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SOTSIAALDIALOOG

Sotsiaaldialoog on Euroopa sotsiaalmudeli põhiline koostisosa, mis leidis aluslepingus
täielikult tunnustust tänu Amsterdami lepinguga tehtud muudatustele. Sotsiaalpartnerid
(tööturu osapoolte esindajad) saavad seega Euroopa sotsiaalpoliitika kujundamisele aktiivselt
kaasa aidata.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklid 151–156.

EESMÄRGID

ELi toimimise lepingu artikli 151 kohaselt tunnustatakse tööturu osapoolte dialoogi edendamist
kui ELi ja liikmesriikide ühist eesmärki. Sotsiaaldialoogi eesmärk on parandada Euroopa
juhtimist sotsiaalpartnerite kaasamisega otsustamis- ja rakendamisprotsessi.

SAAVUTUSED

A. Kahepoolne sotsiaaldialoog
Rooma lepingu algse sõnastuse kohaselt oli komisjoni üheks ülesandeks sotsiaalvaldkonnas
edendada liikmesriikide vahel tihedat koostööd seoses ühinemisõiguse ning tööandjate ja
töötajate vaheliste kollektiivläbirääkimistega. Seda sätet hakati rakendama siiski alles palju
aastaid hiljem.
1985. aastal komisjoni presidendi Jacques Delors’i algatatud Val Duchesse’i sotsiaaldialoogi
protsessi eesmärk oli kaasata siseturu protsessi sotsiaalpartnerid, keda esindasid Euroopa
Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC), Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude
Ühendus (UNICE) ning Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus (CEEP). Sotsiaalpartnerite
kohtumiste tulemusena võeti vastu hulk ühisavaldusi tööhõive, hariduse ja koolituse, samuti
muude sotsiaalküsimuste kohta.
1992. aastal loodi sotsiaaldialoogi komitee kui peamine kahepoolse sotsiaaldialoogi foorum
Euroopa tasandil. Sotsiaaldialoogi komitee kohtub kolm või neli korda aastas ja koosneb 64
liikmest (32 tööandjate esindajat ja 32 töötajate esindajat), kes on nimetatud kas Euroopa
sekretariaatidest või riiklikest organisatsioonidest. Vahepeal loodi ühtse Euroopa aktiga
õiguslik alus kogu ühendust hõlmava sotsiaaldialoogi väljakujundamiseks. Oktoobris 1991
võtsid UNICE, ETUC ja CEEP vastu ühise kokkuleppe, milles nõuti sotsiaalküsimuste
valdkonnas õigusaktide ettevalmistamisel kohustuslikku konsulteerimist sotsiaalpartneritega
ning sotsiaalpartneritele võimalust pidada ühenduse tasandil läbirääkimisi raamlepingute üle.
Seda nõuet tunnustati kokkuleppes, mis lisati Maastrichti lepingu sotsiaalpoliitika protokollile,
mille allkirjastasid kõik liikmesriigid peale Ühendkuningriigi. Riigi tasandil anti sellega
sotsiaalpartneritele võimalus rakendada direktiive kollektiivlepingu abil.
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Sotsiaalpoliitika kokkuleppe lisamine EÜ asutamislepingule pärast Amsterdami lepingu
jõustumist võimaldas lõpuks kohaldada ELi sotsiaaldialoogile ühtset raamistikku.
Selle protsessi tööstusharudevahelised tulemused olid raamkokkulepete vastuvõtmine
lapsehoolduspuhkuse (1995), osalise tööajaga töötamise (1997) ja tähtajalise töö (1999) kohta,
mida rakendati nõukogu direktiividega.
ELi toimimise lepingu artikli 154 kohaselt peab komisjon ELi tasandil sotsiaalpartneritega
konsulteerima enne mis tahes meetmete võtmist sotsiaalpoliitika valdkonnas. Sotsiaalpartnerid
võivad seejärel otsustada pidada omavahel läbirääkimisi konsulteeritaval teemal kokkuleppe
saavutamiseks ja komisjoni algatuse peatada. Läbirääkimised võivad kesta kuni üheksa kuud ja
sotsiaalpartneritel on järgmised võimalused:
— nad võivad sõlmida kokkuleppe ja ühiselt paluda, et komisjon teeks nõukogule ettepaneku

võtta vastu rakendamisalane otsus, või

— pärast omavahelise kokkuleppe sõlmimist võivad nad eelistada selle rakendamist
kooskõlas neile endile või liikmesriikidele omaste konkreetsete menetluste ja tavadega
(vabatahtlikud või hiljem sõltumatud kokkulepped), või

— neil ei õnnestu kokkulepet sõlmida. Sellisel juhul jätkab komisjon tööd kõnealuse
ettepanekuga.

Sotsiaalpartnerite läbirääkimised renditööd käsitleva raamkokkuleppe üle lõppesid 2001. aasta
mais nurjumisega. Niisiis võttis komisjon 2002. aasta märtsis sotsiaalpartnerite saavutatud
konsensuse alusel vastu direktiivi ettepaneku. Pärast ettepaneku muutmist 2002. aasta
novembris võeti menetluse lõpus vastu direktiiv 2008/104/EÜ. Samuti esitas komisjon 2004.
aastal pärast seda, kui sotsiaalpartnerid olid väljendanud soovimatust läbirääkimistel osaleda,
ettepaneku vaadata läbi direktiiv 2003/88/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte,
sealhulgas sellised hiljutised muutused nagu töö valvekorras ja iganädalane paindlik tööaeg.
Parlament, komisjon ja nõukogu ei suutnud selles küsimuses kokkuleppele jõuda ning Euroopa
sotsiaalpartnerid pidasid kokkulepet saavutada püüdes terve aasta läbirääkimisi, mis samuti
katkesid 2012. aasta detsembris suurte lahkarvamuste tõttu valveaja käsitlemisel tööajana.
2013. aastal alustas komisjon taas läbivaatamise ja mõjuhindamise protsessi, korraldades
2015. aastal ulatusliku avaliku konsultatsiooni, valmistades samal ajal ette direktiivis
nõutud rakendamisaruannet, mis kõik peaks aitama kujundada läbivaatamisega saavutatavaid
tulemusi. Komisjoni 2017. aasta tööprogramm sisaldab nüüd muud kui seadusandlikku
algatust tööaja direktiivi rakendamise kohta. Oma 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioonis
Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta[1] kutsus Euroopa Parlament üles ajakohastama Euroopa
sotsiaalseid standardeid, sh tööaega käsitlevaid sätteid.
Alates 1998. aastast, pärast komisjoni otsust luua eriorganid (komisjoni 20. mai 1998.
aasta otsus 98/500/EÜ), arendati jõuliselt ka valdkondlikku sotsiaaldialoogi. Peamistes
majandusvaldkondades loodi mitu komiteed ja need andsid väärtuslikke tulemusi. Valdkondliku
sotsiaaldialoogi tulemuseks oli kolm Euroopa kokkulepet – meremeeste tööaja korralduse
kohta (1998), tsiviillennunduse lennupersonali tööaja korralduse kohta (2000) ja raudteesektoris
piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste teatavate aspektide
kohta (2005). Kõnealuseid kokkuleppeid rakendati nõukogu otsusega. 2006. aasta aprillis
allkirjastatud kokkulepe töötajate tervise kaitse tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja
seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise kaudu oli Euroopa
sotsiaalpartnerite läbirääkimiste esimene mitut sektorit hõlmav tulemus. 2014. aastal rakendas

[1]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0010.
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nõukogu direktiivi abil valdkondliku kokkuleppe tööaja korralduse teatavate aspektide kohta
siseveetranspordis alates 2012. aastast.
2012. aasta aprillis sõlmisid juuksuriteenuste sektori sotsiaalpartnerid kokkuleppe selgete
suuniste kohta, mis võimaldavad juuksuritel töötada kogu oma karjääri jooksul tervislikus ja
ohutus keskkonnas, ning palusid nõukogult rakendusotsust. Kuna teatavad liikmesriigid olid
vastu kokkuleppe teatavatele osadele, ei jätkatud kokkuleppe rakendamist nõukogu otsuse
alusel. Juuksuriteenuste sektori sotsiaalpartnerid allkirjastasid 2016. aasta juunis hoopis uue
töötervishoiu ja -ohutuse kaitse alase Euroopa raamkokkuleppe, paludes rakendamist nõukogu
otsuse alusel. Parema õigusloome tegevuskava kohaselt teostab komisjon nüüd enne nõukogule
rakendusotsust käsitleva ettepaneku esitamist proportsionaalse mõjuhindamise, keskendudes
eelkõige allkirja andjate representatiivsusele, kokkuleppe õiguspärasusele ELi õigusraamistikus
ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimisele. Oma 21. novembri 2016.
aasta avalikus kirjas president Junckerile avaldavad asjaomased sotsiaalpartnerid vastuseisu
mõjuhindamise protsessi kasutamisele selleks, et õigustada kokkuleppe mitteesitamist
nõukogule rakendusotsuse vastuvõtmiseks, ning nõuavad, et neid teavitataks täielikult
mõjuhindamise protsessi eri etappidest ja otsustamiskriteeriumidest, mida komisjon kasutada
kavatseb.
2002. aasta mais sõlmitud kokkulepet kaugtöö kohta rakendati esimest korda vastavalt
sotsiaalpartnerite ja liikmesriikide konkreetsetele menetlustele ja tavadele. Samuti sõlmisid
sotsiaalpartnerid sõltumatud kokkulepped: 2004. aastal tööga seotud stressi ja piiriüleseid
koostalitlusteenuseid osutavate vedurijuhtide Euroopa litsentsi kohta, 2007. aasta aprillis
ahistamise ja vägivalla kohta töökohal ning 2010. aasta märtsis kaasavate tööturgude kohta.
Pärast Amsterdami lepinguga tehtud muudatusi on konsultatsiooniprotsess muutunud veelgi
tähtsamaks, sest see hõlmab kõiki praegu ELi toimimise lepingu artikli 151 reguleerimisalasse
jäävaid valdkondi.
Lissaboni lepingu jõustumisega lisati uus artikkel (ELi toimimise lepingu artikkel 152),
milles sätestatakse, et liit „tunnustab ja edendab tööturu osapoolte rolli liidu tasandil,
võttes arvesse siseriiklike süsteemide mitmekesisust; liit aitab kaasa tööturu osapoolte
dialoogile, austades nende sõltumatust“. ELi toimimise lepingu artikliga 153 antakse
ühtlasi liikmesriikidele võimalus usaldada sotsiaalpartneritele Euroopa tasandil sõlmitud
kollektiivlepingu ratifitseerimise kohta vastu võetud nõukogu otsuse rakendamine.
Kuid pärast majandus- ja finantskriisi algust on sotsiaaldialoog kriisimeetmete rakendamise
tagajärjel pidevalt nõrgenenud, kannatades detsentraliseerimise, kollektiivläbirääkimiste
ulatuse vähenemise ja riigi sekkumise tõttu palgapoliitika valdkonda. Sellisest olukorrast
lähtudes ja võttes arvesse järeldust, et liikmesriigid, kus sotsiaalpartnerlus on kõige tugevam,
on kriisist kõige edukamalt üle saanud, võttis komisjoni uus koosseis 2014. aasta novembris
otsuseks taaskäivitada ja tugevdada sotsiaalpartneritega peetavat dialoogi, eelkõige uues
majanduse juhtimise kontekstis, pidades seda Euroopa sotsiaalse turumajanduse toimimise
eelduseks. Lisaks allkirjastasid 2016. aasta juunis asepresident Dombrovskis ja volinik
Thyssen ühisavalduse „Sotsiaaldialoogi uus algus“, leppides sotsiaalpartneritega kokku nende
ulatuslikuma kaasamise Euroopa poolaastasse ja ELi poliitikasse ning õigusloomesse üldiselt
ning rõhutades suutlikkuse suurendamist. Avaldusega rõhutatakse Euroopa sotsiaaldialoogi
põhjapanevat rolli ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kujundamise märkimisväärse osana. Pärast
2016. aastal toimunud avalikku konsultatsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba teemal avaldas
komisjon 2017. aasta aprillis Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitleva dokumendi, milles
muu hulgas tunnustatakse sotsiaalpartnerite õigust olla kaasatud tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
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kujundamisse ja rakendamisse, ning milles toetatakse sotsiaalpartnerite tõhusamat kaasamist
poliitikasse ja õigusloomesse, võttes seejuures arvesse riiklike süsteemide mitmekesisust.
B. Kolmepoolne sotsiaaldialoog
Euroopa integratsiooniprotsessi algusest saadik on peetud oluliseks kaasata ühenduse
õigusaktide koostamisse majanduslikud ja sotsiaalsed sidusrühmad. Söe ja terase
nõuandekomitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee on selle tunnistajad. Alates 1960. aastatest
on moodustatud hulk nõuandekomiteesid, kelle roll on toetada komisjoni konkreetse poliitika
sõnastamisel. Üldiselt koosnevad need komiteed, näiteks võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse
nõuandekomitee, liikmesriikide tööandjate organisatsioonide ja ametiühingute esindajatest
ning liikmesriikide esindajatest. Alates 1970. aastast oli keskne kolmepoolse sotsiaaldialoogi
foorum Euroopa tasandil alaline tööhõivekomitee, kuhu kuulus 20 sotsiaalpartnerite esindajat,
kes jagunesid võrdselt ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide vahel. 1999. aastal
reformitud komitee integreeriti täielikult kooskõlastatud Euroopa tööhõivestrateegiasse. Võttes
aluseks sotsiaalpartnerite ühise panuse 2001. aasta detsembris toimunud Laekeni tippkohtumise
tulemustesse, käivitas nõukogu 2003. aasta märtsis majanduskasvu- ja tööhõivealase
kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise (nõukogu otsus 2003/174/EÜ), mis asendas senise
tööhõivekomitee. Sotsiaaltippkohtumine hõlbustab nõukogu, komisjoni ja sotsiaalpartnerite
pidevat konsulteerimist majanduslikel, sotsiaalsetel ja tööhõiveteemadel ning tuleb kokku
vähemalt kord aastas, kusjuures üks kohtumistest peab toimuma enne Euroopa Ülemkogu
kevadist kohtumist.
Alates 1997. aastast jätkuva protsessi ametlikustamiseks kuuluvad tippkohtumise osaliste
hulka nüüd ametlikult Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks olev riik ja kaks järgmist
eesistujariiki, komisjon ja sotsiaalpartnerid. Kolme nõukogu eesistujariiki esindavad tavaliselt
riigipead või valitsusjuhid ning tööhõive- ja sotsiaalküsimuste eest vastutavad ministrid;
komisjonil on samuti kaks esindajat, kelleks on tavaliselt komisjoni president ning tööhõive-
ja sotsiaalküsimuste volinik. Sotsiaalpartnerite liikmed on jagatud kahte võrdse suurusega
delegatsiooni, kuhu kuulub 10 töötajate esindajat ja 10 tööandjate esindajat, kusjuures erilist
tähelepanu pööratakse vajadusele tagada meeste ja naiste tasakaalustatud osalus. Igasse rühma
kuuluvad Euroopa tööandjate ja töövõtjate majandusharude organisatsioonide esindajad, kes
esindavad järelevalvepersonali, juhtkonna ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate üldisi
huve või erihuve Euroopa tasandil. Töötajate delegatsiooni tegevuse tehnilise kooskõlastamise
eest vastutab ETUC ning tööandjate delegatsiooni tegevuse kooskõlastamise eest UNICE.
Pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist tunnustatakse majanduskasvu- ja tööhõivealase
kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise rolli nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 152.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on võtnud seisukoha, et sotsiaaldialoog on oluline osa liikmesriikide
traditsioonidest, ja nõudnud, et kolmepoolsetele kohtumistele antaks Euroopa tasandil tähtsam
roll. Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on sageli enne oluliste teemade kohta
raporti või arvamuse esitamist kutsunud sotsiaalpartnereid üles ELi tasandil oma seisukohti
esitama. Samuti on parlament sageli komisjonile meelde tuletanud, et Euroopa tasandil
vajatakse sidusat tööstuspoliitikat, milles sotsiaalpartneritel peaks olema keskne roll. Lissaboni
lepinguga kehtestati Euroopa Parlamendi selge õigus olla teavitatud liidu tasandil sõlmitud
kollektiivlepingute rakendamisest (ELi toimimise lepingu artikkel 155) ja algatustest, mida
komisjon on teinud liikmesriikide koostöö edendamiseks vastavalt ELi toimimise lepingu
artiklile 156, sealhulgas küsimustes, mis käsitlevad ühinemisõigust ning tööandjate ja töötajate
kollektiivläbirääkimisi.
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Majanduskriisi ajal on Euroopa Parlament meelde tuletanud asjaolu, et sotsiaaldialoog on
strateegias „Euroopa 2020” seatud tööhõivealaste eesmärkide saavutamiseks möödapääsmatu
(2009/2220(INI)). Jaanuaris 2012 toonitas Euroopa Parlament, et eelarve konsolideerimisele
keskendudes takistavad iga-aastase majanduskasvu analüüsi soovitused mitte üksnes
töökohtade loomist ja sotsiaalset heaolu, vaid ka sotsiaaldialoogi. Lisaks rõhutas Euroopa
Parlament oma 2017. aasta resolutsioonis majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta
kohta[2] taas kord sotsiaaldialoogi tähtsust ning nõudis sotsiaalpartnerite rolli tugevdamist
uues majanduse juhtimise protsessis. Alates 2014. aastast on sotsiaalpartnerite kaasatus ELi
tasandil mõnevõrra kasvanud, kuid see on riigiti väga erinev, ning kummalgi tasandil leiavad
sotsiaalpartnerid, et nende kaasatuse puhul on tegemist pigem teavitamisega, mitte tõelise
konsulteerimisega. Mis puudutab majanduslikke kohandamisprogramme kriisist kõige enam
mõjutatud riikides, rõhutas Euroopa Parlament oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsioonis troika
(Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse
tööhõivealaste ja sotsiaalsete aspektide kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega,
et riigi tasandil oleks tulnud sotsiaalpartneritega nõu pidada ja neid programmide esialgsesse
kavandamisse kaasata.
Euroopa Parlament kordas oma seisukohta 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioonis
Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta[3], kutsudes komisjoni üles töötama välja konkreetseid
toetusmeetmeid sotsiaaldialoogi tugevdamiseks ja austamiseks kõikidel tasanditel ja sektorites.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0039.
[3]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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