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TÖÖHÕIVEPOLIITIKA

Strateegia „Euroopa 2020“ üks peamisi eesmärke on luua rohkem ja paremaid töökohti.
Euroopa tööhõivestrateegia koos tööhõivesuuniste ja selliste toetusprogrammidega nagu
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm on kavandatud selleks, et soodustada
majanduskasvu ja töökohtade loomist, töötajate liikuvust ja sotsiaalset arengut.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 8−10,
145–150, 156−159 ja 162–164.

EESMÄRGID

Aluslepingus sätestatud olulised põhimõtted, eesmärgid ja tegevus hõlmavad kõrge
tööhõivetaseme edendamist kooskõlastatud strateegia väljatöötamise abil, eelkõige
kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu tagamiseks ning majanduslikele
muutustele reageerivate tööjõuturgude loomiseks. Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 9
horisontaalsele sättele tuleb liidu poliitika ja meetmete sõnastamisel ning rakendamisel arvesse
võtta kõrge tööhõive taseme edendamise eesmärki.

SAAVUTUSED

A. Varasem ajajärk (1950.–1990. aastad)
Euroopa Söe- ja Teraseühenduses (ESTÜ) said töötajad juba alates 1950. aastatest
taaskohanemistoetust. Seda anti söe- ja terasesektori töötajatele, kelle töökohti ohustas
tööstusharu ümberkorraldamine. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) (5.10.2), mis asutati 1960. aastate
alguses, oli peamine vahend võitluses tööpuuduse vastu.
1980. aastatel ja 1990. aastate algul keskenduti tööhõive tegevuskavades konkreetsetele
sihtrühmadele ning loodi mitmeid vaatlus- ja dokumentatsioonisüsteeme.
Et hoogustada vaba liikumist ja aidata töötajatel teises liikmesriigis töökohta leida, täiustati
1992. aastal varasemat süsteemi SEDOC ja anti sellele uus nimi EURES (Euroopa
tööturuasutuste süsteem). EURES on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikide (ja Šveitsi) riiklike tööturuasutuste ning muude partnerorganisatsioonide
koostöövõrgustik.
B. Laiahaardelisema tööhõivepoliitika suunas
1. Valge raamat majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive kohta (1993)
Seoses suure tööpuudusega enamikus ELi riikides algatati selle valge raamatuga arutelu
Euroopa majandus- ja tööhõivestrateegia üle, seades esmakordselt tööhõive Euroopa
tegevuskavas esikohale.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.2.pdf
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2. Amsterdami lepingu (1997) tähtsus
1999. aastal jõustunud Amsterdami lepingusse kuulunud uue tööhõiveteemalise jaotise alusel
loodi Euroopa tööhõivestrateegia ja aluslepingul põhinev alaline tööhõivekomitee, millel
on nõuandev staatus liikmesriikide tööhõive- ja tööturupoliitika kooskõlastamise toetamisel.
Tööhõivepoliitika valdkonnas jääb ainupädevus siiski liikmesriikidele. Aluslepingusse nn
sotsiaalprotokolli lisamisega suurendati sotsiaalpartnerite vastutust.
3. Luxembourgi protsess: Euroopa tööhõivestrateegia 1997–2004
Novembris 1997 Luxembourgis toimunud erakorralisel tööhõive teemalisel tippkohtumisel
alustati Euroopa tööhõivestrateegia ja koos sellega avatud koordinatsiooni meetodi rakendamist
ehk nn Luxembourgi protsessi, mis kujutab endast riikide tööhõivepoliitika iga-aastast
kooskõlastamis- ja järelevalvetsüklit. See põhineb liikmesriikide kohustusel kehtestada ühised
sihid ja eesmärgid. Strateegia põhiosad olid:
— tööhõivesuunised, mille komisjon oli välja töötanud ja nõukogu heaks kiitnud;

— riiklikud tegevuskavad;

— ühine tööhõivearuanne, mille komisjon oli avaldanud ja nõukogu heaks kiitnud;

— riigipõhised soovitused, mille komisjon oli välja töötanud ja nõukogu heaks kiitnud.

Euroopa tööhõivestrateegiaga seati tööhõive eesmärk samale tasemele majanduskasvu ja
stabiilsuse makromajanduslike eesmärkidega.
4. Lissaboni strateegia (2000–2010)
Aastal 2000 leppis Euroopa Ülemkogu Lissabonis kokku uues strateegilises eesmärgis
muuta EL „maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmispõhiseks
majanduseks“, kusjuures tööhõive- ja sotsiaalpoliitika üldeesmärgiks seati täistööhõive ning
2010. aastaks tuli täita mitmed konkreetsed eesmärgid.
Euroopa tööhõivestrateegia vaadati läbi 2002. aastal ning käivitati uuesti 2005. aastal,
kusjuures Lissaboni strateegia lihtsustamise ja täiustamise eesmärki silmas pidades keskenduti
majanduskasvule ja tööhõivele. Läbivaatamistel võeti kasutusele mitmeaastane ajaline
raamistik, mille esimene tsükkel oli aastatel 2005–2008. Alates 2005. aastast kuuluvad
tööhõivesuunised majanduspoliitika üldsuunistesse. Strateegia „
5. Euroopa 2020“ (2010–2020)
Selles kümneks aastaks kavandatud töökohtade loomise ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegias määrati esimest korda kindlaks peamised eesmärgid, sealhulgas
järgmised:
— tööturg: suurendada 2020. aastaks 20–64-aastaste inimeste tööturul osalemise määra 75%-

ni;

— sotsiaalne kaasatus ja võitlus vaesuse vastu: tuua vähemalt 20 miljonit inimest vaesuse ja
tõrjutuse ohust välja;

— haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine: vähendada
koolist väljalangevuse määra praeguselt 15%-lt 10%-le ning suurendada kolmanda
(keskharidusele järgneva) tasandi või sellega võrdväärse hariduse omandanud 30–
34aastaste kodanike määra 31%-lt vähemalt 40%-le.

Liikmesriigid peavad oma suhtelist lähtepositsiooni ja riigi eripära arvestades püstitama viie
peaeesmärgi põhjal oma riiklikud eesmärgid.
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Kümnes koondsuunises sisaldub kuus majanduspoliitika üldsuunist (Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikkel 121) ja neli tööhõivesuunist ( ELi toimimise lepingu artikkel 148). Nõukogu
2010. aasta oktoobris vastu võetud tööhõivesuunistes on ette nähtud suurendada naiste ja meeste
tööturul osalemist, vähendada struktuurset tööpuudust ja edendada töö kvaliteeti, arendada
tööturu vajadustele vastavat kvalifitseeritud tööjõudu ja edendada elukestvat õpet, parandada
haridus- ja koolitussüsteemide kõigi tasandite kvaliteeti ja tulemuslikkust ning suurendada
kolmanda tasandi või sellega samaväärse hariduse omandajate arvu, edendada sotsiaalset
kaasatust ja võidelda vaesuse vastu.
2015. aasta märtsis võttis komisjon vastu muudetud suunised, kus arvestatakse rõhutatult
tööturgu:
— suurendada tööjõunõudlust (töökohtade loomine, töö maksustamine, palgakujundus);

— edendada tööjõu pakkumist, oskusi ja pädevust (asjakohased oskused ja pädevus; vajalikud
investeeringud; haridus- ja koolitussüsteemide struktuursete puuduste parandamine; töö
leidmise takistuste vähendamine, pidades eelkõige silmas ebasoodsas olukorras rühmi);

— parandada tööturgude toimimist (nn turvalise paindlikkuse põhimõtted, et vähendada
tööturu segmenteerimist; sotsiaalpartnerite kaasamine; aktiivse tööturupoliitika
parandamine; paremad avalikud tööturuasutused; tööjõu liikuvus);

— tagada õiglus, võidelda vaesuse vastu ja edendada võrdseid võimalusi (sotsiaalkindlustus-,
tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse süsteemide ajakohastamine; nn aktiivse kaasamise
põhimõtted; kavakindlad sotsiaalpoliitilised meetmed koolist väljalangemise ja sotsiaalse
tõrjutuse tõkestamiseks).

6. Toetavad rahastamisvahendid ja poliitilised suunised
Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI), mille Euroopa Parlament
ja nõukogu 2013. aastal vastu võtsid, seob ühte kolm senist programmi. Need on:
— tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS, mis aitab luua analüütilisi

teadmisi ning toetab teabejagamist ja üksteiselt õppimist;

— Euroopa tööturuasutuste võrgustik EURES – tööalase liikuvuse võrgustik, mis annab kogu
ELi ulatuses teavet ja suuniseid ning pakub värbamis- ja lähetamisteenuseid;

— mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse programm, mis teeb mikrorahastamise
üksikisikutele ja mikroettevõtetele kättesaadavamaks, aitab suurendada mikrolaenude
pakkujate suutlikkust ning soosib sotsiaalseid ettevõtteid, st ettevõtteid, millel on peamiselt
sotsiaalne eesmärk.

Kuigi Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) on võimalik liikmesriikides rahastada väga mitmesuguseid
algatusi, kiitis Euroopa Ülemkogu 2013. aasta veebruaris heaks noorte tööhõive algatuse
loomise, mille jaoks on aastateks 2014–2020 ette nähtud kuni 6,4 miljardi euro suurune
eelarve (3,2 miljardit ESFist ja 3,2 miljardit eraldi eelarverealt) (5.10.2). Algatuse sihtrühmaks
on 15–24-aastased mittetöötavad ja mitteõppivad noored (NEET-noored) piirkondades, kus
tööpuuduse tase on eriti kõrge.
Rahastamisvahendid aitavad toetada tööhõivepoliitika valdkonna algatusi.
Komisjon esitas 2012. aasta detsembris noorte tööhõivepaketi ettepaneku, mis hõlmab rida
meetmeid, et suurt ja püsivat noorte töötust arvesse võttes aidata liikmesriikidel lahendada
konkreetselt noorte töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme. See hõlmab järgmist:

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.2.pdf
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— nõukogu soovitus Euroopa noortegarantii loomise kohta (aprill 2013), mille eesmärk
on tagada kõigile kuni 25-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist
või formaalõppesüsteemist lahkumist kvaliteetne tööpakkumine, jätkuõpe, õpipoisi- või
praktikakoht;

— Euroopa Õpipoisiõppe Liit (alustas tegevust juulis 2013), mida täiendab Euroopa
noortepakt, mis algatati 2015. aastal koos Euroopa juhtivate ettevõtjatega, et luua
praktikavõimalusi;

— nõukogu soovitus praktika kvaliteediraamistiku kohta (märts 2014).

Detsembris 2016 avaldas komisjon teatise „Investeerimine Euroopa noortesse“, millega
ühendati varasemad meetmed ja loodi muu hulgas Euroopa solidaarsuskorpus, mille peamine
ülesanne on anda abi loodusõnnetuste või kogukondi tabanud sotsiaalsete probleemide korral.
Mõned kuud hiljem, mais 2017, pakkus komisjon selleks algatuseks välja eraldi õigusliku aluse
ja 340 miljoni euro suuruse eelarve.
Teiste rühmade jaoks, keda kriis mõjutab, käivitati täiendavad poliitikaalgatused. Veebruaris
2016 võttis nõukogu vastu komisjoni ettepaneku nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb
pikaajaliste töötute integreerimist tööturule. Soovituses käsitletakse peamiste punktidena
registreerumist tööturuasutuses, põhjalikku personaalset hindamist ja tööturule integreerimise
lepingu pakkumist. Noortegarantii eeskujul luuakse seiresüsteem.
Komisjoni 2016. aasta juunis avaldatud Euroopa uue oskuste tegevuskava eesmärk on anda
kodanikele tööturu nõuetele vastavad oskused. Selle tegevuskava raames seni võetud meetmete
seas on nõukogu 19. detsembri 2016. aasta soovitus täiskasvanute oskuste täiendamise kohta,
nõukogu 2017. aasta mais vastu võetud läbivaadatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja
komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Europassi raamistiku
läbivaatamise kohta (oktoober 2016), samuti kolmandatest riikidest saabuvate töötajate oskuste
kaardistamine (juuni 2017).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendi roll selles valdkonnas on järk-järgult suurenenud. Alates Amsterdami
lepingu jõustumisest tuleb tööhõivesuuniste asjus konsulteerida parlamendiga, enne kui
nõukogu need vastu võtab. Peale selle on avatud kooskõlastusmeetod suurendanud parlamentide
üldist tähtsust – mitte ainult Euroopa Parlamendi, vaid ka liikmesriikide parlamentide rolli –
kuna parlamendid tuleb kaasata riiklike eesmärkide püstitamisse ja täitmisse.
Resolutsioonid ja muud sammud näitavad, et Euroopa Parlament peab tööhõivet ja sotsiaalset
kaasamist ELi üheks peamiseks prioriteediks ning on veendunud, et EL ja selle liikmesriigid
peavad oma jõupingutused kooskõlastama.
1996. aastal toimunud valitsustevahelisel konverentsil nõudis parlament eraldi tööhõive peatüki
lisamist Amsterdami lepingusse.
Parlament on kindlalt toetanud strateegiat „Euroopa 2020“. Mitmed noorte töötuse vähendamise
algatused, näiteks ELi noortegarantii ja tööpraktika miinimumnõuded, said alguse parlamendi
ettepanekutest võtta konkreetseid praktilisi meetmeid. Parlament on 2010. aastast alates jõuliselt
toetanud noortegarantii loomist ja jälgib selle rakendamist. Parlamendi 17. juulil 2014 vastu
võetud resolutsioonis nõuti Euroopa õigusraamistiku loomist, et kehtestada noortegarantii
rakendamise miinimumnõuded, mis hõlmaksid ka õpipoisiõppe kvaliteeti ja 25–30-aastaseid
noori. Parlamendi 6. aprilli 2017. aasta resolutsioonis paluti komisjonil lisada oma tulevasse
seadusandlikku ettepanekusse Euroopa solidaarsuskorpuse selge eelarvekorraldus, et uus
algatus ei kahjustaks juba toimivaid noortele suunatud ELi programme. Parlamendi 29. oktoobri
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2015. aasta resolutsioonis toetati pikaajalist töötust käsitlevas soovituses võetud seisukohta.
Parlamendi intensiivne töö oskuste arendamise valdkonnas mõjutas Euroopa uut oskuste
tegevuskava, mille komisjon avaldas 2016. aasta juunis. See töö hõlmas parlamendi 10.
septembri 2015. aasta resolutsiooni konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 21.
sajandil ning oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimise kui
võimaluse kohta kriisist väljuda, ja 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni oskuste arendamise
poliitika kohta noorte töötuse vastu võitlemiseks.
Susanne Kraatz
06/2017


	Tööhõivepoliitika
	Õiguslik alus
	Eesmärgid
	Saavutused
	Euroopa Parlamendi roll


