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Pöördumine seoses Euroopa Liidu programmi “Euroopa Noored” tulevikuga

Austatud peaminister, haridus- ja teadusminister, rahandusminister
Lugupeetud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees
Eesti Noorteühenduste Liit pöördub Teie poole seoses murega Euroopa Liidu programmi
“Euroopa Noored” (inglise keeles Youth in Action) tuleviku tõttu pärast 2013. aastat.
Euroopa komisjon on ette valmistamas Euroopa Noored ja Elukestva Õppe (inglise keeles
Lifelong Learning Programme (LLL)) programmide teemalist teatist. Nende programmide
formaat ja ulatus sõltub suuresti 2014-järgse perioodi finantsraamistiku kokkuleppest,
mis on samuti ettevalmistamisel. Palume siinkohal Teie toetust, et kindlustada see, et
noorteorganisatsioonidele ja Euroopas elavatele noortele vajalik Euroopa Noored
programm jääb eksisteerima kui iseseisev programm ning et Euroopa Liit investeerib
alates aastast 2014 programmi 1 miljard eurot või 10 eurot iga noore eurooplase kohta.
Euroopa Liidu Euroopa Noored programm on suurim programm Euroopas, mis toetab
neid noortealgatusi, mille eesmärk on teenida noorte huve ning parandada noorte
olukorda. Aastatel 2007-2013 võimaldab programm miljonil noorel eurooplasel vastata
noorte vajadusele ja saada väärtuslik kogemus mitteformaalse õppe ja liikuvuse osas.
Euroopa noorteorganisatsioonid tunnistavad Euroopa Noored programmi vajalikkust just
seetõttu, et see on nii eriline – tegemist on ainukese Euroopa Liidu tasandil toimiva
programmiga, mis toetab ametlikult mitteformaalset õppimist ja kaasab sellesse kõiki
noori ja noorteorganisatsioone, hoolimata sellest, kas nad osalevad formaalhariduses või
mitte. Programm toetab Euroopa noorsootööd ja Euroopa noorte osalust. YIA on eriline
ka veel seetõttu, et seda viivad ellu just need noored, kellele see on mõeldud – seega on
noored oma noorteorganisatsioonides ühtaegu nii tegevuse initsiaatorid kui kasusaajad.
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Nii EL-i liikmesriigid kui ka rahvuslikud parlamendid on Euroopa Liidu kompetentsi noorte
osas Lissaboni lepinguga suurel määral tõstnud. Lepingu artikkel nr 165 ütleb, et “Liidu
tegevus on suunatud noortevahetuste ja sotsiaaltööga tegelevate noorte juhendatavate
julgustamisele ja arengule. Samuti toetab Liit noorte osalust Euroopa demokraatlikus
elus.” Euroopa Noored programm on nende eesmärkide saavutamiseks sobivaim vahend.
Programmi eesmärk on olla see viis, mille kaudu Euroopa Komisjon täidab lepingu ees
oma kohustusi. Peale selle peaks programm olema kui tööriist ka täiendavate poliitiliste
eesmärkide saavutamiseks, näiteks Euroopa koostöö raamistiku noorte valdkonnas ja
noorte liikuvuse algatuse Euroopa 2020 raames.
Usume, et Euroopa Noored programm toob suurt lisaväärtust nende ulatuslike poliitiliste
eesmärkide saavutamiseks. See aga nõuab tugevat programmi, nii selle ulatuse kui
ressursside poolest. Retooriline investeerimine noortesse, mitte tegevustesse, vähendaks
oluliselt noorte usku Euroopa Liitu ja selle institutsioonidesse.
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Kestev Euroopa Noored programm ja sellele eelnenud programmid on toetanud
noorteühendusi muutmaks Euroopat noortekesksemaks ja noortele atraktiivsemaks
rohkem, kui ükski teine programm. Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid olema selle üle
uhked ja soovima, et saavutataks veelgi enam - lisaks vajalikule programmile peaksid
noored saama ka tuge, et ehitada üles demokraatia Euroopas ja toetada sellega Euroopa
sotsiaalset mudelit.
Käesolevaga palume Eesti noorteühenduste ja noorte osaluskogude nimel, et:
-‐

Euroopa Noored programm 2.0 jääks toimima kui iseseisev programm, mille eesmärk
on edendada mitteformaalset õpet ja noorte osalust.

-‐

Euroopa Noored programm 2.0 on Euroopa Liidu noortesse investeerimise suurendamise
tuumik ja Euroopa Liit investeerib programmi alates 2014 aastast 1 miljardi
eurot või 10 eurot iga noore eurooplase kohta.
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