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SOTSIAAL- JA TÖÖHÕIVEPOLIITIKA: ÜLDPÕHIMÕTTED

Euroopa integratsiooni sotsiaalne mõõde on aastate jooksul oluliselt avardunud. See on
peamine aspekt strateegias „Euroopa 2020”, mille eesmärk on tagada kaasav majanduskasv
ja kõrge tööhõive tase ning vähendada vaesuses elavate või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate
inimeste arvu.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu lepingu artikkel 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 9, 10, 19, 45–
48, 145–150 ja 151–161.

EESMÄRGID

Nagu on kirjas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 151, on ELi ja liikmesriikide ühised
eesmärgid sotsiaal- ja tööhõivevaldkondades tööhõive edendamine, elu- ja töötingimuste
parandamine, piisav sotsiaalkaitse, tööturu osapoolte dialoog ning inimressursside arendamine,
pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult väljatõrjumise tõkestamist.

SAAVUTUSED

A. Rooma lepingust Maastrichti lepinguni
Et töötajad ja nende perekonnaliikmed saaksid liikumisvabadust täielikult ära kasutada
ning vabalt tööd otsida kogu ühisturul, oli Rooma lepingus sätestatud liikmesriikide
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine. Selles sätestati naistele ja meestele võrdse töö
eest võrdse tasu maksmise põhimõte, mille Euroopa Kohus tunnistas vahetult kohaldatavaks,
ning nähti ette Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) loomine (5.10.2).
Kuna struktuurilised mittevastavused ja ebaühtlane kasv Euroopas tekitasid probleeme, hakati
ühenduse tasandil tegema ennetavamat sotsiaalpoliitikat. 1974. aastal võttis nõukogu vastu
esimese sotsiaaltegevuse programmi.
Ühtse Euroopa aktiga lisati sätted töötervishoiu- ja tööohutustingimuste ühtlustamiseks.
Koostöös parlamendiga võttis nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastu mitu selle
valdkonna miinimumnõudeid käsitlevat direktiivi. Ühtse Euroopa aktiga anti tööturu
osapooltele võimalus pidada Euroopa tasandil läbirääkimisi ka kollektiivlepingute üle ning
kehtestati ühenduse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika.
Kasvas üksmeel selles, et on vaja pöörata rohkem tähelepanu ühisturu väljakujundamise
sotsiaalsetele aspektidele. Pärast pikki vaidlusi võtsid 11 liikmesriigi (Ühendkuningriik
otsustas mitte osaleda) riigipead ja valitsusjuhid 1989. aasta detsembris Strasbourgis toimunud
tippkohtumisel vastu ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta (sotsiaalharta).
Maastrichti lepingu allkirjastamisega võeti kõrgetasemelise tööhõive- ja sotsiaalkaitse
edendamine ametlikult üheks Euroopa Ühendusele seatud ülesandeks. Suutmata saavutada
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valitsustevahelisel konverentsil üksmeelset kokkulepet, otsustasid 11 liikmesriiki siiski edasi
minna, sõlmides sotsiaalpoliitika kokkuleppe ning vabastades Ühendkuningriigi osalemisest
(lepingu protokoll nr 14).
B. Amsterdami lepingust Lissaboni lepinguni
Kahe õigusliku aluse tõttu valitsev ebakindel olukord, mille põhjustas Ühendkuningriigi otsus
mitte osaleda, lahenes lõpuks Amsterdami lepingu sõlmimisega, kui kõik liikmesriigid,
kaasa arvatud Ühendkuningriik (mille valitsus oli vahetunud) leppisid kokku sotsiaalpoliitika
kokkuleppe integreerimises EÜ asutamislepingusse mõnede väikeste muudatustega (Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklid 151–161). Artiklis 153 asendati koostöömenetlus
kaasotsustamismenetlusega, mida laiendati ka Euroopa Sotsiaalfondi (5.10.2), töötajate
vaba liikumist ja ühenduse võõrtöötajate sotsiaalkindlustust (5.10.4) käsitlevatele sätetele.
Uues artiklis 19 on sätestatud EÜ võimalus võtta asjakohaseid meetmeid, et võidelda
diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude,
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Selle põhjal võeti varsti vastu kaks direktiivi: direktiiv
2000/43/EÜ võrdse kohtlemise põhimõtte kohta sõltumata isikute rassilisest või etnilisest
päritolust ja direktiiv 2000/78/EÜ üldise raamistiku kohta võrdseks kohtlemiseks töö saamisel
ja kutsealale pääsemisel.
Amsterdami lepinguga lisati ELi eesmärkide loetellu kõrge tööhõive edendamine ja usaldati
Euroopa Ühendusele vastutus toetada ja täiendada liikmesriikide tegevust, ergutada nende
koostööd ja arendada välja kooskõlastatud strateegia, nimelt Euroopa tööhõivestrateegia
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 145–150), mis põhineb avatud koordinatsiooni
meetodil (5.10.3).
Lissaboni strateegia käivitamisel 2000. aasta märtsis eesmärgiga muuta ELi majandus kõige
konkurentsivõimelisemaks maailmas tunnistasid riigipead ka seda, et ainuüksi majanduskasvust
ei piisa võitluseks vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu vastu. Hiljem laiendati avatud
koordinatsiooni meetodit pensionidele, tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele ning seda hakati
nimetama sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetodiks.
Aastal 2000 võeti Nice’i tippkohtumisel vastu Euroopa Liidu põhiõiguste harta, mille projekt oli
koostatud erilepinguga. Sotsiaalkaitsealase koostöö edendamiseks liikmesriikide ja komisjoni
vahel (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 160) loodi sotsiaalkaitsekomitee, aga kõik
ettepanekud laiendada kaasotsustamismenetlust lükati tagasi.
Lissaboni strateegia 2005. aasta vahekokkuvõtte tulemusena lisati majanduskasvu ja tööhõive
koondsuunistesse Euroopa tööhõivestrateegia raames vastu võetud tööhõivesuunised ning
Lissaboni uuendusprotsess sünkroniseeriti sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetodiga
kolmeaastaste tsüklite alusel.
Seoses Lissaboni strateegia taaskäivitamisega võeti 2005. aastal vastu uus sotsiaaltegevuskava
ajavahemikuks 2006–2010. ELi eesmärkide rakendamise toetamiseks sotsiaalvaldkonnas loodi
2007.–2013. aastaks ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm „Progress” (5.10.9).
2007. aastal loodi globaalse kaubandusstruktuuri muutumise tõttu koondatud töötajate
toetamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (5.10.2).
13. detsembril 2007. aastal kirjutati alla Lissaboni lepingule, mis aitab kaasa suuremate
edusammude tegemisele Euroopa integratsiooni sotsiaalse mõõtme kindlustamisel. Euroopa
Liidu lepingus rõhutatakse nüüd ELi sotsiaaleesmärke, sealhulgas täistööhõivet ja
põlvkondade solidaarsust (artikkel 3); artiklis 6 tunnistatakse põhiõiguste harta samavõrd
siduvat jõudu nagu asutamislepingutel. Hartas endas tunnustatakse solidaarsusega
seotud õigusi, nagu töötajate õigus olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud,
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kollektiivläbirääkimiste õigus ning õigus headele ja õiglastele töötingimustele, samuti õigus
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalabile. Euroopa Liidu toimimise lepingusse lisati horisontaalne
sotsiaalklausel, mis kõlab järgmiselt: „oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel
võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise,
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge
tasemega seotud nõudeid” (artikkel 9).
C. Lissaboni lepingu järgne areng
2008. aasta juulis avaldas Euroopa Komisjon uuendatud sotsiaalmeetmete kava „Võimalused,
juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas”, et leida lahendusi finants- ja majanduskriisist
tulenevale järjest suurenevale tööpuudusele. Olemasolevate rahastamisvahendite (Euroopa
Sotsiaalfond ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond) mõju suurendamiseks
kehtestati meetmed. Peale selle loodi 2010. aastal uus Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”,
mis pakub väikeettevõtjatele oma ettevõtte edasiarendamiseks ja töötutele oma ettevõtte
loomiseks mikrokrediiti.
Lissaboni strateegia järeltulija, strateegia „Euroopa 2020” üks esmatähtsatest valdkondadest
on kaasav majanduskasv (edendades kõrge tööhõivega majandust, mis tagab sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse). ELi uues strateegilises kavas nimetatakse esimest korda selget
eesmärki nn sotsiaalse samba puhul (eesmärk aidata 2020. aastaks vaesusriskist välja 20 miljonit
inimest) ning uuendatud kohustust liikuda tööhõivevaldkonnas ambitsioonika eesmärgi poole
(75% tööhõive 20–64aastaste hulgas). Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks
kehtestatud seitsmest juhtalgatusest kolm kuuluvad tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonda:
„Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” eesmärk on uuendada paindlikkuse ja turvalisuse
poliitikat, et parandada tööturu toimimist, aidata inimestel arendada tulevikus vaja minevaid
oskusi ja parandada töökohtade kvaliteeti ning töötingimusi; „Noorte liikuvus” edendab haridust
ja koolitust, aitab noortel välismaal õppida ja lihtsustab töökoha leidmist ning „Vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm” aitab levitada paremaid tavasid
ning rahastab sotsiaalse kaasatuse toetamist ja diskrimineerimise vastast võitlust (5.10.9).
Alates 2010. aastast on strateegia „Euroopa 2020” peamised tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna
eesmärgid olnud Euroopa tööhõivestrateegia võrdlusalusteks. Strateegia on lisatud Euroopa
poolaastasse, mis moodustab raamistiku makromajandus-, fiskaal-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
koordineerimiseks ja edusammude jälgimiseks aastaste korduvate tsüklitena. Vaesuse pideva
suurenemise tõttu asutati 2014. aastal Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
(FEAD). Fond pakub toiduabi ja esmast materiaalset abi ning sotsiaalsele kaasamisele suunatud
tegevusi.
Soovides majandus- ja rahaliitu süvendada ja õiglasemaks muuta ning lähtudes sellest, et
Junckeri juhitava komisjoni üks peamisi prioriteete on sotsiaalne Euroopa, avaldas komisjon
2017. aasta aprillis teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba teemal. Sambas on loetletud 20
peamist põhimõtet ja õigust, mille eesmärk on toetada õiglaseid ja hästitoimivaid tööturge ning
mis jagunevad kolme kategooriasse: 1) võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, 2) õiglased
töötingimused ning 3) sotsiaalkaitse ja kaasamine. Sotsiaalõiguste samba juurde kuulub nn
„sotsiaalne tulemustabel“, mis võimaldab jälgida edusamme (5.10.9).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Kuigi Euroopa Parlamendi ülesandeks on kaua aega olnud vaid konsulteerimine ja järelevalve,
on ta alati osalenud aktiivselt ühenduse tööhõive- ja sotsiaalpoliitika arendamises, eesmärgiga
tugevdada Euroopa Liidu suutlikkust võidelda tööpuudusega ning parandada kõikide töö- ja
elutingimusi. Euroopa integratsiooni varasematest aegadest alates on Euroopa Parlament sageli
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nõudnud sotsiaalvaldkonnas aktiivsemat poliitikat, võttes arvesse liidu üha suurenevat rolli
majandusvaldkonnas, ning on toetanud komisjoni erinevaid ettepanekuid selles valdkonnas.
Euroopa Parlament oli erinevalt varasemate lepingute läbivaatamisest palju tihedamalt seotud
Amsterdami lepingu ettevalmistusega ning parlamendi soovituste põhjal tehti mitu olulist
uuendust, näiteks lisati lepingusse sotsiaalkokkulepe ning tööhõivepeatükk.
Lissaboni strateegia koostamise ajal nõudis Euroopa Parlament järjekindlalt, et ELi ja
riiklikul tasandil rakendatavate kasvustrateegiate väljatöötamisel oleks oluline roll tööhõive- ja
sotsiaalküsimustega arvestamisel. Parlament tuletas meelde, et kõrgetasemeline sotsiaalkaitse
on Lissaboni strateegias kesksel kohal ja et on vastuvõetamatu, et inimesed peavad elama
allpool vaesuspiiri ja sotsiaalses tõrjutuses. Euroopa Parlament väljendas samuti seisukohta,
et Lissaboni strateegias ei kehtestatud sotsiaalvaldkonnas piisavalt siduvaid eesmärke, ning
kutsus liikmesriike üles tähelepanelikult jälgima strateegia „Euroopa 2020” raames rakendatud
reformide mõju tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnale. Samamoodi esitas Euroopa Parlament
majanduskriisi arutelu käigus ELile tungiva üleskutse võtta endale kohustus säilitada Euroopa
sotsiaalmudelid ning tugev sotsiaalne Euroopa.
Kuna strateegia „Euroopa 2020” peaeesmärkide täitmist jälgitakse ja neid rakendatakse Euroopa
poolaasta protsessi osana, on parlament korduvalt nõudnud tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna
eesmärkide tõhusamat lõimimist Euroopa poolaastasse, muu hulgas seeläbi, et sotsiaalsed
näitajad muudetaks siduvaks ja näitajate hulka lisataks laste vaesus ja inimväärne töö. Parlament
peab kahetsusväärseks, et tema osa Euroopa poolaastas on piiratud, ja kutsub üles sõlmima
institutsioonidevahelist kokkulepet, mis võimaldaks tal protsessis rohkem osaleda.
Parlament on tugevalt kritiseerinud selliseid meetmeid nagu majanduse kohandamise
programmid, mis on võetud väljaspool riikideülest raamistikku. Euroopa Parlament väitis 2014.
aasta märtsis, et suurtes finantsraskustes olevate riikide majanduse kohandamise programmide
kavandamise ja elluviimise poliitilist protsessi peaksid suunama ainult tõelist demokraatlikku
vastutust üles näitavad institutsioonid.
Euroopa Parlament on lisaks kinnitanud, et tehes otsuseid ELi eelarves määratud rahaliste
vahendite kasutamise üle, pöörab ta tähelepanu sotsiaalsetele väärtustele. Hiljaaegu õnnestus
parlamendil tagada, et 23,1 % kogu ELi ühtekuuluvusele määratud rahastamisest eraldatakse
Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, mis on Euroopa peamine vahend võitluses tööpuuduse ja
sotsiaalse tõrjutusega, ning et 20 % iga liikmesriigi Euroopa Sotsiaalfondi eraldisest kulutatakse
sotsiaalse kaasatuse huvides.
Oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonis majanduspoliitika koordineerimise Euroopa
poolaasta kohta kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid
ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise edendamiseks liidus. Samuti kutsus ta komisjoni üles
määratlema ja kvantifitseerima oma sotsiaalse õigluse kontseptsiooni. Sama üleskutset rõhutati
veel kord parlamendi 15. veebruari 2017. aasta resolutsioonis.
19. jaanuaril 2017 võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta.
Toetades täielikult komisjoni algatust selles valdkonnas, rõhutati resolutsioonis, et on väga
oluline tagada teatavad peamised õigused kõigile, ning kutsuti sotsiaalpartnereid ja komisjoni
üles esitama inimväärsete töötingimuste raamdirektiivi ettepaneku.
Susanne Kraatz
06/2017
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