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TÖÖHÕIVEPOLIITIKA

1997. aastast pärineva Euroopa tööhõivestrateegiaga kehtestati tööhõivepoliitika
ühised eesmärgid ning see toetas liikmesriikidevahelist „pehmet koordineerimist“
järelevalveprotsessi ja sellega seotud rahastamisvahenditega. Strateegia „Euroopa
2020“ üks peamisi eesmärke oli luua rohkem ja paremaid töökohti. Pärast uue
kümnendi algust on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku uute ja ambitsioonikamate
eesmärkide kohta tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse valdkonnas, et ehitada
2030. aastaks üles tugev sotsiaalne Euroopa. Isegi kui vastutus tööhõive-
ja sotsiaalpoliitika eest lasub peamiselt liikmesriikide valitsustel, on ELi õigus
teatavates valdkondades oluline.

ÕIGUSLIK ALUS

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

EESMÄRGID

ELi lepingu artikli 3 kohaselt on liidul kohustus võtta eesmärgiks saavutada
täielik tööhõive ja sotsiaalne progress. ELi toimimise lepingu artikli 9 horisontaalse
sätte kohaselt tuleb ELi poliitika ja meetmete sõnastamisel ning rakendamisel
arvesse võtta kõrge tööhõivetaseme edendamise eesmärki. Liikmesriikidele ja
liidule tehakse samuti ülesandeks töötada välja kooskõlastatud strateegia, eelkõige
seoses kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu edendamisega ning
majanduslikele muutustele reageerivate tööjõuturgudega, nagu on kirjeldatud ELi
toimimise lepingu artiklis 145.

SAAVUTUSED

A. Varasemast ajajärgust (1950.–1990. aastad) kuni 2020. aasta järgsete
eesmärkideni
Euroopa Söe- ja Teraseühenduses said töötajad juba 1950. aastatel
taaskohanemistoetust. Seda anti söe- ja terasesektori töötajatele, kelle töökohti
ohustas tööstusharu ümberkorraldamine. 1957. aastal loodud Euroopa Sotsiaalfond
(ESF) (2.3.2. Euroopa Sotsiaalfond) oli peamine tööpuuduse leevendamise vahend.
1980. aastatel ja 1990. aastate algul keskenduti tööhõive tegevuskavades kindlatele
sihtrühmadele ning loodi mitmeid vaatlus- ja dokumenteerimissüsteeme.
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Seoses suure tööpuudusega enamikus ELi riikides algatati 1993. aasta valge
raamatuga majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive kohta arutelu Euroopa
majandus- ja tööhõivestrateegia üle, seades esmakordselt ELi tegevuskavas esikohale
tööhõive.
Amsterdami lepingu (1997) uue tööhõivepeatüki alusel loodi Euroopa
tööhõivestrateegia ja alaline tööhõivekomitee, kellel on nõuandev staatus liikmesriikide
tööhõive- ja tööturupoliitika kooskõlastamise toetamisel. Tööhõivepoliitika valdkonnas
jääb esmane pädevus siiski liikmesriikidele. Nn sotsiaalprotokolli lisamine
aluslepingusse tõhustas sotsiaalpartnerite kaasamist (2.3.7. Sotsiaaldialoog).
1997. aasta novembris Luxembourgis toimunud erakorralisel tööhõive teemalisel
tippkohtumisel alustati Euroopa tööhõivestrateegia ja koos sellega avatud
koordinatsiooni meetodi -rakendamist nn Luxembourgi protsessi, mis kujutab
endast riikide tööhõivepoliitika iga-aastast kooskõlastamis- ja järelevalvetsüklit. See
põhineb liikmesriikide kohustusel kehtestada ühised sihid ja eesmärgid. Euroopa
tööhõivestrateegiaga seati tööhõive eesmärk samale tasemele majanduskasvu ja
stabiilsuse makromajanduslike eesmärkidega.
2000. aastal 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 konkreetsed sihteesmärgid (Lissaboni
strateegia).
2007.–2008. aasta finantskriisi järel võeti 2010. aastal vastu strateegia „Euroopa
2020“ ning finants- ja majanduspoliitika koordineerimise vahendina võeti kasutusele
Euroopa poolaasta. Selles kümneks aastaks kavandatud töökohtade loomise ning
aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu strateegias määrati esmakordselt kindlaks
mitu peamist eesmärki, näiteks suurendada 20–64aastaste inimeste tööturul osalemise
määra 2020. aastaks 75%-ni. Liikmesriigid pidid kõigi peamiste eesmärkide põhjal
püstitama oma riiklikud eesmärgid.
2017. aastal tutvustas Euroopa Komisjon Euroopa sotsiaalõiguste sammast, milles
on sätestatud 20 põhiõigust ja aluspõhimõtet, mille kaudu toetada uuenenud
lähenemisprotsessi paremate elu- ja töötingimuste saavutamiseks. Need on jagatud
kolme kategooriasse: i) võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, ii) õiglased
töötingimused ning iii) sotsiaalkaitse ja kaasamine. Euroopa sotsiaalõiguste sambaga
kaasneb sotsiaalnäitajate tulemustabel edusammude jälgimiseks. 2017. aasta
novembris Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel rõhutasid Euroopa Parlament,
nõukogu ja komisjon oma ühist pühendumust, võttes vastu ühisavalduse Euroopa
sotsiaalõiguste samba kohta.
Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist käsitlevas 4. märtsil 2021 avaldatud
tegevuskavas on sätestatud ELi kolm uut peamist eesmärki, mis tuleb kümnendi lõpuks
saavutada, sealhulgas järgmised eesmärgid:
— tööhõive – aastaks 2030 peaks töötama vähemalt 78% elanikkonnast vanuses

20–64 aastat;

— oskused – vähemalt 60% täiskasvanutest peaksid igal aastal osalema koolitusel.
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B. Koordineerimise ja järelevalve tõhustamine
Tööhõivepoliitika iga-aastane järelevalvetsükkel Euroopa poolaasta raames hõlmab
järgmisi komponente:
— tööhõivesuunised, mille komisjon koostab ja nõukogu pärast Euroopa

Parlamendiga konsulteerimist kinnitab;

— ühine tööhõivearuanne, mille komisjon avaldab ja nõukogu vastu võtab;

— riiklikud reformikavad;

— riigipõhised aruanded ja riigipõhised soovitused, mille komisjon välja töötab ja
nõukogu kinnitab.

Neli tööhõivesuunist (ELi toimimise lepingu artikkel 148) sisaldavad riikliku
tööhõivepoliitika strateegilisi eesmärke ning poliitilisi prioriteete tööhõive, hariduse ja
sotsiaalse kaasamise valdkonnas. Tööhõivesuunised moodustavad osa kaheksast
koondsuunisest, mis hõlmavad ka nelja majanduspoliitika üldsuunist (ELi toimimise
lepingu artikkel 121).
2018. aastal viidi tööhõivesuunised kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba
põhimõtetega (2.3.1. Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika: üldpõhimõtted). Kokkuleppel
Euroopa Parlamendiga jäeti need samaks ka 2019. aastal. 2020. aastal täiustati
tööhõivesuuniseid veelgi, lisades elemendid, mis on seotud COVID-19 kriisi
tagajärgedega, rohe- ja digipöördega ning ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.
2021. aastal jätkati nende rakendamist, kuigi põhjendusi kohandati vastavalt Porto
sotsiaaltippkohtumise tulemustele ja Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale.
Komisjon on teinud ettepaneku vaadata suunised 2022. aastal läbi, kohandades teksti
COVID-19 järgse keskkonnaga, lisades rohkem elemente, mis on seotud õiglusega
rohepöördel, kajastades hiljutisi poliitikaalgatusi ja lisades poliitikaelemente, mis on eriti
olulised seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.
Komisjon tegi ettepaneku kasutada Euroopa poolaasta raames peamise
järelevalvevahendina läbivaadatud sotsiaalnäitajate tulemustabelit (mis on lisatud
Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale), et paremini kajastada tegevuskavas
sätestatud poliitilisi prioriteete ja meetmeid. Sotsiaalnäitajate tulemustabel koosneb
17 nõukogu poolt heaks kiidetud põhinäitajast, mille põhjal hinnatakse liikmesriikide
tulemusi tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas kolmes laiemas mõõtmes, milleks on
i) võrdsed võimalused, ii) õiglased töötingimused ning iii) sotsiaalkaitse ja kaasamine.
C. Siduvad õigusaktid – ELi õigus
ELi toimimise lepingu tööhõivet ja sotsiaalküsimusi käsitlevatest sätetest tulenevalt on
vastu võetud rida direktiive, määrusi ja otsuseid, millega püütakse tagada kõigis ELi
liikmesriikides miinimumnõuded alljärgnevates valdkondades.
— Töötervishoid ja tööohutus: üldised ja konkreetsed õigused ja kohustused,

töövahendid, konkreetsed riskid, näiteks ohtlikud ained ja kantserogeenid (2.3.5.
Töötervishoid ja tööohutus).
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— Võrdsed võimalused naistele ja meestele: võrdne kohtlemine tööl, rasedus,
rasedus- ja emaduspuhkus, vanemapuhkus (2.3.9. Võitlus vaesuse, sotsiaalse
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu).

— Kaitse diskrimineerimise eest soo, rassi, usutunnistuse, vanuse, puude või
seksuaalse sättumuse põhjal (2.3.9. Võitlus vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja
diskrimineerimise vastu).

— Töötingimused: miinimumpalk, osaajatöö, tähtajalised lepingud, tööaeg, noorte
tööhõive, töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine (2.3.6. Töötajate õigus
saada teavet, olla ära kuulatud ja osaleda otsustamisel; 2.3.7. Sotsiaaldialoog).

— Tugiteenused: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsuse
nr 573/2014/EL (avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta) kehtivust
pikendati 2020. aasta novembris veel seitsme aasta (2021–2027) võrra.

Lisaks toetatakse ELi õigusaktidega põhivabadusi seoses isikute, teenuste ja kapitali
vaba liikumisega ELis (ühtne turg) alljärgnevates valdkondades.
— Töötajate vaba liikumine: võrdne kohtlemine ja sotsiaaltoetuste kättesaadavus

(2.1.5. Töötajate vaba liikumine).

— Töötajate lähetamine: kestus, palk, hõlmatud sektorid (2.1.13. Töötajate
lähetamine).

D. Koordineerimine soovituste ja muude poliitikaalgatuste kaudu
Eelnimetatud nn tugeva õiguse kõrval pakub nn pehme õigus täiendavaid meetmeid
ELi liikmesriikide tegevuse paremaks kooskõlastamiseks. Pehme õigus hõlmab
mittesiduvate õigusaktidena nõukogu soovitusi ning muid komisjoni poliitikaalgatusi.
Korraliku ettevalmistustöö ning ELi tasandil toimiva toe ja järelevalve korral võib neil
olla märkimisväärne mõju.
Nõukogu 2013. aasta aprilli soovitusega loodud Euroopa noortegarantii eesmärk on
tagada kõigile kuni 25aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist
või haridussüsteemist lahkumist kvaliteetne tööpakkumine, jätkuõpe või õpipoisi- või
praktikakoht. 2020. aasta juulis käivitas komisjon noorte tööhõive toetamise paketi,
mis põhineb neljal tegevussuunal: need on tugevdatud noortegarantii, kutseharidus ja
-koolitus, uue impulsi andmine õpipoisiõppele ja täiendavad meetmed noorte tööhõive
toetamiseks. Oma 30. oktoobri 2020. aasta töösilla algatust käsitlevas soovituses
kutsus nõukogu kõiki ELi liikmesriike üles rakendama tugevdatud noortegarantiid.
2016. aasta veebruaris võeti vastu nõukogu soovitus pikaajaliste töötute tööturule
integreerimise kohta.
Oskuste valdkonnas on vastu võetud arvukalt poliitilisi algatusi, sealhulgas 2020. aasta
Euroopa oskuste tegevuskava, mis tugineb 2016. aasta tegevuskavale ja sisaldab
12 meedet, mis keskenduvad töökohtade jaoks vajalikele oskustele, et tagada kogu
Euroopas õigus koolitusele ja elukestvale õppele.
COVID-19 puhangu ning selle sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede
leevendamiseks loodi 2020. aasta mais uus ajutine Euroopa toetusvahend – tööhõive
toetamise erakorraline rahastu (TERA). Sellest antakse liikmesriikidele rahalist toetust
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töökohtade ja töötajate kaitsmiseks lühendatud tööaja kavade või samalaadsete
meetmete kaudu.
2021. aasta märtsis esitas komisjon soovituse toimivate tööhõive aktiivse
toetamise meetmete kohta pärast COVID-19 kriisi. Selles esitatakse strateegiline
käsitlus üleminekuks pandeemia ajal töökohtade säilitamiseks võetud erakorralistelt
meetmetelt uutele meetmetele, mis on vajalikud töökohtade loomiseks ja
töökohavahetuseks.
Töötervishoiu ja tööohutuse strateegilises raamistikus aastateks 2021–2027 (juuni
2021) määratakse kindlaks töötervishoiu ja tööohutuse peamised väljakutsed ja
strateegilised eesmärgid ning esitatakse meetmed ja vahendid nende lahendamiseks.
Euroopa hooldusstrateegia (september 2022) eesmärk on tagada kogu ELis
kvaliteetsed, taskukohased ja kättesaadavad hooldusteenused ning parandada
nii hooldatavate kui ka nende kutseliste ja mitteametlike hooldajate olukorda.
Strateegiale on lisatud kaks soovitust liikmesriikidele seoses Barcelona eesmärkide
läbivaatamisega, mis käsitlevad alusharidust ja lapsehoidu ning juurdepääsu
taskukohasele, kvaliteetsele ja pikaajalisele hooldusele.
E. Toetavad ELi rahastamisvahendid
Tööhõive valdkonnas pakutakse toetust mitmete ELi rahastamisprogrammidega.
— Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (2.3.2. Euroopa Sotsiaalfond) on ELi peamine

vahend inimestesse investeerimiseks ning koondab mitmeid fonde ja programme,
eelkõige ESFi, noorte tööhõive algatust, Euroopa abifondi enim puudust
kannatavate isikute jaoks ning tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi.
ESF+-i eesmärk on tegeleda COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslike
tagajärgedega, edendada kõrget tööhõive taset, luua sotsiaalkaitse ning arendada
kvalifitseeritud ja vastupidavat tööjõudu, kes on valmis majanduse rohe- ja
digipöördeks.

— Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist toetatakse
maailmakaubanduse struktuurimuutuste, digiteerimise, automatiseerimise ja
vähese CO2 heitega majandusele ülemineku tõttu töö kaotanud inimesi. Fondi
aastaeelarve aastatel 2021–2027 on 210 miljonit eurot. Sellest võib rahastada
60–85% ulatuses selliste projektide kulusid, mille eesmärk on aidata koondatud
töötajatel leida uus töökoht või luua oma ettevõte.

— Taaste ja vastupidavusrahastu keskmes on „NextGenerationEU“. See jõustus
19. veebruaril 2021 ja selle kaudu tehakse liikmesriikide reformide ja
investeeringute toetamiseks kuni 31. detsembrini 2026 kättesaadavaks
723,8 miljardit eurot. Eesmärk on leevendada COVID-19 pandeemia
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning muuta Euroopa riikide majandus ja
ühiskond kestlikumaks ja vastupidavamaks ning rohe- ja digiüleminekuga
kaasnevate probleemide ja võimaluste puhuks paremini ette valmistatuks.

Veel üks vahend, mille komisjon on loonud, et aidata liikmesriikidel rahastada
COVID-19 kriisile reageerimist, on koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus.
Selle vahendid suunatakse tervishoiusüsteemidesse, väikestesse ja keskmise
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suurusega ettevõtetesse, tööturgudele ja teistesse ELi riikide haavatavatesse
majandusvaldkondadesse.
Muule lisaks on komisjon TERA rahastamiseks emiteerinud TERA sotsiaalvõlakirju.
17,5 miljardi euro suuruse kogueelarvega õiglase ülemineku fondi eesmärk on
leevendada kliimaneutraalsele majandusele üleminekust tulenevaid sotsiaalseid
ja majanduslikke kulusid, aidates inimestel muutuval tööturul kohaneda. Õiglase
ülemineku fond on Euroopa rohelise kokkuleppe raamesse kuuluva õiglase ülemineku
mehhanismi esimene sammas.

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. Lisaks on avatud koordinatsiooni
meetod suurendanud riikide parlamentide rolli, kes peaksid osalema riiklike eesmärkide
püstitamises ja täitmises.
Euroopa Parlament toetas kindlalt 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. Euroopa Parlamendi 17. juuli 2014. aasta resolutsioonis noorte
tööhõive kohta nõuti ELi õigusraamistiku loomist, millega kehtestatakse noortegarantii
rakendamise miinimumnõuded,, sh õpipoisiõppe kvaliteedi kohta, mis hõlmaksid 25–
30aastaseid noori. 2018. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis nõuti
noorte tööhõive algatuse rahastamise olulist suurendamist. Euroopa Parlament võttis
8. oktoobril 2020 vastu resolutsiooni, milles väljendas muret noortegarantii vabatahtliku
olemuse pärast (praegu nõukogu soovitus) ja kutsus komisjoni üles esitama
ettepanekut siduva õigusakti kohta. Lisaks mõistis parlament hukka tasustamata
tööpraktika ja nõudis tungivalt, et komisjon vaataks läbi sellised praegused ELi
vahendid nagu praktika kvaliteediraamistik ning kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe
Euroopa raamistik. Parlament nõudis, et noortele tehtavatesse pakkumistesse lisataks
kvaliteedikriteeriumid, sealhulgas praktikantide ja õpipoiste õiglase tasustamise
põhimõte, juurdepääs sotsiaalkaitsele, kestlik tööhõive ja sotsiaalsed õigused.
Parlamendi 29. oktoobri 2015. aasta resolutsioonis toetati pikaajalist töötust
käsitlevas soovituses võetud seisukohta. Euroopa Parlamendi intensiivne töö oskuste
arendamise valdkonnas mõjutas Euroopa oskuste tegevuskava.
Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta resolutsioonis majanduspoliitika
koordineerimise Euroopa poolaasta kohta rõhutati, et ELi sotsiaalsed eesmärgid ja
kohustused on niisama tähtsad nagu majanduslikud eesmärgid. COVID-19 puhangu
algusest alates on parlament püüdnud leevendada kriisi negatiivseid tagajärgi,
eelkõige tööturu jaoks. Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioonis ELi
tööhõivepoliitika suuniste kohta nõuti otsustavaid meetmeid pandeemiast põhjustatud
šoki leevendamiseks, eelkõige tulevaste suuniste läbivaatamist vastavalt olukorrale,
ning toonitati vajadust leevendada täiustatud noortegarantii abil noorte töötust.
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Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2020. aasta resolutsioonis tugeva sotsiaalse
Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks nõuti, et 2030. aastaks tuleb saavutada
õiguslikult jõustatavad sotsiaalsed õigused ja konkreetsed sotsiaalsed eesmärgid.

Monika Makay
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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