu kasv (22-lt 68 %-le) tehtud
pakkumiste arvu märkimisväärset suurenemist ja lühemat aruandlusperioodi 2014. aastal (vt
punkti 42 teine taane). Eespool toodud arvandmed näitavad, et kõigile registreeritud NEETnoortele pakkumise tegemiseks (nagu nõuti nõukogu soovituses) vajatakse täiendavaid
jõupingutusi.
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Joonis 10. Positiivse tulemusega lahkunud osalejate osakaal kõigist registreeritud NEETnoortest1
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Hispaania puhul kasutatud andmed saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna
tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania
noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa 2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle
Emploi arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.

70 % 2014. aastal noortegarantiist positiivse tulemusega lahkunud noortest tegi seda nelja
kuu jooksul
51. Nõukogu soovituse kohaselt peavad liikmesriigid NEET-noortele pakkumisi tegema nelja
kuu jooksul. Andmete esitamist käsitlevates tööhõivekomitee suunistes loetakse nelja kuu
arvutamise algusajaks NEET-noorte registreerimise kuupäeva noortegarantii pakkuja juures.
52. Ükski auditi raames külastatud liikmesriikidest ei suutnud pakkuda kõigile NEETnoortele võimalust võtta pakkumine vastu nelja kuu jooksul pärast noortegarantiiga
liitumist. 2014. aastal toimus aga 70 % positiivse tulemusega lahkumistest neljakuulise
tähtaja jooksul. Võrreldes 2014. aastaga halvenes olukord 2015. aastal (vt joonis 11)
Prantsusmaal, Horvaatias, Itaalias ja Portugalis, ning seetõttu oli üldine keskmine 59 %.
Kontrollikoda leidis samuti, et Itaalias oli NEET-noortele tehtud pakkumiste vastuvõtmise
neljakuulise perioodi arvestamise algusajaks võetud kuupäev, mil toimub NEET-noore
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hindamine ja tema profiili koostamine, mitte ajahetk kui ta ennast noortegarantii kavasse
registreerib. See tähendab, et inimeste tegelik ooteaeg on veelgi pikem. NEET-noorte, kelle
puhul neljakuuline eesmärk on täidetud, osakaalu suurendamiseks vajatakse täiendavaid
jõupingutusi.
Joonis 11. Nelja kuu jooksul positiivse tulemusega noortegarantiist lahkunud osalejad
(2014 ja 2015)1
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Hispaania puhul kasutatud andmed saadi Hispaania avalikult tööturuasutuselt, kuna
tööhõivekomitee andmed hõlmavad ainult NEET-noori, kes on registreeritud SNGJ-s (Hispaania
noortegarantii andmebaas). Prantsusmaa 2014. aasta andmetes võetakse arvesse ainult Pôle
Emploi arvandmeid, et vältida topeltarvestust kohalike tööhõiveametitega (Missions Locales).

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.

Jätkusuutlik integratsioon on endiselt keeruline
53. Noortegarantii lõppeesmärk on aidata noortel inimestel jätkusuutlikult tööturule
siseneda. Seepärast nõutakse tööhõivekomitee järelevalveraamistikus, et noorte olukorrale
tehtaks järelkontroll 6, 12 ja 18 kuud pärast kavast lahkumist 17. Nende olukord hinnatakse

17

Vt tööhõivekomitee metoodika käsiraamat, noortegarantii järelevalve näitajate raamistik, punkt
81.
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positiivseks juhul, kui nad on leidnud töökoha, omandavad haridust või osalevad koolitusel,
ning negatiivseks kui nad on taas NEET-noore staatuses.
54. Kontrollikoda analüüsis neid liikmesriigiti oluliselt erinevaid andmeid noorte kohta, kes
lahkusid kavast 2014. või 2015. aastal.
Olukord kuus kuud pärast noortegarantiist lahkumist
55. 2014. aastal kavast lahkunud ja endiselt töötavate, haridust omandavate või koolitusel
osalevate noorte osakaal jääb vahemikku 56 % (Portugal) ja 71 % (Iirimaa). Prantsusmaa
ametiasutused ei esitanud tööhõivekomiteele 2016. aasta septembris asjakohaseid andmeid
(vt tabel 5).
Tabel 5. 2014. või 2015. aastal kavaga liitunud inimeste olukord kuus kuud pärast
noortegarantiist lahkumist1

IE
ES
HR
IT
PT
SK
Kokku

Positiivne
71 %
63 %
61 %
68 %
56 %
4%
54 %

2014
Negatiivne
Teadmata
21 %
8%
15 %
21 %
17 %
22 %
0%
32 %
11 %
33 %
16 %
80 %
13 %
33 %

2

Ei käsitleta
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Positiivne
71 %
37 %
60 %
65 %
47 %
4%
48 %

2015
Negatiivne
Teadmata
21 %
8%
47 %
0%
13 %
17 %
0%
27 %
11 %
25 %
14 %
80 %
18 %
26 %

Ei käsitleta2
0%
16 %
10 %
8%
17 %
2%
9%

1

Hispaania andmed esitatakse tööhõivekomiteele ja need hõlmavad ainult SNGJ-s registreeritud
isikute olukorda.

2

Ei kohaldata: andmete kogumise ajaks ei olnud veel möödunud kuut kuud osalejate
noortegarantiist lahkumisest.

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.

56. 2014. ja 2015. aasta suundumus, mille kohaselt inimesed säilitavad positiivse tulemuse
kuus kuud pärast lahkumist, on suhteliselt stabiilne (välja arvatud Hispaanias). Hispaanias
langes nimetatud näitaja 63-lt 37 %-le, samas kui negatiivsed või teadmata tulemusega
lahkumised suurenesid 36-lt 47 %-le. Need tulemused kajastavad osaliselt sihtrühmaks
olevas NEET-noorte üldkogumis tehtud muudatust, millega kaasati 25–29-aastaste
vanuserühm (vt punkti 42 esimene taane).
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57. Slovakkias oli 2014. või 2015. aastal noortegarantii kavast lahkunud ja kuus kuud hiljem
endiselt töötavate, haridust omandavate või koolitusel osalevate noorte osakaal vaid 4 %.
Seda tulemust mõjutas oluliselt teadmata olukordade kõrge määr (80 %), mis muudab
keeruliseks tööturule integreerimise jätkusuutlikkuse hindamise. Nimetatud juhtudel puudus
tõepoolest teave noorte olukorra kohta, mis näitab, et Slovakkia ametiasutustel on raskusi
osalejate hetkeolukorra jälgimisega.
Olukord 12 ja 18 kuud pärast noortegarantiist lahkumist
58. Kõik liikmesriigid peale Prantsusmaa ja Itaalia esitasid andmed isikute olukorra kohta 12
kuud pärast kavast lahkumist. 2014. aastal oli noorte olukord 12 kuud pärast positiivse
tulemusega lahkumist sarnane olukorraga kuus kuud pärast kavast lahkumist. Erandiks on
Hispaania, kus vaid 45 % säilitasid selle seisundi peale 12 kuu möödumist (pärast kuut kuud
oli see määr 63 %) (vt tabelid 5 ja 6). Eduka integratsiooni määr 18 kuud pärast positiivse
tulemusega lahkumist oli võrreldes 12 kuuga langenud kõikides liikmesriikides (välja arvatud
Iirimaal).
Tabel 6. Positiivsed, negatiivsed ja teadmata olukorrad 12 ja 18 kuud pärast lahkumist
aastal 20 141, 2

IE
ES
HR
PT
SK
Kokku

Positiivne
65 %
45 %
64 %
56 %
3%
46 %

2014 – peale 12 kuu möödumist
Negatiivne
Teadmata
Ei käsitleta3
28 %
7%
0%
34 %
21 %
0%
17 %
20 %
0%
13 %
32 %
0%
18 %
79 %
0%
22 %
32 %
0%

Positiivne
67 %
33 %
62 %
41 %
2%
41 %

2014 – peale 18 kuu möödumist
Negatiivne
Teadmata
Ei käsitleta3
25 %
7%
0%
29 %
38 %
0%
14 %
17 %
7%
12 %
26 %
21 %
19 %
78 %
2%
20 %
33 %
6%

1

Hispaania andmed esitatakse tööhõivekomiteele ja need hõlmavad ainult SNGJ-s registreeritud
isikute olukorda.

2

Eespool esitatud andmed põhinevad isikute olukorral mingil ajahetkel, mis tähendab, et 12 kuud
pärast kavast lahkumist negatiivses olukorras olev isik võib pärast 18 kuud olla positiivses
olukorras.

3

Ei kohaldata: andmete kogumise ajaks ei olnud veel möödunud 12 või 18 kuud osalejate
noortegarantiist lahkumisest.

Allikas: Tööhõivekomitee andmebaas.
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59. 2015. aastal kavast lahkunud noorte puhul ei hinnanud kontrollikoda nende olukorda 12
kuud pärast positiivse tulemusega lahkumist, kuna oma arvandmed esitasid ainult neli
liikmesriiki. Lisaks ei olnud peaaegu kahe kolmandiku osalejate puhul kavast lahkumisest
veel 12 kuud möödunud.
Noortegarantii tulemusi mõjutavad tegurid
60. Aruande selles osas hindab kontrollikoda, kas liikmesriigid olid nõuetekohaselt
käsitlenud tegureid, mis võivad noortegarantii rakendamist negatiivselt mõjutada.
Kontrollikoda uuris eelkõige, kas liikmesriigid olid:
−

koostanud nõuetekohased strateegiad kõikide NEET-noorte registreerimise tagamiseks;

−

esitanud hinnangu noortegarantii kogumaksumuse ja rahastamiseks kasutatavate
vahendite kohta;

−

võtnud meetmeid NEET-noorte jätkusuutliku integratsiooni tagamiseks;

−

loonud nõuetekohase järelevalve- ja aruandlussüsteemi.

Kõikide NEET-noorteni jõudmiseks puuduvad selgete vahe-eesmärkide ja eesmärkidega
strateegiad
61. Nõukogu soovituses märgitakse, et noortegarantii eesmärk on jõuda kõigi alla 25aastaste noorteni nelja kuu jooksul alates töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist
lahkumisest. Liikmesriigid peaksid aktiivselt tegutsema selle nimel, et kõik NEET-noored
kindlaks teha ja registreerida ning motiveerida neid liituma noortegarantii kavaga. Nõukogu
soovituses tuuakse esile ka asjaomaste sidusrühmadega (nagu avaliku ja erasektori
tööhõiveasutused, haridus- ja koolitusasutused, tööandjad, noorteorganisatsioonid ja
noortega töötavad valitsusvälised organisatsioonid) koostöö tõhustamise olulisus kõikide
NEET-noorteni jõudmisel.
62. Seepärast uuris kontrollikoda, kas liikmesriigid olid:
−

loonud ühtse strateegia, millel on konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid kõikide NEETnoorteni jõudmiseks; ja
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−

kaasanud asjaomaseid sidusrühmi ja nendega konsulteerinud.

Osa liikmesriikidest keskendus üksnes ühele osale NEET-noortest
63. Kontrollikoda analüüsis noortegarantii rakenduskavasid ja leidis, et seitsmest hõlmatud
liikmesriigist kahes (Itaalia ja Iirimaa) olid ametiasutused otsustanud keskenduda ühele
kitsale alarühmale (vt 2. selgitus). See tõi endaga kaasa olukorra, kus märkimisväärne osa
NEET-noortest jäeti algusest peale tähelepanu alt välja.
2. selgitus. NEET-noorte sihtrühmad Iirimaal ja Itaalias: kõikidest NEET-noortest on välja jäetud ca
30 %
Itaalia: noortegarantii rakenduskava oli suunatud noortele vanuses 15–29 aastat, kes on valmis
töötama (2013. aastal 1 723 000). Neid noori, kes ei olnud enne kavasse registreerimist esitanud
kohese valmisoleku deklaratsiooni (DID - Dichiarazione di immediata disponibilità)(28 % kogu NEETnoorte üldkogumist samal aastal), ei võetud aga sihtrühma arvutamisel arvesse.
Iirimaa: noortegarantii rakenduskava on suunatud noortele vanuses 18–24 aastat, kes 2013. aasta
viimases kvartalis ei töötanud ja said töötushüvitist, ning inimestele, kes on end ise töötuna
määratlenud (45 000 inimest, 70 % kõikidest NEET-noortest). Töötud õpilased, mitteaktiivsed ise
ennast õpilasena määratlenud inimesed, hooldajad ja inimesed, kes olid mitteaktiivsed puude tõttu,
olid sihtrühmast välja jäetud. Viimatinimetatud rühma kuulus 18 900 inimest (30 % kõikidest NEETnoortest).

NEET-noored peavad end ise registreerima
64. Veel üheks mõnes liikmesriigis noortegarantii ulatust piiravaks teguriks nõue end ise
registreerida. Hispaanias nõutakse noortegarantii kavas osalemiseks NEET-noortelt
omaalgatuslikku registreerimist noortegarantii andmebaasi (Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (SNGJ)). Omaalgatusliku registreerimise nõue on sätestatud ka riigi tööseaduses
18/2014. Seetõttu ei olnud juba eelnevalt mujal registreeritud (nt avalikus tööturuasutuses)
inimesi võimalik automaatselt noortegarantiisse üle viia, vaid nad pidid end uuesti
registreerima.
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65. Kontrollikoda märgib samuti, et Iirimaal järgiti erinevat lähenemisviisi, mis oli küll
kulukas, kuid osutus kõikide üle 18-aastaste NEET-noorte kindlaksmääramisel mõjusaks
(vt 3. selgitus).
3. selgitus. Sissetulekutoetus Iirimaal
Iirimaal antakse kõikidele üle 18-aastastele töötutele sissetulekutoetust, mille miinimumsumma on
100 eurot nädalas ilma lasteta inimese kohta. Ametiasutused leiavad, et tänu sellele on peaaegu kõik
üle 18-aastased NEET-noored sotsiaalkaitseametis registreeritud.

66. Kontrollikoda leidis, et liikmesriikide strateegiad ei olnud piisavalt fokusseeritud, ei
sisaldanud kvantifitseeritud eesmärke ega seadnud kõikide NEET-noorteni jõudmiseks
kindlat ajakava. Sellegipoolest leidis kontrollikoda, et mitu külastatud liikmesriiki oli välja
töötanud uuenduslikud strateegiad eelnevalt kindlaksmääramata NEET-noorteni jõudmiseks,
kasutades selleks nii traditsioonilistes kui kaasaegsetes meediakanalites (nt
sotsiaalvõrgustikud) korraldatud teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.
67. Komisjoni teatises18 jõutakse järeldusele, et tuleb veel rohkem pingutada, et toetada
tööturust kõige kaugemal olevaid noori, st neid NEET-noori, kelleni on ka varem olnud kõige
raskem jõuda (isegi enne kriisi) ja kes on seni saavutatud edusammudest kõige vähem kasu
saanud. See kinnitab kontrollikoja leide, mis puudutavad kõikide NEET-noorte
kindlaksmääramisel ja registreerimisel tehtud edusamme.
Puudus selge plaan asjaomaste sidusrühmade kaasamiseks
68. Seitsmes külastatud liikmesriigis mainiti asjaomaste sidusrühmade kaasamise ja
nendega konsulteerimise vajadust. Liikmesriigid siiski ei täpsustanud, kuidas kõnealused
partnerlused kõikide NEET-noorteni jõudmise üldeesmärki täita aitaksid. Ainsaks erandiks oli
Portugal, kuid isegi seal jäi selgusetuks, kuidas partnerid peaksid kõikide NEET-noorte
kindlaksmääramisele ja registreerimisele kaasa aitama (vt 4. selgitus).

18

COM(2016) 646 final: „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem“.
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4. selgitus. Portugali noortegarantii rakenduskava – NEET-noorte
kindlaksmääramisele/registreerimisele seatud eesmärgid
Portugali noortegarantii rakenduskava eesmärk on jõuda kõikide NEET-noorteni aastaks 2019.
Asjaomased sidusrühmad vastutavad selle eest, et jõuda NEET-noortest selle 47 %-ni, kes ei ole
avalikus tööturuasutuses registreeritud. Portugali noortegarantii rakenduskavas seatakse asjaomaste
sidusrühmade saavutatavad eesmärgid aga üldiselt ega täpsustata iga partneri eesmärke eraldi.
Selles ei ole ka mainitud asjaomastele sidusrühmadele antavat rahalist toetust ega seda, kuidas nad
peaksid nimetatud eesmärgi ilma täiendavate ressurssideta saavutama.

69. Samuti leidis kontrollikoda, et pärast noortegarantii käivitamist oli kõigis külastatud
liikmesriikides allkirjastatud lepingud asjaomaste sidusrühmadega. Hispaania avalik
tööturuasutus oli kõige haavatavamate NEET-noorteni jõudmiseks sõlminud lepingud näiteks
selliste asutustega, nagu Instituto de la Juventud (INJUVE), Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Insercion (FAEDEI) ja Hispaania Punane Rist. Slovakkia oli
2015. aastal allkirjastanud kolm lepingut ESFist toetatavate sotsiaalpartneritega, et
motiveerida mitteaktiivseid NEET-noori end tööturuasutustes registreerima.
Partnerorganisatsioonide tegevusele ei olnud aga ühelgi uuritud juhul seatud täpseid
eesmärke.
70. See näitab, et mitteaktiivsete NEET-noortega töötamiseks kaasatakse üha rohkem
asjaomaseid sidusrühmi. Selgemalt tuleks siiski määratleda see, kuidas nad saaksid töös
osaleda ja protsessi kõige tõhusamalt ja mõjusamalt panustada.
Töötute NEET-noorte arv vähenes, kuid mitteaktiivsete oma jäi samaks
71. Noortegarantii sihtrühmaks olevate NEET-noorte koguarv vähenes seitsmes külastatud
liikmesriigis 4,7 miljonilt 4,3 miljonile ajavahemikus 2013. aasta esimene kvartal kuni 2016.
aasta märtsi lõpp (vt joonis 12).
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Joonis 12. Töötute ja mitteaktiivsete NEET-noorte arv (tuhandetes) seitsmes külastatud
liikmesriigis (2013. aasta esimene kvartal kuni 2016. aasta märtsi lõpp)
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Allikas: Eurostati andmed töötute ja mitteaktiivsete NEET-noorte kohta.

72. Vähenemise põhjustas töötute NEET-noorte arvu kahanemine (- 387 000 inimest),
samas kui mitteaktiivsete NEET-noorte arv jäi praktiliselt samaks (+ 13 000 inimest) 19. See
kinnitab, et mitteaktiivsete NEET-noorteni jõudmiseks vajatakse täiendavaid jõupingutusi 20.
Liikmesriigid ei hinnanud noortegarantii kogumaksumust ja kättesaadavaid rahalisi
vahendeid
73. Enne noortegarantii kasutuselevõttu andsid kõik liikmesriigid registreeritud töötutele
noortele toetusi oma aktiivsete tööturupoliitikate raames ja eelkõige oma avalike
tööturuasutuste (või sarnaste asutuste) kaudu. Noortegarantii kasutuselevõtuga lisandus
liikmesriikidele kaks uut lahendamist vajavat ülesannet:

19

Kolmandas kvartalis registreeritud hooajaline suurenemine on seotud akadeemilise aasta
lõppemisega.

20
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−

esiteks on antav toetus mõeldud kõikide NEET-noorte jaoks, mitte ainult neile, kes on
avalikus tööturuasutuses töötutena registreeritud; ja

−

teiseks on kõikidele NEET-noortele antav toetus mõeldud selleks, et need noored
saaksid pakkumise nelja kuu jooksul alates formaalharidussüsteemist lahkumisest või
töötuks jäämisest.

74. Selleks uuris kontrollikoda, kas liikmesriigid olid hinnanud kõigile NEET-noortele
nõukogu soovituses nõutava nelja kuu jooksul pakkumise tegemise täiendavat maksumust ja
selgitanud välja olemasolevate rahaliste vahendite suuruse.
75. Kontrollikoda leidis, et:
−

ükski seitsmest külastatud liikmesriigist ei suutnud esitada prognoosi oma konkreetset
olukorda puudutavate täiendavate oodatavate kulutuste kohta;

−

üldiselt sisaldasid kõikide külastatud liikmesriikide noortegarantii rakenduskavad
mitmeid perioodi 2014–2020 Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondide toel (eriti
noorte tööhõive algatusest ja Euroopa Sotsiaalfondist) NEET-noortele pakutavaid
meetmeid.

76. Sõltumatute organisatsioonide hiljutised uuringud sisaldavad indikatiivseid arvandmeid
kõikide NEET-noorteni jõudmiseks vajalike kulutuste kohta ELis. ILO teatas, et iga-aastane
maksumus on hinnanguliselt 45,4 miljardit eurot 21, Eurofoundi prognoosi kohaselt oleks see
aga 50,4 miljardit eurot aastas 22.
77. Võrdluseks: ESFi / noorte tööhõive algatuse raames on 28-le ELi liikmesriigile perioodil
2014–2020 eraldatud vahendite suurus 86,4 miljardit eurot (st 12,3 miljardit eurot aastas).
Lisaks suunatakse seitsmeaastase programmi raames ESFi / noorte tööhõive algatuse
vahenditest ESFi investeerimisprioriteedile 8.ii (noorte jätkusuutlik integreerimine tööturule)

21

ILO „The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges“,
august 2015.

22

Eurofound: „Social Inclusion of Young People“, september 2015.
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12,5 miljardit eurot (ehk 1,8 miljardit eurot aastas), millest 6,4 miljardit eurot suunatakse
noorte tööhõive algatuse raames otse NEET-noortele.
78. Seetõttu ei piisa ainuüksi olemasolevatest ELi eelarvest eraldatud ressurssidest kõigi
NEET-noorte toetamiseks, kuigi just selline ootus nõukogu soovitusega tekitati. Seoses
sellega peavad liikmesriigid oma noortegarantii kavade maksumust põhjalikult hindama ja
seadma nendega seotud meetmed vastavalt olemasolevatele vahenditele prioriteetide
järjekorda.
Liikmesriikide lähenemisviis mõjutab NEET-noorte jätkusuutlikku integreerimist
79. Noortegarantii lõplik eesmärk on NEET-noorte oskuste / tööalase konkurentsivõime
suurendamine ja nende jätkusuutliku tööturule integreerimise võimaldamine. Nõukogu
soovituse kohaselt peaksid noortegarantii kava raames elluviidavad meetmed, mis on
suunatud inimeste kvalifikatsiooni tõstmisele, aitama lahendada oskuste nõudlusele
mittevastavuse probleemi, et paremini tööjõunõudluse vajadusi täita. Pealegi, mida
kaugemale on asjaomased isikud tööturust eemaldunud, seda rohkem toetust nende
integreerimine vajab. Pakkumised peaksid olema koostatud vastavalt isikute profiilile ja
kvalifikatsioonile. Samuti peaksid pakkumised vastama kvaliteetse pakkumise
miinimumnõuetele.
80. Seepärast uuris kontrollikoda, kas külastatud liikmesriigid:
−

käsitlesid oma noortegarantii raames oskuste puudumist süstemaatiliselt;

−

hindasid NEET-noorte profiile ja tagasid ühtlustatud lähenemisviisi erinevate pakkujate
vahel; ning

−

kasutasid kvaliteetse pakkumise määratlust.
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Noortegarantii raames ei määratud kindlaks ega käsitletud oskuste puudumist
81. NEET-noorte rühm on väga heterogeenne 23. Ükski külastatud liikmesriikidest ei olnud
aga läbi viinud NEET-noori hõlmavat põhjalikku analüüsi. Portugalis ja Hispaanias põhines
noortegarantii rakenduskava näiteks ainult riiklike statistikaametite esitatud NEET-noori
puudutavatel statistilistel andmetel, nagu vanuseline koosseis, kvalifikatsioonid ja sugu.
82. Auditiga hõlmatud liikmesriikidest oli ainult Iirimaa välja töötanud süstemaatilise
lähenemisviisi oskuste puudumise käsitlemiseks ja NEET-noorte koolitusportfelli
ühildamiseks kohaliku piirkonna vajadustega. Seda tehakse igal aastal piirkonniti koos
kohalike tööandjate esindajate ja kohalike koolitusepakkujatega, kasutades loenduse ja
tööjõu-uuringu kombinatsiooni. See süsteem oli aga olemas juba enne noortegarantii
käivitamist.
83. Kõikides külastatud liikmesriikides uuriti erinevate institutsioonide koostatud uuringute
ja/või analüüsidega oskuste puudumist. Neid uuringuid ei olnud noortegarantii
rakenduskavades loetletud pakkumiste liikide ja arvu koostamisel siiski arvesse võetud või oli
seda tehtud vaid osaliselt.
Noortegarantii tõttu muudeti kolmes külastatud liikmesriigis profiilide koostamise süsteeme
84. Noortegarantii kasutuselevõtt ajendas Itaaliat, Hispaaniat ja Iirimaad oma NEET-noorte
profiilide koostamise süsteeme muutma. Horvaatia, Slovakkia, Prantsusmaa ja Portugal
säilitasid aga varem kasutusel olnud süsteemid.
85. Horvaatias ja Slovakkias (mõlemas riigis on vaid üks noortegarantii pakkuja, kelleks on
avalik tööturuasutus), põhineb profiilide koostamise süsteem konkreetse juhtumi eest
vastutava spetsialisti koostataval kvalitatiivsel hindamisel. Ka Prantsusmaal koostab
hindamise juhtumi eest vastutav spetsialist, ent NEET-noorte hindamisega tegeleb lisaks
palju teisi teenuseosutajaid, kes ei kasuta ühtset metoodikat.

23

Eurofound: „Exploring the diversity of NEETs“, juuli 2016.
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86. Portugalis, Iirimaal ja Itaalias kasutatav süsteem põhineb esiteks automaatsel
punktisüsteemil ja teiseks juhtumi eest vastutava spetsialisti koostataval kvalitatiivsel
profiilil. Iirimaal ja Portugalis tegeleb NEET-noorte hindamisega vaid avalik tööturuasutus,
Itaalias aga mitu teenuseaosutajat (vt 5. selgitus).
5. selgitus. Itaalias NEET-noorte jaoks noortegarantii raames kasutatav uus profiilide koostamise
süsteem
Itaalia võttis noortegarantii elluviimisel kõigi noortegarantii pakkujate jaoks kasutusele standardse
NEET-noorte profiilide koostamise süsteemi. See hõlmab ka iga hinnatava noore kohta haavatavuse
teguri arvutamist (väike, keskmine, suur või väga suur). Teguri arvutamine põhineb nii noorte
isikutunnustel (nt vanus, sugu, hariduslik taust, töökogemus jne) kui nende elukohal (kohaliku
tootmissüsteemi profiil, kohalik ja piirkondlik töötuse määr jne). Hindamine annab tööturuasutuse
nõustajatele standardiseeritud aluse igale inimesele kõige sobivama teenuse osutamiseks või
pakkumise tegemiseks. Tööturuasutuse nõustajatel on suur otsustusruum otsustamaks, milline
lahendus NEET-noorele noortegarantii kava raames täpselt välja pakutakse. Praegu on koostamisel
juhendid, et aidata tööturuasutuste töötajatel koostada kvalitatiivseid profiile, mis peab hilisemas
etapis viima personaliseeritud teenuslepingu sõlmimiseni. Sellise süsteemi kohustuslik kasutamine
aitab kaasa kõigi NEET-noorte ühtsele kohtlemisele.

87. Hispaania võtab konkreetse juhtumi eest vastutava spetsialisti tehtud multiregionaalse
ühtlustamata profiilide koostamise süsteemi asemel kasutusele kogu riigis rakendatava
NEET-noorte hindamise ja profiilide koostamise ühtse raamistiku. See põhineb avaliku
tööturuasutuse ja autonoomsete piirkondade koostatud standardiseeritud töölesobivuse
küsimustikul.
88. Automatiseeritud süsteem ei ole ilmtingimata parem kui täielikult personaliseeritud
süsteem või kahe süsteemi kombinatsioon. Samas on aga oluline rõhutada, et esimene
variant tagab suurema tõenäosusega kõigi NEET-noorte ühtse ja järjekindla kohtlemise, teise
edukus sõltub aga rohkem noortega tegelevate spetsialistide võimekusest ja kogemustest.
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Mitu liikmesriiki on määratlenud kvaliteetse pakkumise mõiste
89. Kvaliteetse pakkumise määratluses on liikmesriigiti 24 erinevusi, kuid samas kasutatakse
ka mõningaid ühiseid kriteeriume. Iirimaal, Prantsusmaal ja Portugalis on kvaliteetne
pakkumine noortegarantii rakenduskavas määratletud pigem üldiselt ning on otseselt seotud
inimese jätkusuutliku integreerimisega tööturule. Hispaania noortegarantii rakenduskavas
määratletakse aga iga pakkumiste liigi hea kvaliteedi peamised kriteeriumid.
90. Kahes käesolevas aruandes käsitletud liikmesriigis (Itaalias ja Slovakkias) on
noortegarantii lisaks kaasa aidanud kvaliteetse pakkumise põhjaliku määratluse
väljatöötamisele ning Slovakkias on see ka õiguslikult siduv (vt 6. selgitus). Horvaatias ei ole
kvaliteetse pakkumise määratlust veel vastu võetud, ent see on praegu kaalumisel äsja
loodud noortegarantii rakenduskava elluviimise nõukogus.
6. selgitus. Kvaliteetse pakkumise määratlus Slovakkias
Kvaliteetne pakkumine on määratletud tööturuteenuste seaduses. Noorte tööhõive algatuse / ESFi
vahenditest subsideeritud mistahes tööpakkumine peab vastama teatud miinimumtingimustele, mis
puudutavad tööaega, töölepingu / füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise pikkust ning töö
jätkusuutlikkusele esitatavaid nõudmisi peale toetuse lõppemist. Lisaks käsitletakse ka igakuise
subsiidiumi suurust ja selle maksmise kestust. Pakkumine peab ka arvestama selle saaja tervislikku
olukorda, kvalifikatsiooni ja erialaseid oskusi ning varasemat kogemust. 2015. aasta aprillil vastu
võetud kutsehariduse ja koolituse seaduses nr 61/2015 Coll. kirjeldatakse, millest koosneb
kvaliteetne õpipoisiõppepakkumine duaalse kutseõppe raamistikus.

91. Kvaliteetse pakkumise õiguslik määratlemine ei taga veel iseenesest noortegarantiis
osalemise positiivset tulemust. NEET-noorte jätkusuutlik tööturule integreerimine eeldab
pakkumiste kvaliteedist olenemata majanduskasvu.

24

Noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse rakendamist käsitlevate nõukogu järelduste projektis
(15 015/16, 1. detsember 2016) kutsutakse üles arutlema näitajate raamistikus kasutatavate
kvaliteedikriteeriumide standardite üle.
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Noortegarantii tulemuste hindamist raskendas andmete halb kvaliteet
92. Nõukogu soovituses rõhutatakse vajadust noortegarantii kavade meetmete järelevalve
ja hindamise järele. Oluline on omada kvaliteetseid andmeid, et oleks võimalik välja töötada
tõenditel põhinevad tegevuspõhimõtted ja sekkumismeetmed, tuginedes sellele, mis, kus ja
miks toimib, tagades seeläbi ressursside tõhusa kasutuse ja investeeringu tasuvuse.
93. Seetõttu uuris kontrollikoda, kas liikmesriigid olid kasutusele võtnud süsteemid, mis
võimaldaksid nende noortegarantii kavade elluviimist asjakohaselt seirata ja hinnata.
94. Noortegarantii abil tehtud edusammude hindamise eelduseks on teave garantii
elluviimisele eelnenud olukorra kohta (nt enne garantii elluviimist tööturuasutustelt toetusi
saanud NEET-noorte arv). Kõigis külastatud liikmesriikides oli vaid piiratud hulgal andmeid
NEET-noortele makstud toetuste, tehtud pakkumiste ja osutatud teenuste ning nendega
seotud kulude kohta.
95. Kontrollikoda täheldas ka mitmeid probleeme liikmesriikidelt tööhõivekomiteele antud
andmete järjekindluse ja usaldusväärsusega. Andmete võrreldavust vähendab ka see, kuidas
esitatakse tööhõivekomiteele andmeid näiteks sihtrühma vanusepiiride, noortegarantii
elluviimise alguses andmete sisestamiseks kasutatud metoodika, garantiist lahkunud noorte
ja järelmeetmete võtmise kohta (vt ka lisa).
96. Probleeme (nt andmete täielikkuse alal) täheldati liikmesriikides, kus noortegarantii
pakkujaid oli mitu, kuid puudus üks ühtne aruandlussüsteem.
97. Selliseks näiteks on Prantsusmaa, kus riigi ametiasutused ei ole võimelised
noortegarantii kavast lahkunud NEET-noorte olukorra kohta aru andma. Lisaks ei hõlma
Prantsusmaa seiresüsteem kõiki potentsiaalseid noortegarantii pakkujaid. See ei hõlma
näiteks koolist välja langenud noortele haridusministeeriumi poolt võrgustiku Réseaux
Formation Qualification Emploi raames tehtud pakkumisi. Sarnane olukord oli ka Portugalis,
kus aruandlus ei sisaldanud NEET-noortele haridusministeeriumi poolt tehtud pakkumisi.
98. Itaalia on aga kasutusele võtnud põhjaliku elektroonilise noortegarantii kava
järelevalvesüsteemi (vt 7. selgitus).

46
7. selgitus. Noortegarantii alaseks järelevalveks kasutatav integreeritud andmebaas (Itaalia)
Itaalia võttis noortegarantii kava haldamiseks 2014. aastal kasutusele elektroonilise süsteemi. Tegu
on ühtse andmebaasiga, milles registreeritakse ja hiljem kontrollitakse kavas osalevate NEET-noorte
staatus. Süsteem sisaldab nii osalejate töötamise alaseid andmeid kui piirkondlike ametiasutuste ja
töövahendusagentuuride esitatud teavet. Süsteem on seotud ka haridusministeeriumi
andmebaasiga, mis võimaldab kontrollida asjaomaste isikute haridust puudutavat teavet.
Noortegarantii veebisaidi seireinfo rubriigis avaldatakse igal nädalal aruanded registreeritud NEETnoorte ja tehtud pakkumiste arvu kohta.

Hinnang noorte tööhõive algatuse panuse kohta
99. Noorte tööhõive algatus loodi noortegarantii rakendamise toetamiseks NEET-noortele
suunatud meetmete tõhustamiseks ja kiirendamiseks.
100. Kuna noorte tööhõive algatuse rahastamine täiendab ESFi vahendeid ja moodustab
olulise osa noortegarantii rakendamiseks eraldatud toetusest, hindas kontrollikoda, kuidas
see aitab kaasa noortegarantii nende aspektide üldisele elluviimisele, mida kajastati
käesoleva aruande eelnevates osades.
101. Seetõttu uuris kontrollikoda:
−

kas rakenduskavad sisaldasid noorte tööhõive algatuse meetmete asjakohaseid
analüüse ja hindamisi;

−

kas tulemuste hindamiseks olid seatud otstarbekad eesmärgid ja loodud
järelevalvemehhanismid;

−

millised olid seni saavutatud tulemused ja kes need vastasid seatud sihtnäitajatele.

Noorte tööhõive algatuse rakenduskava ülesehitust mõjutas NEET-noorte kui sihtrühma
ebapiisav hindamine
102. Noorte tööhõive algatuse sihtrühma kindlaksmääramiseks oleks NEET-noorte kui terviku
heterogeensusest (nimetatud asjaolu rõhutati ka nõukogu soovituses) tulenevalt vajanud
põhjalikku hindamist.
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103. Kontrollikoda leidis, et külastatud liikmesriikides noorte tööhõive algatuse sihtrühma
kindlaksmääramiseks tehtud hindamised olid pealiskaudsed ja üldised. Kõik viis liikmesriiki
olid jaganud noorte tööhõive algatuse sihtrühma kaheks alarühmaks: mitteaktiivseteks
NEET-noorteks ja töötuteks NEET-noorteks. Töö ei olnud suunatud konkreetsetele
alarühmadele, nagu koolist väljalangenud noored, majanduslikult ja sotsiaalselt haavatavad
noored, pikaajalised töötud või kõige enam tööturult kõrvale jäänud noored.
104. Näiteks Prantsusmaa noorte tööhõive algatuse rakenduskava kohaselt on pooled 15–24aastased NEET-noored kõrgelt kvalifitseeritud, kuid tööturult ajutiselt kõrvale jäänud. Samas
ei täpsustata, kas noorte tööhõive algatuse ressursid suunatakse NEET-noorte ülejäänud
osale, kes tõenäoliselt rohkem abi vajaksid.
105. Üheski külastatud viiest liikmesriigist ei hinnatud rakenduskavas loetletud meetmete
põhjendamiseks NEET-noori iseloomustavaid jooni tervikuna, vaid kasutati üksnes statistilisi
andmeid, nagu vanus, piirkondlik jaotus ja haridustase. Seetõttu ei teinud liikmesriikide
ametiasutused ka piisavat vajaduste hindamist.
106. Lisaks ei uuritud, kus NEET-noored paiknevad, ega nende sotsiaalset, perekondlikku ega
majanduslikku tausta. Puudusid ka uuringud selle kohta, millised meetmed võiksid
maksimeerida NEET-noorte erinevate alarühmade jätkusuutlikku integreerimist tööturule. Ei
kasutatud ka turuhindamisi, et määrata kindlaks, kui palju inimesi peaks osalema noorte
tööhõive algatuse subsideeritud meetmetes, nagu tööpakkumised, koolitused, praktikad ja
õpipoisiprogrammid. Meetmete prioriteetsete valdkondade valiku põhjendamiseks ei
hinnatud ei oskuste puudumist ega nende tööturu nõudlusele mittevastavust.
107. Viies külastatud liikmesriigis põhines noorte tööhõive algatuse rahastamist saavate
NEET-noorte koguarvu kindlaksmääramine konkreetsele pakkumiste liigile eraldatud summal
ja liigi ühikukulul. Ühele pakkumiste liigile eraldatud summa ei põhinenud vajaduste
hindamisel.
108. Näiteks Hispaanias kiideti heaks noorte tööhõive algatuse rahastatavate meetmete
komplekt, ent iga piirkond võis ise otsustada meetmete täpse sisu ja maksumuse.
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109. NEET-noori puudutavate põhjalike andmete puudumine põhjustas osaliselt
rakenduskavade ebamäärase ülesehituse – neis ei määratletud kõige rohkem abi vajavaid
sihtrühmi ega põhjendatud, miks just välja pakutud meetmed olid leitud probleemide
lahendamiseks kõige sobivamad.
110. Kontrollikoda leidis, et peamine põhjus vahendite eraldamiseks oli NEET-noortele
pakkumisi tegevate organisatsioonide olemasolu. Horvaatia ESFi rakenduskavas mainitakse
selgesõnaliselt, et noorte tööhõive algatuse rahastamise sihtrühmaks on sellised
mitteaktiivsed ja töötud NEET-noored, kes saavad kiiresti meetmetes osaleda; pikaajaliselt
töötute NEET-noorte rahastamine toimuks aga alates aastast 2019 ESFi vahenditest.
111. Tegelikult konsulteeriti rakenduskavade ettevalmistamisel ka asjaomaste
sidusrühmadega – eelkõige noorteorganisatsioonide, ametiühingute ja tööandjate
organisatsioonidega. Samas kurtis osa neist organisatsioonidest kontrollikoja läbi viidud
intervjuude käigus protseduuri vähese läbipaistvuse ja puuduva asjakohase konsultatsiooni
üle. Näiteks Portugalis väitsid ametiühingute ja noorteorganisatsioonide esindajad, et nende
arvamust küsiti alles rakenduskava ettevalmistamise hilises etapis.
Oht, et noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendid asendavad liikmesriigi poolset
rahastamist
112. Noorte tööhõive algatuse vahendid eraldatakse ELi eelarvest lisaks perioodi 2014–2020
rakenduskavade juba olemasolevatele ESFi vahenditele selleks, et abistada konkreetseid
NEET-noori, eelkõige aga neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Noorte tööhõive algatuse /
ESFi jaoks kasutatud ELi vahendid ei tohi aga asendada liikmesriikide vastavaid avaliku
sektori või nendega samaväärseid kulutusi 25.
113. Külastatud liikmesriigid ei osanud vastata sellele, kas noorte tööhõive algatuse / ESFi
vahendid suurendasid NEET-noortele eraldatud avaliku sektori vahendite netosummat.
Seetõttu valitseb oht, et noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendid ei too endaga kaasa NEETnoortele eraldatavate vahendite netosumma kasvu, ning et nende asendatakse vähemalt
25

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 95 lõige 2.
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osaliselt varem liikmesriikide eelarvetest rahastatud kulutused. Riski suurendas veelgi
asjaolu, et kulud olid rahastamiskõlblikud alates septembrist 2013, kuigi komisjon kiitis
esimesed noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavad (prioriteetsed suunad) heaks
juunis/juulis 2014 (Prantsusmaal ja Itaalias), ning ülejäänud neli kontrollitud rakenduskava
kiideti heaks 2014. aasta lõpus.
114. Kontrollikoda hindas ka noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavadele
(prioriteetsetele suundadele) eraldatud toetusi ja leidis, et enamik noorte tööhõive algatuse
vahenditest rahastatavatest meetmetest oli olemas juba enne noortegarantii
kasutuselevõttu. Portugalis kehtis see 81 % protsendi noorte tööhõive algatuse vahendite
kohta. Kuigi tegu ei ole iseenesest negatiivse asjaoluga, näitab see ometi selgelt ohtu, et
noorte tööhõive algatuse / ESFi vahenditega asendatakse liikmesriigi poolset rahastamist.
115. Samuti on ebaselge, kas noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavade väljundite
tulemusnäitajatele kehtestatud sihtväärtused näitavad ikka toetust saavate NEET-noorte
arvu puhaskasvu. Näiteks Hispaania ESFi rakenduskava noorte tööhõive algatuse prioriteetse
suuna raames püstitati eesmärk toetada 1 057 527 NEET-noort. Hispaania ametiasutused ei
suutnud aga kinnitada, kas nimetatud arv tähendab neile tehtud pakkumiste hulga tegelikku
suurenemist (võrreldes noorte tööhõive algatuse kasutuselevõtu eelse ajaga).
116. Veelgi raskem on hinnata noorte tööhõive algatuse vahendite lisaväärtust NEET-noorte
abistamisel juhul, kui vaid osa rakenduskava olemasolevatest vahenditest kasutatakse
konkreetseteks meetmeteks. Nii on see Horvaatias, kus vaid 69 % ESFi rakenduskava noorte
tööhõive algatuse prioriteetse suuna vahenditest eraldatakse konkreetsetele meetmetele,
ülejäänud 31 % ei ole aga seotud ühegi meetmega.
Noorte tööhõive algatuse eesmärkide mõõtmist mõjutavad andmete kvaliteet ja andmete
kogumise kohta koostatud komisjoni suunised
117. Noorte tööhõive algatuse / ESFi vahenditega saavutatud tulemuste mõõtmiseks on
määruses kehtestatud 12 kohustuslikku tulemusnäitajat 26. Kõigi nende jaoks tuleks

26

Määrus (EL) nr 1304/2013 (II lisa).
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kehtestada lähtestsenaariumid ja sihtväärtused, edasi tuleb teha järelevalvet rakendamise
üle ja tulemuste kohta aru anda.
118. Kontrollikoda hindas nii külastatud liikmesriikides seatud lähtestsenaariumite ja
sihtväärtuste asjakohasust kui järelevalveandmete koostamist ja nende alast aruandlust.
Lähtestsenaariumite ja sihtväärtuste hindamist takistab andmete puudulik kvaliteet
119. Seatud eesmärkide usaldusväärsuse tagamiseks peab komisjon rakenduskavade üle
peetavate läbirääkimiste käigus kontrollima kasutatud lähtestsenaariumite usaldusväärsust.
See on osa tingimuslikkuse eelkontrollidest ning kui lähteväärtusi ei suudeta tõendada või
puuduvad varasemad andmed, peab asjaomane liikmesriik koostama tegevuskava puuduste
kõrvaldamiseks.
120. Komisjon annab liikmesriikidele lähteväärtuse kindlaksmääramise kohta juhiseid.
Kontrollikoda leidis aga kõigis hinnatud liikmesriikides, et tulemusnäitajate lähteväärtused
põhinesid üldiselt sarnaste meetmete edukat lõpuleviimist kirjeldavatel varasemate
perioodide andmetel, osalejate hilisemal tööturule integreerimise näitajatel ja statistilistel
andmetel (nt mitteaktiivsete ja töötute osalejate osakaal).
121. Kontrollikoda palus liikmesriikide ametiasutustel vastavate alusandmete kohta
tõendusmaterjali esitada. Kõik liikmesriigid andsid üldiseid selgitusi andmete kogumise
protsessi kohta, kuid keegi ei suutnud esitada kogu küsitud teavet.
122. Näiteks Itaalias ja Hispaanias kasutati andmete kogumisel alt-üles lähenemisviisi.
Mõlemad liikmesriigid esitasid ka tõendusmaterjali selle kohta, et piirkondlikul tasandil oli
kogutud andmeid NEET-noorte edukuse kohta meetmete edukal lõpetamisel ja noorte
hilisemal tööturule integreerimisel. Eri piirkondades lähteväärtuste arvutamiseks kasutatud
alusandmeid kontrollikojale hindamiseks aga ei esitatud.
123. Portugalis esitati küll alusandmed, ent kontrollikoda leidis näitajate arvutamises vigu.
Lisaks ei olnud lähtenäitajate hindamiseks kasutatud andmed küllaldaselt põhjalikud
(vt 8. selgitus).
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8. selgitus. Portugali lähteväärtuste ülesehituses leitud puudused
Arvutusviga: näitaja CR01 (noorte tööhõive algatuse pakutud meetme lõpetanud töötud osalejad)
arvutamisel kasutatud nimetaja arvutamise alusandmed ei vastanud lugeja arvutamisel kasutatutele,
sest nimetaja hõlmas rohkem meetmeid kui lugeja. Kui andmed oleksid olnud õiged, oleks
lähteväärtuse protsent olnud 50,5 asemel 79. Sarnaseid probleeme avastati ka näitajate CR04 ja
CR07 arvutamisel, mis sarnanevad CR01-ga, kuid mida kasutatakse pikaajaliselt töötute ja
mitteaktiivsete NEET-noorte puhul.
Andmete ebapiisav esinduslikkus: INSERJOVEM programmi tulemusi kasutati selleks, et hinnata
näitajaid CR02 (töötud osalejad, kellele tehti peale programmist lahkumist töö-, kutsealase
täiendõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumine) ja CR03 (töötud osalejad, kes omandavad peale
programmist lahkumist haridust (osalevad koolitusel) või kvalifikatsiooni või kellel on töösuhe (sh
tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana). INSERJOVEM ei ole aga haridus- või ettevõtlusmeetmete
statistiliselt esinduslikuks iseloomustamiseks küllaldaselt laiaulatuslik. Sarnaseid probleeme leiti ka
näitajates CR05, CR06, CR08 ja CR09, mille puhul on tegu näitajate CR02 ja CR03 variatsioonidega,
mida kasutatakse pikaajaliselt töötute ja mitteaktiivsete NEET-noorte puhul.

124. Tulemusnäitajate jaoks lähte- ja sihtväärtuste paika panemisel on üheks oluliseks
elemendiks ka osalejate eeldatava edukusprotsendi prognoosimine. Horvaatias ja Portugalis
kasutati osalejate staatusest olenevalt edukuse prognoosimisel erinevaid määrasid ning
mitteaktiivsete NEET-noorte oodatav edukusprotsent hinnati madalamaks. Samas ei esitatud
erinevate määrade kasutamist põhjendavat tõendusmaterjali. Hispaanias ja Itaalias kasutati
täpselt sama edukusprotsenti olemata sellest, kas osalejad olid mitteaktiivsed või töötud,
kuna nende staatuse ja edukuse vahel puudus põhjuslik seos.
125. Referentsaastaks seatud sihtnäitajate saavutamise alal leiti, et sugugi mitte kõik
liikmesriigid ei seadnud eesmärgiks lähteolukorrast paremate tulemuste saavutamist.
Näiteks Prantsusmaa noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavas seatud eesmärgid
sarnanesid juba varem mõõdetud tulemustele. Kui eesmärgiks seati oodatud edukuse
suurendamine, ei esitatud selleks põhjendusi või tehti seda vaid väga üldiselt.
126. Liikmesriikide lähte- ja sihtväärtuste usaldusväärsust ei olnud võimalik hinnata, kuna
kontrollikojale alusandmeid kas ei esitatud või ei olnud need kontrollikoja hinnangul
küllaldaselt kvaliteetsed.
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Probleemid andmete kogumise kohta koostatud komisjoni suunistega
127. Liikmesriikide toetamiseks ja tulemusnäitajate alase aruandluse ühtsuse tagamiseks
koostas komisjon suuniseid, milles fikseeriti igale järelevalvesüsteemile kehtivad
miinimumtingimused, mis on vajalikud määrustes sätestatud ülesannete täitmiseks 27.
128. Komisjoni suuniste kohaselt peavad noorte tööhõive algatuse / ESFi tulemusnäitajad
näitama, kas osalejad lõpetasid noorte tööhõive algatuse meetme, kas neile tehti peale seda
pakkumine või kas nende olukord tegelikult muutus (hoolimata sellest, kas nende osalemine
meetmes oli edukas), ning kas saadud pakkumine oli seotud noorte tööhõive algatuse / ESFi
toetatud meetmetega, milles nad olid osalenud. Saadud pakkumiste ja nende kasutamise
edukuse seisukohast võidakse positiivse tulemusena arvestada ka noorte tööhõive algatuse /
ESFi rahastatud sekkumisi/meetmeid mitte lõpetanud inimesi, mis tähendab, et noorte
tööhõive algatuse / ESFi näitajad ei hinda enam noorte tööhõive algatuse lisaväärtust. Sellise
lähenemisviisiga kaasneb tulemuste tegelikust paremana näitamise risk (vt 9. selgitus).
9. selgitus. Noorte tööhõive algatuse tulemused esitatakse tegelikust paremana
Aluseks võib võtta NEET-noore näite, kes otsustas osaleda üheaastases koolitusprogrammis, mille
eesmärk on omandada kvalifikatsioon, mis aitaks tal tööturule siseneda. Eelduseks on, et osaleja
otsustab koolituse peale esimest poolt aastat ilma kvalifikatsiooni omandamata pooleli jätta ja
näiteks vastu võtta kahekuuse tööpakkumise mõnes täiesti teises valdkonnas. Komisjoni suuniste
kohaselt tuleb see inimene statistikas kajastada kui noorte tööhõive algatuse meetme pooleli jätnu,
ent samas ka kui meetme tulemusel tööpakkumise saanud ja nelja nädala jooksul peale noorte
tööhõive algatuse meetme lõpetamist tööpakkumise vastu võtnud inimene. Seetõttu kajastab näitaja
kirjeldatud tööpakkumise noorte tööhõive algatuse sekkumise tulemusel tehtud pakkumisena, kuigi
tegelikult see nii ei ole.

129. Eelkirjeldatud tõlgenduse alusel on keeruline mõõta, kas noorte tööhõive algatuse
sekkumised aitasid kaasa NEET-noorte jätkusuutlikule integreerimisele tööturule.

27

Praktilised suunised andmete kogumiseks ja kinnitamiseks, lisa D, mai 2016.
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130. Lisaks sedastatakse komisjoni suunistes selgesõnaliselt, et tulemusnäitajates tuleks
arvesse võtta kõiki pakkumisi, hoolimata nende kvaliteedist; selle eesmärk on selgelt
fikseerida inimese olukord neli nädalat ja siis kuus kuud peale tema osalemist
kaasrahastatud meetmes. Suunised ei ole aga väga täpsed selles, millal võib pakkumist
tulemusnäitajates arvesse võtta, kuna tingimust „peale programmist lahkumist“
tõlgendatakse üsna paindlikult. Noorte tööhõive algatuse toetuse saamise ajal saadud
pakkumisi arvestatakse kui selle tulemusel saadud pakkumisi, sama kehtib ka noorte
tööhõive algatuse toetusega mitteseotud või osaleja enda initsiatiivist tulenevate
pakkumiste kohta.
131. Komisjoni suunistes sedastatakse samuti, et tulemusnäitajad peaksid hõlmama
„sekkumise tulemusel kvalifikatsiooni omandanud inimesi“ 28. Näiteks, kui noorte tööhõive
algatuse sekkumine koosneb lõpliku kvalifikatsiooni omandamisega päädivast sertifitseeritud
koolitusest, võetakse osaleja arvesse kui kvalifikatsioonimeetme edukalt lõpetanud isik. Seda
saavutust arvestatakse aga taas automaatselt tulemusena näitajates, millega mõõdetakse
olukorda neli nädalat ja kuus kuud hiljem. Niisugust olukorda täheldati Hispaaniasse tehtud
auditikülastuse käigus.
132. Veel üks komisjoni suunistes küsimusi tekitav asjaolu puudutab noorte tööhõive
algatuse meetme käigus tööpakkumise saanud osalejaid, kes pakkumise tagasi lükkavad.
Suuniste kohaselt peaks pakkumist käsitlema positiivse tulemusena isegi siis, kui see tagasi
lükatakse ja see isiku profiiliga ei sobi.
133. Samuti võib juhtuda, et noorte tööhõive algatuse osalejale tehakse kas samas või mõnes
teises valdkonnas veel üks pakkumine (samuti noorte tööhõive algatuse poolt
subsideeritud). Kui inimene teise pakkumise vastu võtab, võetakse ta statistikas arvele kui
eelneva meetme pooleli jätnud isik, kuid samas tänu noorte tööhõive algatusele pakkumise
saanu. Tegelikkuses arvestatakse seda inimest topelt ja noorte tööhõive algatuse vahendid
n-ö konkureerivad sama isiku pärast ebatõhusal moel.

28

Praktilised suunised andmete kogumiseks ja kinnitamiseks, lisa D, lk 95, mai 2016.
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134. Eelneva põhjal järeldab kontrollikoda, et komisjoni suunistes kasutatav tõlgendus toob
endaga kaasa olukordi, kus tulemusnäitajate esitamiseks kasutatavad andmed ei peegelda
täpselt noorte tööhõive algatuse kaasrahastatud meetmete mõju ja kalduvad tulemusi
tegelikust suuremaks hindama.
Liikmesriigid kasutasid noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavade täiendava
eelrahastamise ära vaid osaliselt
135. Mais 2015 tegi komisjon noorte töötuse kiire vähendamise eesmärgil ettepaneku
suurendada noorte tööhõive algatuse / ESFi eraldiste eelrahastamise määr 30 %-ni
(tavamäär on 1 %) 29. Samas määruses nõutakse ka, et liikmesriigid peavad 23. maiks 2016
esitama vahemaksetaotlused 50 % ulatuses täiendava eelrahastamise mahust (teisisõnu
14,5 % liikmesriikidele eraldatud noorte tööhõive algatuse vahenditest). Nimetatud nõuet
mittetäitvad liikmesriigid peavad kogu täiendava esialgse eelrahastamise komisjonile tagasi
maksma.
136. Kogu enne 23. maid 2016 saadud täiendava eelrahastamise suutis ära kasutada üksnes
Portugal; ülejäänud külastatud liikmesriikide esitatud väljamaksetaotlused katsid vaid
väikese osa saadud täiendavast eelrahastamisest (Prantsusmaa põhjendas 58 % ja Hispaania
32 %) (vt joonis 13).
137. Tulenevalt asjaolust, et väljamaksetaotluste summa oli väiksem kui 50 %, nõudis
komisjon 2016. aastal Hispaanialt 273,6 miljoni euro tagasi maksmist. Liikmesriigi jaoks ei
tähendanud see aga ELi vahendite kaotamist, sest ELi eraldatud rahastamise kogusumma jäi
samaks.

29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/779, millega muudetakse
määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele
rakenduskavadele makstava täiendava esialgse eelmakse summat (ELT L 126, 21.5.2015, lk 1).
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Joonis 13. Noorte tööhõive algatuse täiendava eelrahastamise põhjendatud kulude
osakaal seisuga 23. mai 2016
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138. Asjaolu, et liikmesriigid suutsid täiendava eelrahastamise üksnes osaliselt ära kasutada,
näitab, et täiendava eelrahastamise ettepaneku tegemisel alahindas komisjon kulutuste
tegemiseks ja hüvitamise taotlemiseks vajalike asjakohaste struktuuride loomiseks vajatavat
aega.
Noorte tööhõive algatuse / ESFi toetatud meetmete tulemused jäid ootustele alla
139. Noorte tööhõive algatuse tulemused vajavad selget demonstreerimist ja
sidusrühmadele teavitamist, ning konkreetset järelevalve- ja hindamiskorda 30 lisaks
komisjonile iga ESFi rakenduskava kohta esitatavale standardsele rakendamise
aastaaruandele 31.
140. Viies külastatud liikmesriigis vaatasid audiitorid läbi rakendamise aastaaruanded, et
hinnata alates 2013. aastast tehtud edusamme. Kontrollikoja analüüs ei hõlma Horvaatiat,
sest noorte tööhõive algatuse toetus allkirjastati alles novembris 2015 ning rakendamine

30

Määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 19.

31

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 1 ja artikli 50 lõige 2.
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algas alles 2015. aasta teises pooles. Hispaania 2015. aasta rakendamise aastaaruanne ei
sisaldanud ka uusi andmeid, selles esitati vaid taas 2014. aasta arvud 32.
141. 2015. aasta lõpuks olid liikmesriigid teinud noorte tööhõive algatuse väljundieesmärkide
saavutamisel erineval määral edusamme: Prantsusmaal (Nord-Pas-de-Calais) olid algselt
väljunditele seatud sihtnäitajad (st osalejate arv) juba ületatud (111 %), Itaalias oli aga
saavutatud vaid ligikaudu 23 % algselt eesmärgiks seatud sihtnäitajast (vt joonis 14.1).

32

Hispaania 2015. aasta rakendamise aastaaruanne ei sisaldanud ajakohastatud andmeid lisaks
juba esimeses rakendamise aastaaruandes esitatud hinnangutel põhinevatele andmetele. See
tulenes asjaolust, et Hispaania ametiasutused olid otsustanud mitte avaldada andmeid veel
ametlikult valimata või täielikult ellu viimata tegevuste kohta.
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Joonis 14. Noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendite tulemused 2015. aasta lõpu seisuga1
14.1. Noorte tööhõive algatuse väljundieesmärkide saavutamise %
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Hispaania arvud käivad üksnes aasta 2014 kohta.

Allikas: 2015. aasta rakendamise aastaaruanne.

142. Noorte tööhõive algatuse / ESFi rahastatud noortegarantii kava läbinud osalejate
protsent on liikmesriigiti erinev: kontrollikoda täheldas eelkõige, et Prantsusmaa noorte
tööhõive algatuse / ESFi rakenduskava ning Portugali ESFi rakenduskava noorte tööhõive
algatuse / ESFi prioriteetse suuna sekkumise lõpetas vaid vähem kui kolmandik osalejaist.
See tekitab küsimuse noorte tööhõive algatuse / ESFi rahastatud noortegarantii meetmete
mõjususe kohta (vt joonis 14.2).
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143. Liikmesriikide esitatud teave näitab samuti, et meetmetest said kõige vähem kasu
mitteaktiivsed NEET-noored. Näiteks Portugalis ei olnud osalejate hulgas ühtegi
mitteaktiivset noort. Lisaks tuleb märkida, et vaid 1 % viie külastatud liikmesriigi osalejaist
olid puudega, sisserändajaid oli 8 % (neist 95 % Prantsusmaal) ning 22 % pärines töötust
majapidamisest (neist 50 % Portugalis).
Noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendite vähene kasutamine 2015. aasta lõpu seisuga
144. 2015. aasta rakendamise aastaaruandes vahendite kasutamise kohta esitatud
andmetest nähtub, et üksnes Portugal oli aasta jooksul esitanud väljamaksetaotlusi, mille
maht moodustas 47 % noorte tööhõive algatuse / ESFi kogueelarvest. Hispaania ei olnud
üldse kulukohustusi võtnud ning ülejäänud liikmesriikide võetud kulukohustused
moodustasid 24 % (Itaalia) kuni 85 % (Prantsusmaa – Nord-Pas-de-Calais) kogueelarvest
(vt joonis 15).
Joonis 15. Võetud kulukohustuste maht 2015. aasta lõpu seisuga
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Allikas: 2015. aasta rakendamise aastaaruanne.

145. Eelnev näitab, et liikmesriigid ei olnud kasutanud kõiki noorte tööhõive algatuse / ESFi
kaudu eraldatud täiendavaid ELi vahendeid NEET-noortele lisatoetuse andmiseks ning
riskeerisid sellega, et komisjon võib nõuda täiendava eelrahastamise tagastamist (vt punktid
135–138). Seoses sellega mainisid paljud liikmesriigid, et nad ei olnud veel jõudnud luua
tehtud kulude tõendamiseks vajalikku halduskorda (st nad ei olnud veel määranud korraldus-

59

ja sertifitseerimisasutusi). Nimetatud valdkonna ühiseks probleemiks oli kulude jälgitavust
võimaldava IT-süsteemi loomine.
Rakendamise viibimine vähendas noorte tööhõive algatuse / ESFi toetusmeetmete esimese
hindamise kasulikkust
146. Liikmesriigid peaksid vähemalt kahel korral programmiperioodi jooksul hindama ESFi /
noorte tööhõive algatuse toetuse tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. Esimene hindamine pidi
olema lõpetatud 31. detsembriks 2015 33 ja teine 31. detsembriks 2018.
147. Kontrollikoja analüüs näitas, et kuna programmide elluviimine oli alles algetapis, ei
hinnatud üheski liikmesriikide esitatud hindamisaruandes noorte tööhõive algatuse
rahastatud meetmete tõhusust, kulutasuvust ega mõju. Nimetatud hindamiste kvaliteeti
mõjutasid ka järelevalvesüsteemides sisalduvad piirangud ja usaldusväärsete andmete
puudus. Eelkõige Hispaania, Horvaatia ja Portugal teatasid probleemidest andmebaasi
haldamiseks kasutatava IT-süsteemi rakendamisel.
148. Eelneva põhjal on kontrollikoda seisukohal, et kuigi määruses nõuti esimeste hindamiste
esitamist 31. detsembriks 2015, vähendas nende kasulikkust algatuse rakendamise
venimine.
Rakendamisel esinenud raskusi kinnitavad valimi alusel kontrollitud konkreetsed juhtumid
149. Audiitorid uurisid noorte tööhõive algatuse / ESFi kaasrahastatud noortegarantii
meetmete 175 osalejast koosnevat valimit. Igas liikmesriigis valiti juhuslikkuse alusel 35
inimest (välja arvatud Prantsusmaal, kus 20 inimest valiti liikmesriigi rakenduskavast ja 15
Nord-Pas-de-Calais’ rakenduskavast).
150. Noortegarantii kavas osalemise alguses oli 78 % valitud osalejaist töötud, 14 %
mitteaktiivsed ja 8 % ei täitnud NEET-noorte sihtrühma kuulumise kriteeriume
(vt joonis 16.1). Lisaks oli 11 % osalejaist alustanud meetmega juba enne noortegarantii

33

Määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 19 lõige 6.
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algust või ei kuulunud nad rakenduskavas 34 määratud vanuserühma, olles seega
kaasrahastamiseks toetuskõlbmatud.
Joonis 16. Valimi noorte tööhõive algatuse osalejaid iseloomustavad tunnused
16.1. Staatus noortegarantiiga liitumisel
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Allikas: kontrollikoda liikmesriikide poolt osalejate kohta esitatud andmete põhjal.

151. 54 % osalejaist kuulus vanuserühma 22–25 aastat (vt joonis 16.2), 80 % oli teise taseme
ning 30 % kolmanda taseme haridusega (vt joonis 16.3). Need arvud kinnitavad, et noorte
tööhõive algatusest said kõige enam kasu kõige paremini kvalifitseeritud ja kõige parema
haridusega noored.
152. Valimi 175 inimesest olid 25 lahkunud noortegarantii kavast ilma töö-, praktika-,
haridus- või õpipoisiõppe pakkumist saamata. Ülejäänud 150 noorele tehti pakkumine,
kusjuures ainuüksi praktikapakkumised moodustasid 45 % kõigist pakkumistest
(vt joonis 17). Neil 25 juhul, kui pakkumist ei tehtud, tulenes see eelkõige asjaolust, et
toetusesaajad kas jätsid meetme pooleli või lõppes meede ise, ilma et sellega oleks
kaasnenud pakkumise tegemine. Nii oli see Prantsusmaal, kus mõned noortegarantii
34

Hispaania toetuskõlblikkuse eeskirjades nõuti eelnevat registreerimist noortegarantii
andmebaasis Sistema nacional de Garantía Juvenil. Hispaania oli küll 3. detsembril 2015
taotlenud komisjonilt noortegarantii rakenduskava toetusesaajate vanusepiiri tõstmist, kuid
audiitorid leidsid üle 25-aastaseid osalejaid juba enne nimetatud kuupäeva.
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pakkujad lõpetasid peale nelja kuu möödumist NEET-noorte toetamise, kuna tõlgendasid
valesti nelja kuu reeglit.
Joonis 17. Pakkumiste liigid
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Allikas: kontrollikoda liikmesriikide poolt osalejate kohta esitatud andmete põhjal.

153. Itaalia kohta tuleb mainida, et valimi kõigi juhtumite puhul, kus inimesed võtsid vastu
praktikapakkumise (üheksa inimest) täheldati olulisi viivitusi (vähemalt kaks kuud)
praktikantidele tasu maksmisel. Itaalia tunnistas, et maksete venimine ei olnud korduvaks
probleemiks üksnes kontrollikoja valimis, vaid praktikate puhul üldiselt. Maksed hilinesid
tõepoolest keskmiselt 64 päeva.
154. Noortegarantiis registreerimisest ja pakkumise vastuvõtmiseni kulus keskmiselt 112
päeva (st alla nelja kuu). 27 %-l juhtudest kulus registreerimisest pakkumise vastuvõtmiseni
aga kauem kui neli kuud ning 7 %-l juhtudest üks aasta.
155. Liikmesriikides kvaliteetsele pakkumisele esitatavate nõuete põhjal loeti osalejatele
tehtud pakkumised 91 %-l juhtudest kvaliteetseks. Kohati leiti siiski, et pakkumised ei
sobinud osalejate profiilidega (vt 10. selgitus).
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10. selgitus. Näited osalejate profiilide ja pakkumiste puudulikust kokkusobivusest
Üks keeltekool tegi üheaastase praktikapakkumise ehitusinseneri hariduse ja kolmeaastase
matemaatikaõpetaja töökogemusega inimesele; praktika eesmärk oli õpetajaoskuste arendamine ja
klassiruumis käitumise õppimine. Osaleja jättis praktika peale üheksat kuud pooleli ja otsustas
töötuse kasuks.
Töösuhete alase kõrgharidusega inimene sai kahenädalase pakkumise ehitustöölisena töötamiseks,
kuigi tema toimik ei sisaldanud teavet varasema asjakohase töökogemuse ega huvi kohta selles
valdkonnas töötada.
Kohtupsühholoogia eriala magistrikraadiga inimesele tehti koolituspakkumine turunduse ja juhtimise
vallas, kuigi ta ei olnud nimetatud valdkonna vastu mingit erilist huvi väljendanud.

156. Kontrollikoja tehtud läbivaatamise ajaks oli 62 % osalejatest meetme lõpetanud, 23 %
veel osales selles ja 15 % olid meetmes osalemisest loobunud (neist ligikaudu kaks
kolmandikku Horvaatias) (vt joonis 18.1).
Joonis 18. Meetmete eduka lõpetamise protsent ja osalejate praegune staatus
18.1. Meetmete eduka lõpetamise osakaal
23 %

62 %

Osaleb endiselt meetmes

15 %

Meede pooleli jäetud

Meede lõpetatud

18.3. Osalenute staatus saadud pakkumiste liikide
kaupa (auditikülastuse seisuga)

18.2. Osalenute staatus (auditikülastuse seisuga)
0%

Õpib

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

1%

50 %

38 %

Töötab

43 %

43 %

40 %

33 %
30 %

30 %

25 %

27 %

Teadmata

21 %
20 %

Osaleb endiselt meetmes

NEET-staatuses tagasi

19 %

16 %

16 %

15 %

11 %

10 %

8%

10 %
19 %

59 %

58 %

60 %

4%
0%

0%

0%

4%

0%

0%
Praktika
Haridus

Töö

Töö
Teadmata

Õpipoisiprogramm
Osaleb endiselt meetmes

Allikas: kontrollikoda liikmesriikide poolt osalejate kohta esitatud andmete põhjal.

Haridus
NEET-staatuses tagasi

63

157. Probleemiks on endiselt osalejate tööturule integreerimise jätkusuutlikkus. 38 %
osalejaist töötasid või valmistusid haridusmeetmetes osalemiseks, ent 19 % osalejaist olid
uuesti NEET-noore staatuses tagasi. Lisaks puudub teave 27 % osalejate olukorra kohta
(enamasti Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias) (vt joonis 18.2).
158. Osalejate tööturule integreerimisel näitasid paremaid tulemusi töö- ja
praktikapakkumised (vt joonis 18.3). Seda saab osaliselt seletada asjaoluga, et neis
meetmetes osalejad olid tööturult vähem kaugenenud, kõige paremini haritud ja kõige
pikema töökogemusega. NEET-noorte staatusesse tagasi langemise vältimisel näitas kõige
paremaid tulemusi õpipoisiõpe. See on seotud õpipoisiõppe kestusega, mis jääb vahemikku
üks kuni kolm aastat.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
159. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et kuigi seitsmes liikmesriigis oli noortegarantii
rakendamisel edusamme tehtud ja mõningaid tulemusi saavutatud, ei vasta praegune
olukord (nõukogu soovituse vastuvõtmisest on möödunud enam kui kolm aastat)
noortegarantii käivitamisega kaasnenud ootustele, milleks oli tagada kõigile NEET-noortele
nelja kuu jooksul kvaliteetne pakkumine. Lisaks leiti, et noorte tööhõive algatuse panus
noortegarantii eesmärkide saavutamisse viies külastatud liikmesriigis oli auditi tegemise
seisuga väga väike.
Hinnang noortegarantii rakendamise edenemisele
160. Kontrollikoda järeldab noortegarantii kasutuselevõtu ettepanekut sisaldava nõukogu
soovituse nõudmistega loodud ootuste põhjal, et ükski külastatud liikmesriikidest ei ole veel
taganud kõigile NEET-noortele võimalust võtta nelja kuu jooksul vastu pakkumine, mis aitaks
neil jätkusuutlikult tööturule integreeruda. Kuna noortegarantii põhineb komisjoni soovitusel
(st pehmel õigusel), sõltub selle rakendamine liikmesriikide heast tahtest.
161. NEET-noorte kindlakstegemise ja registreerimise küsimuses leidis kontrollikoda, et 2015.
aasta lõpu seisuga ei olnud registreeritute arv oluliselt suurenenud ning noortegarantii
panust oli raske hinnata (vt punktid 36–42).
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162. Noortegarantii kavast positiivse tulemusega lahkujate osakaal oli samas ajavahemikus
liikmesriigiti erinev ning kõige levinumaks lahkumise viisiks oli tööleasumine. 2014. aastal
lahkus kavast positiivse tulemusega vaid pool registreeritud noortest, 2015. aastal kasvas see
näitaja aga 62 %-ni (vt punktid 43–50).
163. 2014. aastal noortegarantii kavast positiivse tulemusega lahkunud osalejaist 70 % tegi
seda ettenähtud neljakuuse tähtaja raames. 2015. aastal olukord kontrollikoja külastatud
neljas liikmesriigis aga halvenes ning keskmine näitaja vähenes 59 %-ni (vt punktid 51–52).
164. Positiivse tulemusega lahkunud osalejate jätkusuutlikkuse hindamiseks analüüsisid
audiitorid osalejate kohta olemasolevat teavet 6, 12 ja 18 kuud peale nende noortegarantiist
lahkumist. Audiitorid leidsid, et tulemuste jätkusuutlikkus halvenes nii vahemikus 6–12 kuud
kui 12–18 kuud peale garantiist lahkumist (vt punktid 53–59).
1. soovitus
Järgmiste tööhõive valdkonna algatuste puhul peaksid liikmesriigid ja komisjon:
− haldama ootusi realistlike ja saavutatavate eesmärkide ja sihtide seadmise abil;
− tegema enne kavade koostamist rahastamispuudujäägi hindamisi ja turuanalüüse.
Rakendamise tähtaeg: niipea, kui mõni uus algatus välja pakutakse.
Noortegarantii tulemusi mõjutavate tegurite analüüs
Puuduvad asjakohased strateegiad kõigi NEET-noorteni jõudmiseks
165. Liikmesriigid ei loonud selgete vahe-ja lõppeesmärkidega asjakohaseid strateegiaid,
mille eesmärk oleks olnud kõigi NEET-noorteni jõudmine. Osa liikmesriikidest ei
keskendunud kõigile NEET-noortele, nagu seda nõuti nõukogu soovituses, vaid üksnes nende
teatud alarühmadele. Lisaks kohustati NEET-noori kavas osalemiseks mõnel juhul ise
aktiivselt samme võtma. Seetõttu vajatakse rohkem jõupingutusi kõige enam tööturult
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kõrvale jäänud noorte toetamiseks; seda järeldust jagab oma teatises35 ka komisjon (vt
punktid 61–67).
166. Tööturult kõige enam kaugenenud noorte kaasamisel võib olla keskne roll asjaomastel
sidusrühmadel. Teatud määral olid nad protsessiga seotud kõigis külastatud liikmesriikides,
kuid vaja on selgelt määratleda see, kuidas nad saaksid töös osaleda ja protsessi kõige
tõhusamalt ja mõjusamalt panustada (vt punktid 68–70).
167. Mitteaktiivsete NEET-noorte (st tööturult kõige enam kõrvale jäänute) arv ei olnud
külastatud liikmesriikides ajavahemikus 2013 kuni märts 2016 vähenenud ja moodustas
endiselt ligikaudu kaks miljonit inimest; töötute NEET-noorte arv oli aga samas ajavahemikus
langenud 2,7 miljonilt 2,3 miljonini (vt punktid 71–72).
2. soovitus
Liikmesriigid peaksid koostama asjakohased strateegiad kõigi NEET-noorte
kindlaksmääramiseks ja registreerimiseks. Strateegiad peaksid sisaldama konkreetseid ja
mõõdetavaid iga-aastaseid eesmärke ning määratlema peamised probleemid ja nende
lahendamiseks sobivad tegevuskavad. Komisjon peaks liikmesriike selles valdkonnas
toetama.
Rakendamise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
Liikmesriigid ei ole hinnanud kulusid ja olemasolevaid vahendeid
168. Tööhõivepoliitika kuulub küll peamiselt liikmesriikide pädevusse, ent ükski seitsmest
külastatud liikmesriigist ei suutnud esitada prognoosi täiendavate oodatavate kulutuste
kohta, mis on vajalikud kõigile NEET-noortele nelja kuu jooksul pakkumise tegemiseks. Lisaks
loetleti nende noortegarantii rakenduskavades mitmeid NEET-noortele pakutavaid
meetmeid, mille rahastamine põhineb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide perioodi

35

COM(2016) 646 final.

66

2014–2020 vahenditel, täpsemalt aga noorte tööhõive algatuse ja ESFi eraldistel (vt punktid
73–75).
169. Noortegarantii ELi tasandil rakendamise hinnangulise maksumust arvestades
moodustavad noorte tööhõive algatuse / ESFi perioodiks 2014–2020 eraldatud vahendid ILO
ja Eurofoundi hiljutiste uuringute põhjal vaid väikese osa vajalikust summast. Seetõttu ei
piisa ainuüksi olemasolevatest ELi eelarvest eraldatud ressurssidest kõigi töötuks jäänud või
formaalharidussüsteemist lahkunud noorte toetamiseks, kuigi just selline ootus nõukogu
soovitusega tekitati (vt punktid 76–78).
3. soovitus
Liikmesriigid peaksid koostama täieliku ülevaate kõiki NEET-noori hõlmava noortegarantii
rakendamise maksumusest. Selle prognoosi alusel peaksid nad vastavalt olemasolevatele
rahalistele vahenditele koostama asjakohaste meetmete elluviimiseks prioriteetide
nimekirja.
Kui liikmesriigid seda soovivad, peaks komisjon neid selles protsessis toetama.
Rakendamise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
Raskused NEET-noorte jätkusuutlikul integreerimisel
170. Kontrollikoja hinnangul ei ole läbi viidud NEET-noori hõlmavat põhjalikku analüüsi. Kõik
külastatud liikmesriigid olid eri uuringutes küll kajastatud oskuste nõudlusele mittevastavuse
temaatikat, ent nende järeldusi ei olnud noortegarantii rakenduskavades loetletud
pakkumiste liikide ja arvu koostamisel küllaldaselt arvesse võetud (vt punktid 81–83).
171. Kõik liikmesriigid on paika pannud kvaliteetse pakkumise määratluse ning kuigi
definitsioonides on erinevusi, on neil ka ühiseid omadusi. Kolme liikmesriigi noortegarantii
rakenduskavades on kvaliteetne tööpakkumine määratletud pigem üldiselt ning on otseselt
seotud jätkusuutliku integreerimisega tööturule. Kuigi tegu on tervitatava arenguga, ei taga
see iseenesest noortegarantiis osalemise positiivset tulemust, sest NEET-noorte
jätkusuutliku tööturule integreerimise üheks eeltingimuseks on küllaldane majanduskasv (vt
punktid 89–91).
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172. Kontrollikoda rõhutas nimetatud probleemi käesoleva aruande tulemusi kirjeldavas
osas, kus näidati, et positiivse tulemusega lahkunud osalejate osakaal vähenes vastavalt
sellele, kui kaua aega oli möödunud alates osalejate lahkumisest noortegarantii kavast
(vastavalt peale 6, 12 ja 18 kuu möödumist). Parema jätkusuutlikkuse saavutamiseks on
äärmiselt oluline tagada tööturu nõudlusest lähtuv asjakohane oskuste hindamine ja
profiilide koostamine.
4. soovitus
Komisjon peaks koos tööhõivekomiteega välja töötama ja välja pakkuma noortegarantii
raames tehtavatele pakkumistele kehtivate kvaliteedikriteeriumide standardid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et pakkumised loetakse kvaliteetseteks ainult juhul, kui need
vastavad osaleja profiilile ja tööturu nõudlusele ning nende abil saavutatakse jätkusuutlik
integratsioon tööturule.
Rakendamise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
Andmete kehv kvaliteet
173. Kõigis külastatud liikmesriikides oli vaid piiratud hulgal andmeid NEET-noortele enne
noortegarantii käivitamist makstud toetuse liikide, neile tehtud pakkumiste ja osutatud
teenuste arvu ning nendega seotud kulude kohta. Kontrollikoda täheldas ka mitmeid
probleeme liikmesriikidelt tööhõivekomiteele esitatud andmete järjekindluse ja
usaldusväärsusega, mis mõjutas negatiivselt nende võrreldavust. Probleeme (nt seoses
andmete täielikkusega) täheldati liikmesriikides, kus noortegarantii pakkujaid oli mitu, kuid
puudus üks ühtne aruandlussüsteem (vt punktid 92–98).
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5. soovitus
Komisjon peaks liikmesriikide olemasolevate süsteemide alaste teadmiste alusel leidma ja
jagama järelevalve ja aruandluse teemalisi häid tavasid.
Liikmesriigid peaksid parandama oma järelevalve- ja aruandlussüsteeme, et saada
regulaarselt kvaliteetseid andmeid, mis võimaldaksid välja töötada rohkem tõenditel
põhinevaid noortepoliitikaid. Eelkõige peaksid nad parandama oma võimekust teha seiret
noortegarantiist lahkunud osalejate üle, eesmärgiga vähendada nii palju kui võimalik
teadmata tulemusega lahkunud osalejate arvu.
Rakendamise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
Hinnang noorte tööhõive algatuse panuse kohta
174. Kuna noorte tööhõive algatuse rahastamine täiendab ESFi vahendeid ja moodustab
olulise osa noortegarantii rakendamiseks eraldatud toetusest, hindas kontrollikoda, kuidas
see aitas kaasa noortegarantii üldisele elluviimisele. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et viies
külastatud liikmesriigis on noorte tööhõive algatuse panus olnud seni äärmiselt piiratud; see
tulenes puudustest rakenduskavade noorte tööhõive algatust puudutavate osade
ülesehituses, probleemidest noorte tööhõive algatuse tulemuste mõõtmisel ja asjaolust, et
eraldatud eelrahastamine kasutati ära ainult osaliselt.
Puudused rakenduskavade noorte tööhõive algatust puudutavate osade ülesehituses
175. Üheski külastatud viiest liikmesriigist ei hinnatud NEET-noori iseloomustavaid tunnuseid
tervikuna ning liikmesriikide ametiasutused ei teinud ka piisavat vajaduste hindamist. Noorte
tööhõive algatuse rahastamist saavate NEET-noorte koguarv määrati kindlaks eraldatava
summa alusel, hindamata seejuures pakkumiste liiki ja nende ühikukulu. Asjaomaste
sidusrühmadega küll konsulteeriti, kuid osa neist kurtis siiski protseduuri ebapiisava
läbipaistvuse ja puuduva asjakohase konsulteerimise üle (vt punktid 102–111).

69

6. soovitus
Komisjon peaks tagama rakenduskavade muutmise heakskiitmisprotsessi abil (eelkõige
noorte tööhõive algatusele eraldatavate vahendite eelseisva märkimisväärse suurenemise
valguses), et liikmesriigid hindaksid üldiselt NEET-noori iseloomustavaid jooni, tagamaks, et
rakenduskavades sisalduvad noorte tööhõive algatuse meetmed käsitleksid asjakohaselt
noorte vajadusi.
Rakendamise tähtaeg: noorte tööhõive algatuse eelarveeraldiste suurendamisele järgneva
rakenduskavade muutmise käigus.
Oht, et noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendid asendavad liikmesriigi poolset
rahastamist
176. Külastatud liikmesriigid ei osanud vastata sellele, kas noorte tööhõive algatuse / ESFi
vahendid suurendasid NEET-noortele eraldatud avaliku sektori vahendite netosummat.
Seetõttu valitseb oht, et noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendid ei too endaga kaasa NEETnoortele eraldatavate vahendite netosumma kasvu, ning et vähemalt osaliselt asendatakse
nendega varem liikmesriikide eelarvetest rahastatud kulutusi. Kontrollikoda hindas ka noorte
tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavadele (prioriteetsetele suundadele) eraldatud toetusi ja
leidis, et enamik noorte tööhõive algatuse vahenditest rahastatavatest meetmetest oli
olemas juba enne noortegarantii kasutuselevõttu; nimetatud asjaolu suurendab veelgi
eelmises lauses kirjeldatud ohtu.
Noorte tööhõive algatuse eesmärkide mõõtmist mõjutavad andmete kvaliteet ja andmete
kogumise kohta koostatud komisjoni suunised
177. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et lähte- ja sihtväärtuste usaldusväärsust ei olnud
kõigis liikmesriikides võimalik hinnata, kuna kontrollikojale alusandmeid kas ei esitatud või ei
olnud need küllaldaselt kvaliteetsed (vt punktid 119–126).
178. Lisaks toob komisjoni andmete kogumist käsitlevates suunistes kasutatav tõlgendus
endaga kaasa olukordi, kus tulemusnäitajate esitamiseks kasutatavad andmed ei peegelda
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täpselt noorte tööhõive algatuse kaasrahastatud meetmete mõju ja kalduvad tulemusi
tegelikust suuremana näitama (vt punktid 127–134).
7. soovitus
Komisjon peaks tulemuste tegelikust suuremana näitamise riski minimeerimiseks oma
andmete kogumise alased suunised uuesti üle vaatama. Eelkõige:
− noorte tööhõive algatuse näitajad peaksid hõlmama üksnes meetme edukalt lõpetanud
osalejaid, ning hindama nende olukorda peale vastavalt nelja nädala ja kuue kuu
möödumist alates meetme edukast lõpetamisest;
− noorte sertifitseerimisega lõppevate koolitusmeetmete tulemusi ei tohiks peale vastavalt
nelja nädala ja kuue kuu möödumist uuesti arvesse võtta.
Liikmesriigid peaksid ka oma lähte- ja sihtväärtusi vastavalt muutma.
Rakendamise tähtaeg: september 2017; õigeaegselt selleks, et liikmesriigid saaksid neid
kasutada oma 2017. aasta rakendamise aastaaruannete koostamisel.
Noorte tööhõive algatuse / ESFi rakenduskavade eelrahastamine ei ole täielikult ära
kasutatud
179. Nii komisjon kui liikmesriigid alahindasid aega, mis kulub noorte tööhõive algatuse
vahendite kasutamise alustamiseks ja kulude deklareerimiseks vajaliku halduskorra
loomiseks; seetõttu kasutasid liikmesriigid täiendava eelrahastamise ära ainult osaliselt.
2015. aasta lõpu seisuga oli komisjonile väljamaksetaotluse esitanud üksnes Portugal.
Hispaanialt nõudis komisjon 273,6 miljoni euro tagasi maksmist (vt punktid 135–138).
Noorte tööhõive algatuse / ESFi toetatud meetmete tulemused jäid ootustele alla
180. Külastatud liikmesriikide rakendamise aastaaruannetes esitatud tulemuste analüüsi
põhjal täheldas kontrollikoda erinevusi seatud väljundieesmärkide saavutamises ja kava
edukalt läbinud osalejate määras. Lisaks märkis kontrollikoda, et osutatud toetusest olid
kõige vähem kasu saanud mitteaktiivsed NEET-noored ning et noorte tööhõive algatuse /
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ESFi vahendeid oli 2015. aasta lõpu seisuga kasutatud üksnes vähesel määral (vt punktid
138–142).
181. Kuigi määruses nõuti noorte tööhõive algatuse esimeste hindamiste esitamist 31.
detsembriks 2015, vähendas nende kasulikkust algatuse rakendamise venimine (vt punktid
144–148).
Rakendamisel esinenud raskusi kinnitavad valimi alusel kontrollitud konkreetsed juhtumid
182. Valimi uurimise tulemuste kohaselt said noorte tööhõive algatuse kaasrahastatud
meetmetest kõige enam kasu kõige lihtsamini kaasatavad noored, kõige ebasoodsamas
olukorras olevad noored olid aga alaesindatud. Avastati puudusi seoses osalejate
toetuskõlblikkusega ning probleemiks oli ka noorte tööturule integreerimise jätkusuutlikkus.
Lisaks oli puudusi profiilide koostamise ja saadud pakkumiste sobivusega konkreetsetele
noortele (vt punktid 149–158).

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu
8. Märtsi 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE
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Konkreetsed märkused:
Iirimaa:
• kavast õpipoisiõppesse läinud osalejad võetakse arvesse hariduse rubriigis.
Hispaania:
• algse sihtrühma moodustasid 15–24-aastased noored, kuid seda laiendati 2015. aastal
25–29-aastastele inimestele;
• aruandluses on kõik lahkujad arvel kui subsideeritavad; ei ole selge, kas/kuidas võetakse
arvesse avatud turu pakkumisi. Seetõttu kasutatakse Hispaania puhul avaliku
tööturuasutuse esitatud andmeid, kuna need sisaldavad ka mittesubsideeritud
pakkumisi;
• peale 6 kuu möödumist kogutud andmed garantiist lahkunute olukorra kohta (2014)
sisaldasid üksnes töötavaid ja töötuid inimesi.
Prantsusmaa:
• Prantsusmaa esitas andmed kahe pakkuja kohta (Pôle Emploi ja Missions Locales);
• kuna valitseb andmete topeltarvestamise oht, ei ole andmekogumeid kokku liidetud
ning kogutud andmeid illustreerivad tabelid sisaldavad vaid kõige suuremat noorte
inimeste hulka hõlmava pakkuja andmeid (Pôle Emploi).
Horvaatia:
• kavast õpipoisiõppesse läinud osalejad võetakse arvesse hariduse rubriigis.
Itaalia:
• Itaalia 2014. aasta liitujad hõlmavad ajavahemikku mai kuni detsember 2014 – seega ei
saanud märkimisväärne osa liitujatest nelja kuu piiri ületada.
Portugal:
• peale kava läbimist töötuna arvele võetud noorte arv sisaldab ka lühiajalisel koolitusel
(25–300 tundi) osalejaid.

KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
NOORTE TÖÖTUS: KAS ELi POLIITIKA ON MIDAGI MUUTNUD?
HINNANG NOORTEGARANTIILE JA NOORTE TÖÖHÕIVE ALGATUSELE
KOKKUVÕTE
Käesoleva aruande kohta
Komisjon ei leia, et noortegarantii rakendamise senised tulemused jäävad esialgsetele ootustele alla.
Tunnistades, et kõikide noorteni jõudmiseks ning kvaliteetsete ja õigeaegsete pakkumiste
tegemiseks tuleb teha rohkem tööd, rõhutab komisjon, et noortegarantii tulemused on head. Nagu
on rõhutatud komisjoni teatises „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem“
(COM/2016/646), on noortegarantii aidanud kaasa struktuurireformidele ja uuenduslikule
poliitikakujundamisele, kuid need valdkonnad ei ole kõnealuse aruande teema.
Komisjoni vastus punktidele VI–VIII.
Komisjon ei leia, et noortegarantii rakendamise senised tulemused jäävad esialgsetele ootustele alla.
Komisjon märgib, et kontrollikoja järeldused põhinevad auditis käsitletud tahkude analüüsil.
Komisjoni 2016. aasta oktoobri teatises „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat
hiljem“ (COM/2016/646) leiti, et noortegarantii esimesed tulemused on head, ning rõhutati, et
noortegarantii on aidanud kaasa struktuurireformidele ja uuenduslikule poliitikakujundamisele.
Seda on tunnistanud ka Euroopa Ülemkogu, mis kutsus 15. detsember 2016 üles noortegarantiid
jätkama ja tervitas noorte tööhõive algatusele antava toetuse suurendamist. Lisaks kinnitas
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 8. detsembril 2016, et selleks
ajaks rakendatud meetmed ja tehtud reformid olid andnud esimesi positiivseid tulemusi.
Oktoobris avaldatud teatises tunnistas komisjon, et noortegarantii kavad ei ole jõudnud veel kõigi
töötuks jäänud või haridussüsteemist lahkunud noorteni, ja osutas mitmele olulisele valdkonnale,
mille toimimist tuleks parandada. Nende hulgas on registreerimata NEET-noorte ja madala
kvalifikatsiooniga töötajate parem kaasamine.
Komisjon on seisukohal, et noorte tööhõive algatus on olulisel määral aidanud täita noortegarantii
eesmärke nendes liikmesriikides. Algatuse rakendamine on 2016. aastal stabiilselt edenenud, kuigi
mõnes liikmesriigis on see jäänud venima. 2016. aasta juuliks oli noorte tööhõive algatuse raames
toetatud meetmetes osalenud 1,4 miljonit inimest 20 toetuskõlblikus liikmesriigis. 2016. aasta
novembri lõpuks oli neid inimesi juba 1,6 miljonit. Kõik need liikmesriigid peavad noorte tööhõive
algatust noortegarantii rakendamise peamiseks mehhanismiks või hoovaks. Mõnel juhul on see
suurema osa või kõigi noortegarantii raames kavandatud meetmete toetamise allikas. Näiteks
Hispaanias rahastatakse noorte tööhõive algatuse raames 80 % kõigist noortegarantii meetmetest.
Itaalias kujunes noorte tööhõive algatus oluliseks teguriks reformi teostamisel ja uute noorte
tööhõive teenuste loomisel.
Neid tulemusi on käsitletud ka komisjoni teatises „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm
aastat hiljem“ (COM/2016/646).
Kuigi tulemusi on veel vara analüüsida, kuna meetmed ei ole veel lõppenud ja paljud noored saavad
veel toetust, võib juba praegu väita, et noorte tööhõive algatus on täitnud ühe esimestest
eesmärkidest – viia noorte tööhõive liikmesriikides tehtavate poliitiliste otsuste keskmesse.
IX.
Esimene loenditäpp. Komisjoni arvates on see soovitus suunatud peamiselt liikmesriikidele.
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Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja kavatseb uute algatuste tegemisel
esitada asjakohased meetmed.
Komisjon nõustub täielikult, et asjakohaste ootuste ja realistlike eesmärkide seadmine on oluline,
kuid soovib rõhutada, et oluline on seada ka ambitsioonikas poliitiline eesmärk. Just see on taganud
noortegarantii poliitilise mõju.
Teine loenditäpp. Komisjoni arvates on see soovitus suunatud peamiselt liikmesriikidele.
Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja kavatseb uute algatuste tegemisel
esitada asjakohased meetmed.
Komisjon palus liikmesriikidel noortegarantii rakenduskavade koostamise käigus määrata kindlaks
riigi peamised struktuursed probleemid ja konkreetsed lüngad ning neid analüüsida ning visandada
esialgne ajakava noortegarantii järkjärguliseks rakendamiseks, kui oli kavas sellega ühineda.
X.
Esimene loenditäpp. Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud liikmesriikidele.
Euroopa Komisjon juba aitab liikmesriikidel kehtestada teavitamisstrateegiat, pakkudes neile
rahalist toetust ning tehnilise abi, suutlikkuse suurendamise ja vastastikuse õppe vormis
poliitikanõustamist.
Teine loenditäpp. Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud liikmesriikidele.
Ka komisjon on seisukohal, et noortegarantii kavandatud meetmete rakendamise hinnangulistest
kuludest tuleks saada parem ülevaade, ja toetab selles liikmesriike alati kui võimalik, kui nad seda
soovivad. Toetuse andmise korda ei saa esialgu veel kindlaks määrata.
Kolmas loenditäpp. Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud liikmesriikidele.
Neljas loenditäpp: Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud liikmesriikidele.
XI.
Esimene loenditäpp. Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja uurib võimalust
arutada kvaliteedikriteeriumide standardeid tööhõivekomitees noortegarantii järelevalve alal tehtava
töö käigus.
Teine loenditäpp. Komisjon nõustub soovitusega ja leiab, et see on osaliselt täidetud.
Komisjon juba teeb kõnealuses valdkonnas liikmesriikidega tihedat koostööd. Ta osaleb
tööhõivekomitee näitajate töörühma töös, pakub liikmesriikidele abi näitajate raamistiku kohaste
andmete esitamisel ning osaleb ka Euroopa Komisjoni ja ILO noorte tööhõive alases ühismeetmes,
millega antakse kolmele liikmesriigile ILO sihtotstarbelist toetust.
Kolmas loenditäpp. Komisjon ei nõustu selle soovitusega.
Komisjon märgib, et määrustega ei nõuta noorte tööhõive algatuse raames toetatavate noorte
allrühmade iseärasuste põhjalikku analüüsimist rakenduskavades.
Komisjon teeb eri foorumitel koostööd liikmesriikidega, toetades nende meetmeid mitteaktiivsete
noorte suhtes. Sellega seoses annab ta liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas kujundada
meetmeid vastavalt noorte tööhõive algatuse sihtrühma allrühmade vajadustele.
Neljas loenditäpp. Komisjon ei nõustu selle soovitusega.
Kui mõõta näitajaid ainult nende noorte tööhõive algatuses osalenute puhul, kes on meetmes
osalemise juba lõpetanud, tekib oht, et aruandlus ei kajasta kõiki tulemusi. Kontrollikoja soovitatud
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muudatuse tulemusel muutuks ka mõõtmise põhjus, kuid ühised tulemusnäitajad on kõigile
liikmesriikidele kohustuslikud ja nendega kokku lepitud.
Komisjon soovib rõhutada, et noorte tööhõive algatuse puhul kasutatav metoodika põhineb ESFi
raames kokkulepitud näitajatel: loendatakse tänu positiivsetele tulemustele meetmes osalemise
lõpetanuid olenemata sellest, kas meede on lõpule jõudnud. Lisaks iga selline kehtivate eeskirjade
muutmine koormab märkimisväärselt liikmesriike ja seab ohtu enne seniste kokkulepete muutmist
esitatud andmete võrreldavuse.
Hindamine on vajalik selleks, et otsustada, kas osaleja saavutatud tulemusi saab panna noorte
tööhõive algatuse (või ESFi) arvele. Järelevalve süsteem seda ei võimalda.
Komisjon kavatseb järelevalve küsimuste selgitamiseks anda rohkem suuniseid ja nõuda
liikmesriikidelt tagasisidet asjaomastel foorumitel.
TÄHELEPANEKUD
40. Sellise korra kasuks otsustati, kuna see võimaldas luua usaldusväärse noortegarantii registri.
48. Slovakkia noortegarantii projektid on suunatud eelkõige pikaajaliselt töötutele noortele.
Rühmade puhul, keda on raskem tööturule tagasi tuua, on programmist väljalangevus suurem ja
edukus seetõttu üldiselt madalam.
52. Komisjoni arvates on tulemus väga positiivne, võttes arvesse näitajate raamistiku kõrgeid
nõudmisi: noortegarantii kavas osalemine lõppeb pakkumise vastuvõtmisel, mitte selle esitamisel.
Komisjoni vastus punktile 63 ja 2. selgitusele.
Kuigi NEETi näitaja on poliitika kujundamise seisukohalt väga oluline ja see on ka parim näitaja
noortegarantii toimimise järelevalve seisukohalt, on NEET-noorte erisustest selge ülevaate saamine
oluline allrühmade omaduste ja vajaduste paremaks mõistmiseks. See võimaldab liikmesriikidel
noortegarantiid rakendada järk-järgult ja teha kindlaks, millised algatused ja meetmed on kõige
vajalikumad noorte tööturule või haridussüsteemi naasmiseks. Kooskõlas nõukogu soovitusega
laiendab Itaalia alates 2017. aastast järk-järgult sihtrühma.
64. Noored, kes võtavad riigi tööturuasutuses end töötuna arvele, registreeritakse Hispaania 23.
detsembri 2016. aasta kuningliku dekreet-seaduse kohaselt automaatselt ka riigi noortegarantii
süsteemis.
75.
Esimene taane. Komisjon sooviks saada paremat ülevaadet kõikide liikmesriikide noortegarantii
rakendamiseks ettenähtud meetmete hinnangulistest kuludest, kuid on ka teadlik, et noortegarantii
kulude prognoosid sõltuvad paljudest asjaoludest. Paljudes liikmesriikides nõuab noortegarantii
rakendamine põhjalikke struktuurireforme koolitus-, tööotsimis- ja haridussüsteemis, kuna oluliselt
sujuvamaks tuleb muuta koolist tööle siirdumist ja parandamist vajab noorte tööalane
konkurentsivõime.
Sel põhjusel on eri liikmesriikides noortegarantii rakendamiseks vaja erinevaid vahendeid ning
kuigi pakutakse ka märkimisväärset ELi rahalist toetust, tuleb NEET-noorte toetamiseks eelkõige
investeerida riiklikke vahendeid ja ellu viia vajalikud reformid. Neid tuleks liikmesriikide eelarves
pidada esmatähtsaks.
Komisjoni vastus punktidele 77 ja 78.
ESFi ja noorte tööhõive algatuse raames eraldatud 12,5 miljardit eurot, millele kontrollikoda osutab,
ei ole noortegarantii kavandatava rahastamise kogusumma, kuna liikmesriigid on noortegarantii
rakendamise meetmetele eraldanud vahendeid ka muude investeerimisprioriteetide kohaselt.
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Ligikaudu 11 miljardit eurot on eraldatud sellistele meetmetele nagu tööhõiveteenuste
ajakohastamine ja füüsilisest isikust ettevõtjatele suunatud meetmed, millega toetatakse kaudselt ka
noorte tööhõivet, ning ligikaudu 27 miljardit eurot on eraldatud valdkondlikule eesmärgile nr 10
(haridus), millest saavad kasu eelkõige noored.
78. Nagu eespool mainitud, on noortegarantiid käsitleva nõukogu soovituse elluviimiseks ESFi ja
noorte tööhõive algatuse raames eraldatud vahendite summa suurem kui 12,5 miljardit eurot. Lisaks
on komisjon andnud liikmesriikidele suuniseid, kutsudes neid üles eraldama rohkem vahendeid
ESFist ja riigieelarvest noorte tööpuuduse probleemi lahendamiseks1.
85. Prantsusmaa Pôle Emploi ja Missions Locales kasutavad eri menetlust põhjusel, et viimati
nimetatu tegeleb konkreetse sihtrühma – peamiselt madala kvalifikatsiooniga noortega. Samal
käivitus 2017. aastal nende kahe süsteemi üle ühine järelevalve („Trajam“), mis võimaldab saada
kummastki ülevaate ning jälgida näitajate muutumist. See parandab järelevalvet.
Töötatakse välja mõningaid ühiseid analüüsivahendeid, mida saavad kasutada hariduse ja tööhõive
valdkonnas tegutsejad (vastavalt PSAD ja ML).
95. 2015. aastal kogutud andmetest selgub, et võrreldes 2014. aastaga on andmete täielikkus ja
kvaliteet selgelt paranenud. Mitu riiki on teinud märkimisväärseid jõupingutusi noortegarantii
järelevalve jaoks vajalike andmete kogumise ja/või koostamise meetodite kohandamiseks, et
parandada kooskõla tehniliste näitajate raamistikuga. Paranenud on ka andmed pakkumiste
kvalitatiivsete omaduste kohta. Kuigi esineb veel mõningaid konkreetseid probleeme, mida tuleks
tulemuste tõlgendamisel arvese võtta, aitavad need jõupingutused parandada eri riikide andmete
võrreldavust.
Tuleb saavutada, et programmi järelmeetmeid käsitlevad andmed oleksid täielikud (need puuduvad
veel 8 riigi kohta). Meetmes osalemise lõpetamist ja hilisemat olukorda kajastavates andmetes
peaks langema nende osalejate arv, kelle olukord osalemise lõpetamisel ja hilisem olukord on
teadmata.
97. Komisjon märgib, et Prantsusmaa järelevalvesüsteemi terviklikkust piirab see, et 1978. aasta
seadusest „Informatique et Libertés“ tulenevalt ei ole lihtne tuvastada üksikisikut kogu süsteemi
piires, kuna ei kasutata ühte ja sama haldusliku otstarbega isikukoodi. See võib põhjustada
mitmekordset arvestust. Seepärast otsustati koguda andmeid ainult kahelt peamiselt avaliku
tööturuteenuse pakkujalt – Pôle Emploi ja Missions Locales.
Komisjoni vastus punktidele 102 ja 103.
Tuleks märkida, et ESFi määruse artikli 16 kohaselt on noorte tööhõive algatus suunatud alla 25 või
alla 30aastastele noortele, kes ei tööta, õpi ega osale koolituses. Noorte allrühmade omaduste
põhjalikku analüüsimist ei nõuta. Koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames on
liikmesriikidel õigus määrata kindlaks noorte tööhõive algatuse sihtrühm. Liikmesriigid otsustasid
koondada noorte tööhõive algatuse vahendid konkreetsetele sihtrühmadele ja kasutada ESFi
vahendeid kõige keerulisematele ja raskemini ligipääsetavatele noorte rühmadele suunatud muude
meetmete jaoks.
Liikmesriikidega nende programmide üle peetud arutelude käigus analüüsis komisjon noorte
tööhõive algatuse sihtrühmi mitme vahendiga. Esiteks lähtus komisjon eelhindamisest, mis teostati
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rakenduskavade raames vastavalt ühissätete määruse artikli 26 lõikele 4 ja artiklile 55. Lisaks tuli
liikmesriikidel seoses noorte tööhõive algatusega täita eeltingimusi, sealhulgas kehtestada noorte
tööhõive edendamise strateegiline poliitiline raamistik.
Teiseks nõudis komisjon, et liikmesriigid esitaksid oma analüüsi tulemuste alusel rakenduskavades
noorte tööhõive algatusega hõlmatud peamiste noorterühmade kirjelduse. Kirjeldus tuleb esitada
eelkõige vanuserühmade kaupa hoolimata sellest, et neid ei ole algatuses kindlaks määratud.
Lisaks andis komisjon liikmesriikidele suuniseid noorte tööhõive algatuse sihtrühmade
kindlaksmääramiseks2.
Komisjoni vastus punktidele 104–106.
Määrustega ei nõuta liikmesriikidelt noorte tööhõive algatuse sihtrühma allrühmade
kindlaksmääramist. Prantsusmaal on noorte tööhõive algatuse raames toetatavad meetmed selgelt
suunatud tööturult eemale jäänud madala kvalifikatsiooniga noortele ning sellele rühmale on ette
nähtud ligikaudu 40 % kogu eelarvest. 2015. aasta rakendusaruande kohaselt oli 45,9 % osalejaid
kõrgema astme keskharidusest madalama kvalifikatsiooniga.
108. Ühissätete määruse artikli 4 lõike 4 kohaselt koostavad ja rakendavad liikmesriigid programme
sobival territoriaalsel tasandil kooskõlas asjaomase liikmesriigi institutsioonilise, õigus- ja
finantsraamistikuga. Seega peitub probleem selle liikmesriigi institutsioonilises korralduses.
Hispaanias on olemas ühine üleriigiline noortegarantii pakkumiste kataloog, mis on kindlaks
määratud seadusega. Aktiivse tööturupoliitika teostamise pädevusega piirkondadel on õigus valida
välja pakkumised, mis sobivavad paremini nende sotsiaalsesse ja majanduslikku olukorda.
111. Ühissätete määruse artikli 4 lõike 4 kohaselt lähtuvad liikmesriigid partnerluslepingute ja
rakenduskavade koostamisel oma institutsioonilisest ja õigusraamistikust. Kord peaks olema
läbipaistev ning tagama nõuetekohase konsulteerimise ja asjaomaste partnerite kaasamise muu
hulgas kooskõlas Euroopa partnerluse käitumisjuhendiga (ühissätete määruse artiklid 5 ja 26).
Määruse kohaselt tuleb asjaomased partnerid kaasata ja nendega konsulteerida. Seepärast tuleks
rakenduskava raames pakkuda teavet selle kohta, milliste meetmetega partnereid selle
ettevalmistamisse kaasatakse.
Portugali rakenduskava noorte tööhõive algatust käsitleva osa ettevalmistamist peeti noortegarantii
rakenduskava väljatöötamisel tehtud koostööd ja kontrolli piisavaks. Rakenduskavade puhul lähtuti
nõutavast konsultatsioonimenetlusest.
113. Ühissätete määruse artikliga 95 ei nõuta liikmesriikidelt teatavat liiki meetmetele või
sihtrühmadele tehtavate avaliku sektori kulutuste suurendamist. Liikmesriikidelt nõutakse vaid
avaliku sektori või samaväärsete struktuuriliste kulude hoidmist teataval tasemel. Vastavalt
artikli 95 lõikele 4 ja X lisale kontrollitakse täiendavuspõhimõtte järgimist vajaduse korral üksnes
piirkonna või ka riigi tasandil, mitte aga meetme liikide või sihtrühmade kaupa.
Komisjoni vastus punktidele 115 ja 116.
Ühissätete määruse artiklist 95 ja X lisast ei tulene riigieelarvest rahastatud varasemate meetmetega
hõlmatud inimeste arvu netokasvu vajadust. Määrustega nõutakse vaid rahaliste vahendite
kasutamist selliste meetmete jaoks, mis aitavad kaasa rakenduskavadega kindlaksmääratud
konkreetsete eesmärkide ja investeerimisprioriteetide täitmisele.
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119. Lisaks kontrollikoja osutatud nõudele tegi komisjon aegsasti enne 2013. aasta arutelusid
liikmesriikidele kättesaadavaks kaks taustdokumenti, mis käsitlevad ESFi eesmärkide
kindlaksmääramist ja kohandamist. Lisaks nõudis komisjon liikmesriikidelt metoodikadokumendi
esitamist, kui eelhindamise aruandes ei olnud esitatud teavet lähtestsenaariumi kohta. Komisjon
leiab, et need ennetavad meetmed üheskoos võetuna on piisavad.
120. Komisjon lähenemisviis lähteväärtuste kindlaksmääramisel on kooskõlas suunistega ning
seejuures kasutab ta asjakohaseid statistilisi andmeid.
121. Vt komisjoni vastus punktile 119.
122. Vt komisjoni vastus punktile 119.
123. Vt komisjoni vastus punktile 119.
Lähtenäitajate hindamisel võeti arvesse varasema poliitika ja meetmete eesmärke ja/või sihtrühmi.
Siiski rakendati sellist metoodikat alles esimest korda ning rahastatud tööhõive ja koolituse
meetmete sihtrühmade hulka kuulusid ka konkreetselt mitteaktiivsed NEET-noored. See raskendas
lähtenäitajate kindlaksmääramist ja tulemuste prognoosimist. Portugali puhul oli peamiseks
takistuseks varasemate andmete puudumine mitteaktiivsete NEET-noorte kohta.
8. selgitus. Portugali lähteväärtuste ülesehituses leitud puudused
Vt komisjoni vastus punktile 119.
124. Vt komisjoni vastus punktile 119.
125. Vt komisjoni vastus punktidele 119 ja 120, eelkõige vajaduse kohta võtta arvesse
makromajanduslikke tingimusi ja eesmärkide ambitsioonikust.
Prantsusmaa puhul peegeldab oodatav edukuse määr seda, et enamik rakendatud kavu on suunatud
tööturult eemal olevatele madala kvalifikatsiooniga noortele, kajastades varasemaid kogemusi ja
hinnangulist NEET-noorte väljaselgitamise määra.
Komisjoni vastus punktidele 128–134.
Komisjon soovib rõhutada, et noorte tööhõive algatuse puhul kasutatav metoodika põhineb ESFi
raames kokkulepitud näitajatel: loendatakse positiivse tulemusega, sealhulgas enneaegselt meetmes
osalemise lõpetanuid. Komisjon on andnud liikmesriikidele suuniseid3 ühiste tulemusnäitajate
mõõtmise kohta, nõudes positiivse tulemuse arvestamist ühekordselt ka juhul, kui osaleja osaleb
ühes meetmes korduvalt. Komisjoni arvates ei ole seetõttu risk suur. Lisaks peavad
korraldusasutused programmi kestel hindama programmi tulemuslikkust, tõhusust ja mõju,
sealhulgas noorte tööhõive algatuse tulemuste kestlikkust, vähemalt kaks korda.
138. Selleks et aidata meetmeid alustada või jätkata nendel liikmesriikidel, kellel see rahaliste
vahendite puudumise tõttu oli raske, tegi komisjon ettepaneku suurendada noorte tööhõive algatuse
raames tehtavaid eelmakseid. Liikmesriikide viimastest aruannetest selgub, et täiendavad eelmaksed
avaldasid seal positiivset mõju. Need aitasid rakendamist kiirendada hoolimata sellest, et mõnel
liikmesriigil ei õnnestunud deklareerida piisavalt kulusid täiendavate eelmaksete saamiseks. Lisaks
tuleb märkida, et enamik liikmesriike siiski sai täiendavad eelmaksed.
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142. Prantsusmaal jääb suhteliselt paljudel osalejatel meede lõpetamata põhjusel, et märkimisväärne
osa neist lõpetab kavas osalemise positiivse tulemusega enne selle lõppu. 2015. aasta
rakendusaruande kohaselt lõpetas 53 % osalejaid kavas osalemise positiivse tulemusega (nt leides
töö, mis on parim tulemus) kava lõpus või enne seda.
143. Liikmesriikidel on õigus määrata kindlaks noorte tööhõive algatuse sihtrühm. Kuna noorte
tööhõive algatuse vahendid on piiratud, on liikmesriigid otsustanud koondada need teatavatele
sihtrühmadele ning kasutada muude jaoks ESFi (või riigieelarve) vahendeid.
Seda, et Portugalis ei ole osalejateks mitteaktiivsed NEET-noored, peab komisjon normaalseks
järgmistel põhjustel:
- auditi toimumise ajal rahastati noorte tööhõive algatuse raames ainult Portugali tööhõiveameti
meetmeid. Riigi tööturuasutusel on töötute NEET-noorte jaoks peamiselt kahte tüüpi meetmeid:
praktikatoetus ja tööleasumistoetus;
- Portugali noortegarantii raames analüüsiti kohe alguses seda, milline oli NEET-noorte osatähtsus
riiklikus tööturuasutuses juba registreerunud noorte seas, ning määrati nad peamisesse
toetusesaajate rühma;
joonise 5 andmete analüüsist selgub, et töötute rühmas peegeldab NEET-noorte osakaal tegelikku
olukorda paremini kui mitteaktiivsete rühmas.
145. See, et teatavad liikmesriigid jäid ilma täiendavatest eelmaksetest, ei tähenda, et nad on
hakanud noorte tööhõive algatuse projekte rakendama aeglaselt. Paljudel juhtudel olid
liikmesriikide kulud piisavad, kuid nad ei saanud taotleda eelmakseid põhjusel, et nad ei olnud
täitnud maksetaotluste komisjonile esitamise tingimusi (s.t nad ei olnud veel nimetanud korraldusja sertifitseerimisasutust).
147. Noorte tööhõive algatuse hindamise käigus suudeti olemasolevaid andmeid ja teavet peaaegu
täielikult ära kasutada.
Enamik noorte tööhõive algatuse esimese hindamise tulemusi, mille liikmesriigid esitasid
komisjonile, käsitlesid peamiselt meetmete ülesehitust ja asjakohasust ning käivitamist.
148. Komisjon leiab, et kuna kulud olid toetuskõlblikud alates 2013. aasta septembrist, siis oli
hindamistulemustest kasu programmide suunamisel ülejäänud perioodi jooksul.
153. Komisjon jälgib tähelepanelikult olukorra arengut. Viivituste vähendamiseks püüavad noorte
tööhõive algatuse rakenduskava korraldusasutus ja piirkonnad välja töötada uusi lahendusi
programmis osalevatele praktikantidele ettenähtud tasu maksmise jaoks.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Komisjoni vastus punktidele 159 ja 160.
Komisjon ei leia, et noortegarantii rakendamise senised tulemused jäävad esialgsetele ootustele alla.
Komisjon märgib, et kontrollikoja järeldused põhinevad auditis käsitletud tahkude analüüsil.
Komisjoni 2016. aasta oktoobri teatises „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat
hiljem“ (COM/2016/646) leiti, et noortegarantii esimesed tulemused on head, ning rõhutati, et
noortegarantii on aidanud kaasa struktuurireformidele ja uuenduslikule poliitikakujundamisele.
Seda on tunnistanud ka Euroopa Ülemkogu, mis kutsus 15. detsember 2016 üles noortegarantiid
jätkama ja tervitas noorte tööhõive algatusele antava toetuse suurendamist. Lisaks kinnitas
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 8. detsembril 2016, et selleks
ajaks rakendatud meetmed ja tehtud reformid olid andnud esimesi positiivseid tulemusi.
Oktoobris avaldatud teatises tunnistas komisjon, et noortegarantii kavad ei ole jõudnud veel kõigi
töötuks jäänud või haridussüsteemist lahkunud noorteni, ja osutas mitmele olulisele valdkonnale,
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mille toimimist tuleks parandada. Nende hulgas on registreerimata NEET-noorte ja madala
kvalifikatsiooniga töötajate parem kaasamine.
Komisjon on seisukohal, et noorte tööhõive algatus on olulisel määral aidanud täita noortegarantii
eesmärke nendes liikmesriikides. Algatuse rakendamine on 2016. aastal stabiilselt edenenud, kuigi
mõnes liikmesriigis on see jäänud venima. 2016. aasta juuliks oli noorte tööhõive algatuse raames
toetatud meetmetes osalenud 1,4 miljonit inimest 20 toetuskõlblikus liikmesriigis. 2016. aasta
novembri lõpuks oli neid inimesi juba 1,6 miljonit. Kõik need liikmesriigid peavad noorte tööhõive
algatust noortegarantii rakendamise peamiseks mehhanismiks või hoovaks. Mõnel juhul on see
suurema osa või kõigi noortegarantii raames kavandatud meetmete toetamise allikas. Näiteks
Hispaanias rahastatakse noorte tööhõive algatuse raames 80 % kõigist noortegarantii meetmetest.
Itaalias kujunes noorte tööhõive algatus oluliseks teguriks reformi teostamisel ja uute noorte
tööhõive teenuste loomisel.
Neid tulemusi on käsitletud ka komisjoni teatises „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm
aastat hiljem“ (COM/2016/646).
Kuigi tulemusi on veel vara analüüsida, kuna meetmed ei ole veel lõppenud ja paljud noored saavad
veel toetust, võib juba praegu väita, et noorte tööhõive algatus on täitnud ühe esimestest
eesmärkidest – viia noorte tööhõive liikmesriikides tehtavate poliitiliste otsuste keskmesse.
161. Oma 2016. aasta oktoobri teatises möönis komisjon vajadust veelgi rohkem pingutada, et
toetada tööturult kõige enam tõrjutud noori. Kuigi tulemusi on liikmesriikides juba näha, ei ole
noortegarantii kavadega veel jõutud kõigi töötuks jäänud või haridussüsteemist lahkunud noorteni
ning väheste oskustega NEET-noorteni, kes ei ole kuskil registreeritud. Nende noorte osakaal
toetusesaajate hulgas ei peegelda tegelikku olukorda.
Nagu teatises märgitud, tõi noortegarantii tähelepanu nihutamine varajasele sekkumisele ja
registreerimata NEET-noortele esile olemasolevad puudused teenuste osutamisel ja tagas suurema
tähelepanu sihtrühmadega tehtavale tööle. Samuti on see aidanud üle saada poliitikavaldkonniti
kapseldumisest ning luua sihtrühmadega tehtavas töös osalejate vahel toimiv partnerlus.
Arvandmed 2014. ja 2015. aastal noortegarantii ettevalmistusetapis osalenud noorte hulga kohta
annavad tunnistust sellest, et mõned liikmesriigid valisid täiesti õiguspäraselt võimaluse rakendada
noortegarantii kavad järk-järgult. Alles keskpikas perspektiivis, kui on saadud uued andmed, on
komisjonil võimalik hinnata, kui edukalt on NEET-noori väljaselgitatud ja registreeritud.
163. Komisjoni arvates on tulemused väga positiivsed, võttes arvesse näitajate raamistiku kõrgeid
nõudmisi: noortegarantii kavas osalemine lõppeb pakkumise vastuvõtmisel, mitte selle esitamisel.
Veelgi enam, ELis tervikuna suurenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga noortegarantiis
tähtaegselt ja positiivse tulemusega (pakkumise vastuvõtmine nelja kuu jooksul) osalemise
lõpetanute osatähtsus. Kogu ELis suurenes ka kuus kuud pärast osalemise lõpetamist positiivses
olukorras olejate osatähtsus ja noortegarantii meetmetesse kaasatud NEET-noorte määr.
1. soovitus
Esimene taane. Komisjoni arvates on see soovitus suunatud peamiselt liikmesriikidele.
Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja kavatseb uute algatuste tegemisel
esitada asjakohased meetmed.
Komisjon nõustub täielikult, et asjakohaste ootuste ja realistlike eesmärkide seadmine on oluline,
kuid soovib rõhutada, et oluline on seada ka ambitsioonikas poliitiline eesmärk. Just see on taganud
noortegarantii poliitilise mõju.
Teine lõik: Komisjoni arvates on see soovitus suunatud peamiselt liikmesriikidele.
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Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja kavatseb uute algatuste esitamisel luua
asjakohased meetmed.
Komisjon palus liikmesriikidel noortegarantii rakenduskavade koostamise käigus määrata kindlaks
riigi peamised struktuursed probleemid ja konkreetsed lüngad ning neid analüüsida ning visandada
esialgne ajakava noortegarantii järkjärguliseks rakendamiseks, kui oli kavas sellega ühineda.
165. Komisjon nõustub, et on vaja veelgi rohkem pingutada, et toetada tööturust kõige kaugemale
jäänud noori, kuid soovib meelde tuletada, et nõukogu soovitus võimaldab noortegarantii kavade
järkjärgulist rakendamist ning et puudub konkreetne tähtaeg noortegarantii rakendamiseks kõikide
NEET-noorte suhtes.
Lisaks oli töö sihtrühmadega oluline noortegarantii rakendamise meetod liikmesriikides. Enamik
neist julgustas noori end tööpakkujate juures arvele võtma ja kaks kolmandikku avalikest
tööturuasutustest tegi noortegarantii rakendamisel tööd sihtrühmadega. Sellega seoses on olnud
oluline teadlikkuse, kättesaadavuse ja teenuste valiku suurendamine veebipõhise registreerimise ja
suunatud kampaaniate, kuid ka ühtsete kontaktpunktide ning mobiilsete ja detsentraliseeritud
teenuste arendamise ja suurema hulga partneritega tehtava ennetava töö kaudu.
2. soovitus
Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud eelkõige liikmesriikidele.
Komisjon nõustub soovitusega selles osas, mis puudutab komisjoni, ja märgib, et ta juba rakendab
seda. Euroopa Komisjon aitab liikmesriikidel välja töötada teavitamisstrateegiat, pakkudes neile
rahalist toetust ning tehnilise abi, suutlikkuse suurendamise ja vastastikuse õppe vormis
poliitikanõustamist.
168. Noortegarantii rakendamiseks vajalikud vahendid on liikmesriigiti väga erinevad. Tõenäoliselt
paljudes liikmesriikides ELi vahenditest ei piisa noortegarantii rakendamiseks vajalike
ambitsioonikate reformide elluviimiseks ja liikmesriikide eelarvest tuleb leida lisavahendeid.
Komisjon sooviks saada paremat ülevaadet kõikide liikmesriikide noortegarantii rakendamiseks
ettenähtud meetmete hinnangulistest kuludest, kuid on ka teadlik, et noortegarantii kulude
prognoosid sõltuvad paljudest asjaoludest. Paljudes liikmesriikides nõuab noortegarantii
rakendamine ka põhjalikke struktuurireforme koolitus-, tööotsimis- ja haridussüsteemis, kuna
koolist tööle siirdumine tuleb muuta oluliselt sujuvamaks ja noorte tööalast konkurentsivõimet tuleb
parandada.
169. Komisjon on alati rõhutanud, et kuigi liikmesriigid saavad ELilt märkimisväärset rahalist
toetust, peavad ka liikmesriigid käsitama noorte tööhõivemeetmeid oma riigieelarves esmatähtsana.
Komisjon tunnistab siiski, et noorte töötuse probleemi lahendamiseks on vaja ELi tasandil ette näha
rohkem vahendeid. Seetõttu tegi komisjon äsja ettepaneku suurendada noorte tööhõive algatusele
aastateks 2017–2020 ettenähtud vahendeid.
3. soovitus
Komisjon märgib, et see soovitus on suunatud eelkõige liikmesriikidele.
Ka komisjon on seisukohal, et noortegarantii kavandatud meetmete rakendamise hinnangulistest
kuludest tuleks saada parem ülevaade, ja toetab selles liikmesriike alati kui võimalik, kui nad seda
soovivad. Toetuse andmise korda ei saa esialgu veel kindlaks määrata.
4. soovitus

10

Komisjon nõustub soovituse komisjoni puudutava osaga ja uurib võimalust arutada
kvaliteedikriteeriumide standardeid tööhõivekomitees noortegarantii järelevalve alal tehtava töö
käigus.
Komisjon märgib, et selle soovituse teine osa on suunatud liikmesriikidele.
173. 2015. aastal kogutud andmetest selgub, et võrreldes 2014. aastaga on andmete täielikkus ja
kvaliteet selgelt paranenud. Mitu riiki on teinud märkimisväärseid jõupingutusi noortegarantii
järelevalve jaoks vajalike andmete kogumise ja/või koostamise meetodite kohandamiseks, et
parandada kooskõla tehniliste näitajate raamistikuga. Paranenud on ka andmed pakkumiste
kvalitatiivsete omaduste kohta. Kuigi esineb veel mõningaid konkreetseid probleeme, mida tuleks
tulemuste tõlgendamisel arvese võtta, aitavad need jõupingutused parandada eri riikide andmete
võrreldavust.
Tuleb saavutada, et programmi järelmeetmeid käsitlevad andmed oleksid täielikud (need puuduvad
veel 8 riigi kohta). Meetmes osalemise lõpetamist ja hilisemat olukorda kajastavates andmetes
peaks langema nende osalejate arv, kelle olukord osalemise lõpetamisel ja hilisem olukord on
teadmata.
Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu on kutsunud liikmesriike üles
jätkama jõupingutusi, et koguda andmeid kooskõlas noortegarantii järelevalve näitajate raamistikust
tulenevate nõuetega, võttes arvesse iga riigi võimalusi ja piiranguid andmete kogumisel.
5. soovitus
Komisjon nõustub soovituse esimese osaga ja leiab, et nagu allpool selgitatud, on see osaliselt
täidetud. Komisjon juba teeb kõnealuses valdkonnas liikmesriikidega tihedat koostööd. Ta osaleb
tööhõivekomitee näitajate töörühma töös, pakub liikmesriikidele abi näitajate raamistiku kohaste
andmete esitamisel ning osaleb ka Euroopa Komisjoni ja ILO noorte tööhõive alases ühismeetmes,
millega antakse kolmele liikmesriigile ILO sihtotstarbelist toetust.
Komisjon märgib, et selle soovituse esimene osa on suunatud liikmesriikidele.
174. Komisjon on seisukohal, et noorte tööhõive algatus on olulisel määral aidanud täita
noortegarantii eesmärke nendes liikmesriikides. Algatuse rakendamine on 2016. aastal stabiilselt
edenenud, kuigi mõnes liikmesriigis on see jäänud venima. Vt komisjoni vastus punktile 159.
Komisjon võttis 4. oktoobril vastu teatise „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat
hiljem“ (COM/2016/646), milles esitati aruanne liikmesriikide edusammudest noortegarantii ja
noorte tööhõive algatuse elluviimisel. Teatises on esitatud järeldus, et kuigi struktuuri loomine on
toimunud aeglaselt, peetakse 20 tingimustele vastavas liikmesriigis noorte tööhõive algatust
peamiseks noortegarantii elluviimise mehhanismiks. Mõnel juhul on see suurema osa või kõigi
noortegarantii raames kavandatud meetmete toetamise allikas. Aruandest ilmneb, et alates 2015.
aasta lõpust on edusammud kiirenenud. See, et liikmesriigid ei esitanud maksetaotlusi kogu
täiendava eelmakse ulatuses, ei tähenda, et nad ei kasutanud neid täielikult ära või ei näinud ette
täiendavaid vahendeid. Kuna liikmesriigid peavad esitama taotluse ainult poole liidu toetusest (mis
koosneb spetsiaalsest eraldisest noorte tööhõive algatusele ja ESFi toetusest noorte tööhõive
algatusele) tehtavate täiendavate eelmaksete kohta, võivad nad otsustada mitte esitada kulutaotlusi
kohe (näiteks sularahahaldusest või kulutuste kontrollimisest tulenevatel põhjustel).
On ka oluline märkida, et praeguse seisuga tuleb tulemusi tõlgendada ettevaatlikult ja käsitada neid
esialgsetena. Esiteks võivad meetmed kesta kauem kui üks või kolm aastat. Teiseks eelistavad
paljud liikmesriigid esitada aruande ainult lõpetatud meetmete kohta (mis on noorte tööhõive
algatuse õigusraamistiku kohaselt lubatud).
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175. Komisjon märgib, et määrustega ei nõuta noorte tööhõive algatuse raames toetatavate noorte
allrühmade omaduste põhjalikku analüüsimist. Määruse kohaselt tuleb asjaomased partnerid kaasata
ja nendega konsulteerida, kuid kõigi asjaomaste partnerite ettepanekute arvessevõtmist ei nõuta.
Seepärast tuleks rakenduskava raames pakkuda teavet selle kohta, milliste meetmetega partnereid
selle ettevalmistamisse kaasatakse.
176. Komisjon märgib, et ühissätete määruse artiklist 95 ja X lisast ei tulene, et liikmesriigid ei või
toetada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest meetmeid, mida varem on toetatud
riigieelarvest. Nendega ei nõuta liikmesriikidelt ka teatavat liiki meetmetele või sihtrühmadele
tehtavate avaliku sektori kulutuste suurendamist.
Artikli 95 eesmärk on vältida avaliku sektori investeeringute taseme vähendamist liikmesriikides.
Täiendavuspõhimõtte järgimist kontrollitakse kooskõlas artikli 95 lõikega 4 ja X lisaga.
Kontrollimisel lähtutakse riiklikul või piirkondlikul tasandil tehtavate avaliku sektori
investeeringute üldisest tasemest, mitte liikmesriigi rahastatavate meetmete liigist.
6. soovitus
Komisjon ei nõustu selle soovitusega.
Määrustega ei nõuta noorte tööhõive algatuse raames toetatavate noorte allrühmade omaduste
põhjalikku analüüsimist rakenduskavades.
Komisjon teeb eri foorumitel koostööd liikmesriikidega, toetades nende meetmeid mitteaktiivsete
noorte suhtes. Sellega seoses annab ta liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas kujundada
meetmeid vastavalt noorte tööhõive algatuse sihtrühma allrühmade vajadustele.
177. Komisjon leiab, et kehtestatud sätted on piisavad.
Sihtväärtuste usaldusväärsuse tagamiseks kontrolliti rakenduskavade üle peetavate läbirääkimiste
käigus lähtestsenaariumite usaldusväärsust.
Kui teavet lähtestsenaariumi kohta ei saadud eelhindamise aruandest, nõudis komisjon
liikmesriikidelt metoodikadokumendi esitamist.
Komisjon tegi aegsasti enne 2013. aasta arutelusid liikmesriikidele kättesaadavaks kaks
taustdokumenti, mis käsitlevad ESFi eesmärkide kindlaksmääramist ja kohandamist. Kui
lähteväärtusi ei suudetud tõendada või varasemad andmed puudusid, nõuti tegevuskava koostamist
üldise eeltingimuse 7 alusel.
178. Komisjon on seisukohal, et näitajad kajastavad kaasamiseks / tööturule jõudmiseks tehtud
samme. Kui osaleja sai kaks korda järjest toetust ühesugusest noorte tööhõive algatuse meetmest,
arvestatakse teda kui meetme lõpetajat ja pakkumise vastuvõtjat ainult ühekordselt - meetmes
osalemise lõpetamisel. Kui osaleja sai kaks korda järjest toetust eri meetmetest ja lõpetas mõlemad,
arvestatakse teda kahekordselt kui noorte tööhõive algatuse raames toetatud meetme lõpetajat ja
vähemalt ühekordselt kui pakkumise saajat esimeses meetmes osalemise lõpetamisel.
7. soovitus
Komisjon ei nõustu selle soovitusega.
Kui mõõta näitajaid ainult nende noorte tööhõive algatuses osalenute puhul, kes on meetmes
osalemise juba lõpetanud, tekib oht, et aruandlus ei kajasta kõiki tulemusi. Kontrollikoja soovitatud
muudatuse tulemusel muutuks ka mõõtmise põhjus, kuid ühised tulemusnäitajad on kõigile
liikmesriikidele kohustuslikud ja nendega kokku lepitud.
Komisjon soovib rõhutada, et noorte tööhõive algatuse puhul kasutatav metoodika põhineb ESFi
raames kokkulepitud näitajatel: loendatakse tänu positiivsetele tulemustele meetmes osalemise
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lõpetanuid olenemata sellest, kas meede on lõpule jõudnud. Lisaks iga selline kehtivate eeskirjade
muutmine koormab märkimisväärselt liikmesriike ja seab ohtu enne seniste kokkulepete muutmist
esitatud andmete võrreldavuse.
Hindamine on vajalik selleks, et otsustada, kas osaleja saavutatud tulemusi saab panna noorte
tööhõive algatuse (või ESFi) arvele. Järelevalve süsteem seda ei võimalda.
Komisjon kavatseb järelevalve küsimuste selgitamiseks anda rohkem suuniseid ja nõuda
liikmesriikidelt tagasisidet asjaomastel foorumitel.
179. Komisjon märgib, et paljudel juhtudel olid liikmesriikide kulud piisavad, kuid nad ei saanud
taotleda eelmakseid põhjusel, et nad ei olnud täitnud maksetaotluste komisjonile esitamise
tingimusi (s.t nad ei olnud veel nimetanud korraldus- ja sertifitseerimisasutust).
Komisjoni vastus punktidele 180 ja 181.
Praeguse seisuga tuleb tulemusi tõlgendada ettevaatlikult ja käsitada neid esialgsetena. Esiteks
võivad meetmed kesta kauem kui aasta või kaks. Teiseks eelistavad paljud liikmesriigid esitada
aruande ainult lõpetatud meetmete kohta (mis on noorte tööhõive algatuse õigusraamistiku kohaselt
lubatud). Samuti ei ole võimalik järelduste tegemisel tugineda komisjonile esitatud kulutaotlustele,
kuna rahaliste vahendite kasutamine ei kajasta kohapealset rakendamist.
181. 2015. aasta detsembri määruses oli sõnaselgelt nõutud esimese noorte tööhõive algatuse
hindamist, pidades silmas, et kulud on rahastamiskõlblikud alates 2013. aasta septembrist.
Komisjon leiab, et hindamistulemustest oli kasu programmide suunamisel ülejäänud perioodi
jooksul.
182. Komisjon nõustub, et meetmeid tuleks kohandada vastavalt noorte osalejate vajadusele ning et
osalejate profiili arvessevõtmine on väga oluline. Komisjon on andnud liikmesriikidele suuniseid
sellekohaste meetmete kavandamiseks.
ESFi määruse artikli 16 kohaselt on noorte tööhõive algatus suunatud alla 25 või alla 30aastastele
noortele, kes ei tööta, õpi ega osale koolituses. Sellega ei ole ette nähtud konkreetseid toetatavaid
rühmi. Seetõttu kuulub noorte tööhõive algatuse sihtrühma kindlaksmääramine ESFi määruse
artikliga 16 kehtestatud piires liikmesriikide pädevusse, kes lähtuvad oma riigi olukorrast. Kuna
noorte tööhõive algatuse vahendid on piiratud, otsustasid liikmesriigid koondada need
konkreetsetele sihtrühmadele ning kasutada ESFi vahendeid muudele, kõige keerulisematele ja
raskemini ligipääsetavatele noorte rühmadele suunatud meetme jaoks. Paljud nendele haavatavatele
rühmadele suunatud meetmed nähakse ette investeerimisprioriteedi 9i all.
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