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... otsustas komisjon vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 262 konsulteerida Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

“Roheline raamat. Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste 
lahendamisel”
KOM(2006) 708 lõplik.

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse 
sektsiooni arvamus võeti vastu ... . Raportöör oli Daniel Retureau.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu ... istungjärgul ... (...istungil) vastu järgmise 
arvamuse. Poolt hääletas ..., vastu hääletas .., erapooletuks jäi ....

*

*          *

1. Sissejuhatus

1.1 Tööõiguse ajakohastamise rohelise raamatu eesmärgid on järgmised:

− määratleda peamised probleemid, mis peegeldavad selgelt lahknevusi olemasoleva 
õigusliku ja lepingulise raamistiku ning tööturu reaalse olukorra vahel. Keskendutakse 
pigem individuaalsele tööõigusele kui kollektiivse tööõigusega seotud küsimustele; 

− algatada arutelu selle üle, kuidas tööõiguse kaasabil saaks edendada paindlikkust koos 
töösuhete püsivusega, olenemata töölepingu vormist, ning seega kokkuvõttes aidata kaasa 
tööhõive suurendamisele ja töötuse vähendamisele;  

− elavdada arutelu selle üle, kuidas lepinguliste suhete eri liigid koos kõigi töötajate suhtes 
kohaldatavate tööalaste õigustega võiksid hõlbustada töökohtade loomist ning aidata nii 
töötajaid kui ka ettevõtjaid, lihtsustades üleminekuid tööturul, toetades elukestvat õpet 
ning soodustades kogu tööjõu loovust; 

− aidata kaasa parema õigusloome tegevuskava edendamisele, soodustades tööõiguse 
ajakohastamist ning võttes arvesse sellega kaasnevat üldist kasu ja kulusid ning eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tekkida võivaid raskusi.

1.2 Seejuures soovitatakse rohelises raamatus põhjendatult käsitleda väga erinevaid teemasid, 
nagu näiteks kolmepoolsed töösuhted, need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelikult 
sõltuvad neile tööd andvast ettevõttest (millised on sotsiaalsed tagatised, vastutus tööõnnetuse 
korral jne), aga samuti tööajadirektiiv (aitab see saada üle praegusest ummikseisust 
nõukogus?) ja deklareerimata töö tõsine probleem.

1.3 Kuigi tööõiguse ajakohastamise küsimused jäävad tõenäoliselt ühenduse pädevusest välja, 
saaks Euroopa Liit siiski selles valdkonnas liikmesriikide tegevust täiendada. Keskne idee on 
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see, et standardne tööleping (tähtajatu leping täisajaga töötamisel) ja sellega kaasnevad liiga 
jäigana tunduvad kaitsesätted (töölt vabastamise põhjendamine, etteteatamistähtaeg, hüvitised 
töölt vabastamisel) takistavad ettevõtete kiiret kohanemist ja turu arengut ning on takistuseks 
uute töökohtade loomisel, mistõttu tuleks neid muuta.

1.4 Komisjon teatab, et lisaks individuaalse tööõiguse küsimuste käsitlemisele on roheline raamat 
ettevalmistav samm aruteluks enne kaitstud paindlikkust (flexicurity) käsitlevat teatist, mis 
peaks avaldatama käesoleva aasta juunis ja mille eesmärk on arendada seda mitmes 
liikmesriigis tuntud mõistet, mis meile teadaolevalt kombineerib töötajate suure sisemise ja 
välise paindlikkuse kaitstusega, mille ulatust ja rahastamist ei ole käesolevas etapis täpsemalt 
selgitatud. Teisel poolaastal jätkub seega ulatuslikumatel teemadel arutelu, kus tuleks muu 
hulgas kindlasti vaadelda neid juba saavutatud kaitstud paindlikkuse jooni, milleni on jõutud 
seaduse või kollektiivläbirääkimiste toel, ning kirjeldatud süsteemi rahastamist, 
keskendumata seejuures ühelegi mudelile. 

1.4.1 Komitee märgib, et kaitstud paindlikkus on juba leidnud tähtsa koha viimaste aastate 
aruteludes mitmes komisjoni väljaandes ja tegevuses, sealhulgas komisjoni soovitustes 
valitsustele seoses Euroopa tööhõivestrateegiaga, ning tundub seega olevat piisavalt 
viimistletud mõiste.

1.5 On kahetsusväärne, et praegusel kujul on roheline raamat justkui ettevalmistav sissejuhatus, 
milles püütakse juba tuua välja tulevaste täiendavate ettepanekute põhisuunad, millest ei ole 
aga konkreetselt juttu komitee analüüsitavas dokumendis, mis on esitatud ulatuslikus 
Interneti-konsultatsioonis kaalumiseks kogu Euroopa rahvale.

2. Üldmärkused

2.1 Komitee tervitab huviga komisjoni algatust hakata analüüsima, kuidas tööõigus vastab 
Lissaboni strateegia eesmärkidele, mis lisaks sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja säästvale 
arengule keskendumisele ühendab püüdluse jätkusuutliku majanduskasvu ning rohkemate ja 
kvaliteetsemate töökohtade loomise suunas. Samas mõistab komitee aga hukka 
konsulteerimise väga piiratud ajakava ja paljude ettevalmistustööde tegemata jätmise. 

2.2 2003. aasta novembri Wim Koki aruandes rõhutatakse, et edendada tuleb tööturu paindlikkust 
koos kaitstusega, eelkõige parandades töökorraldust ning muutes standardsed ja 
mittestandardsed töölepingud nii töötajate kui ka tööandjate jaoks huvipakkuvamaks, et 
vältida kahekihilise tööturu väljakujunemist. Töösuhete kindluse mõistet tuleb ajakohastada ja 
avardada, et lisaks töösuhete kaitse hõlmamisele suurendataks ka töötajate suutlikkust 
töökohale püsima jäämiseks ja edasiarenemiseks. Oluline on luua võimalikult palju töökohti 
ja tõsta tootlikkust, kõrvaldades takistusi uute ettevõtete loomise teelt ning edendades 
ümberkorralduste edukamat ennetamist ja juhtimist.

2.3 Siinkohal tasub meenutada töörühma tehtud ja nõukogu poolt heaks kiidetud järelduste eri 
osi, kuna need annavad muudetud Lissaboni strateegiale paremini vastamiseks läbiviidavatest 
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tööturu reformidest parema ülevaate kui komisjoni roheline raamat, mis keskendub 
individuaalse tööõiguse üksikutele aspektidele. Rohelises raamatus analüüsitakse tegelikult 
vaid osaliselt Wim Koki käsitletavaid teemasid, mis täiendavad üksteist ja on omavahel 
lahutamatult seotud, ega vaadelda sotsiaalmeetmete kavas tõstatatud “/kindlustatuma 
keskkonna” küsimust.

2.4 Komisjoni selline piiratud alustel lähenemisviis võib viia ka juba Euroopa sotsiaalprojekti üha 
skeptilisemalt suhtuvate Euroopa kodanike usalduse kaotamiseni. Komisjon esitas 
argumendina standardsetes lepingutes ette nähtud paindlikkuse taseme kohustusliku kontrolli 
(tähtajatu tööleping täisajaga töötamisel) etteteatamistähtaja, individuaalse või kollektiivse 
töölt vabastamise kulude ja menetluste või ebaõiglase töölt vabastamise mõiste määratlemise 
osas, kuna need on traditsiooniliselt olnud töötaja tööalase kindlustunde nurgakiviks.

2.5 Komiteele teeb muret väide, et kehtiv tööõigus ei ole vastavuses muudetud Lissaboni 
strateegiaga, olles nii takistuseks tööhõivele, ning ei suuda praeguse seisuga tagada ettevõtete 
ja töötajate piisavat kohanemisvõimelisust. 

2.6 Komitee leiab, et on aeg analüüsida selle 2000. aastal Lissabonis kinnitatud ambitsioonika, 
kuid vajaliku strateegia läbikukkumise põhjuseid. Siiski tuleks komitee arvates olla põhjuste 
analüüsimisel ettevaatlik ja vältida kõige panemist tööõiguse arvele. Kuigi strateegiat on 
muudetud, peab selle eesmärk olema Euroopa konkurentsivõimelisemaks muutmine, kuid 
samuti uuesti täistööhõive saavutamine pere- ja tööelu tasakaalu austavas ühiskonnas, mis on 
töötajate karjäärivalikutega paremini kohandatud ning kus tehakse investeeringuid inimeste 
kohanemisvõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks.

2.7 Enne kui komitee avaldab oma seisukoha Euroopa tööõiguse ajakohastamise võimaliku 
suunatuse kohta, kavatseb ta kaaluda mitmeid komisjoni enda argumente ja algatusi, nagu 
näiteks professor Supiot'lt tellitud aruanne, millest aga kõnealuses kontekstis väga vähe 
räägitakse, ning töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) 30. 
novembri 2006. aasta järeldused selles osas, mis puudutavad “inimväärset tööd kõigile”.

2.8 Samuti tundub komiteele kasulik seada ajaloolisse perspektiivi tööõiguse asjakohasuse 
sotsiaalne ja majanduslik kontekst. 

2.9 Heaoluriigi majanduskasvu ja hüvede jagamise põhimõttest lähtuv Taylori/Fordi 
tootmismudel, mida on mitmekülgselt rakendatud, on loonud raamistiku töösuhete 
korraldamiseks ja reguleerimiseks. Praeguse seisuga võiks aga küsida, kas see ei ole mitte 
oma aega ära elanud?

2.10 Millised kokkuvõtted või järeldused saaks teha avaldatud statistika alusel tööõiguse kaitsva 
raamistiku tulemustest – aga ka puudustest – (millest rohelises raamatus räägitakse vaid 
minevikus), pidades silmas rohkemate ja kvaliteetsemate töökohtade loomise eesmärki?
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2.11 Nagu juba mainitud, ei tundu rohelises raamatus võetavat sugugi õppust komisjoni algatatud 
ning professor Alain Supiot' ja ekspertide rühma läbi viidud uurimusest, mille eesmärk oli 
analüüsida ulatuslikult ja konstruktiivselt töö ja tööõiguse tulevikku ühenduse ning 
kultuuride- ja distsipliinidevahelises kontekstis.

2.12 Supiot' töörühma lõpparuandes tõstatatakse rida teemasid, mis hõlmavad põhjendatud 
küsimusi töösuhete arengu kohta, näiteks konkurentsi ja majandustegevuse globaliseerumine; 
tarbijate suhtumise ja harjumuste mõju; turgude liberaliseerimine; tehnoloogilised muutused; 
töötajate endi muutumine haritumaks, kvalifitseeritumaks, sõltumatumaks, liikuvamaks ja 
individualistlikumaks; ei saa unustada ka ettevõtete uusi tavasid personali haldamisel, 
töötajate tasustamisel ning nõudmistes mitmekülgsete oskuste ja tööaja paindlikkuse osas. 
Aruandes käsitletakse ka paindlikkuse ja kaitstuse küsimusi ning väga olulist ühelt ametilt 
teisele suundumise teemat, kuulutades “lineaarse erialakarjääri” lõppu.

2.13 Arvukatest konkreetsetest demokraatlikest vajadustest, mille sotsiaalõigus lisas sotsiaal-
majanduslikku konteksti, pööras Supiot' töörühm tähelepanu neljale punktile, mis on igati 
asjakohased ka rohelises raamatus algatatud arutelus1.

Kõnealused punktid on järgmised:

• võrdsuse tagamise nõue koos meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja üldisemalt 
mittediskrimineerimise küsimusega on endiselt aktuaalne, kuna just selle kaudu on 
võimalik paremini leida lahendust ebakindluse ja kahekihilise tööturu probleemidele; 

• vabaduse tagamise nõue, mis nõuab töötaja kaitsmist sõltuvuse eest, on jätkuvalt vastus 
varjatud töösuhete, petturitest füüsilisest isikust ettevõtjate ja “mustalt” töötamise 
küsimustele;

• individuaalse kindlustunde tagamine on jätkuvalt lahendus töötajate ja sotsiaaltoetuste 
saajate üldise sotsiaalse ebakindluse suurenemisele;

• kollektiivsed õigused, mis väljenduvad töötajate osalemises tööle mõtte andmises, töö 
eesmärkide seadmises ja majanduslikus arengus.

2.14 Sellistele juba tuvastatud põhjalikele ja ulatuslikele muudatustele mõeldes väljendab komitee 
kahetsust, et komisjon ei kasuta 1990ndate aastate lõpus enda loodud ekspertiderühma 
järeldusi, kui kavandab arutelu tööõiguse ajakohastamise ja nende kaitsemeetmete üle, mida 
töölepingu puhul tavaliselt pakutakse, näiteks tööohutus, tööaja korraldus, tasustatav puhkus 
jne.

  

1
Au délą de l’emploi, editions Flammarion 1999, lk 294 et sq.
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2.15 Rohelises raamatus tuuakse esile enamikus riikides esinev lõhe kehtivate õiguslike ja 
lepinguliste raamistike ning töömaailma reaalsete olude vahel, mis on kujunenud suhteliselt 
lühikese perioodi jooksul 1980ndate lõpul ja 1990ndate algul. Kordagi ei mainita aga 
tööõiguse ajaloolist kaitsvat ja sõltumatust toetavat rolli laiemas mõttes, sh 
kollektiivläbirääkimisi ning selle eripära seoses eri liikmesriikide kultuurilise, sotsiaalse, 
majandusliku ja õigusliku käsitlusega.

2.16 Osapoolte vahelise tasakaalu järgmine ei ole mitte üksnes tööõiguse, vaid ka sotsiaaldialoogi 
ülesanne.

2.17 Igasugused mõttekäigud, mille kohaselt peetakse klassikalist tööõigust majanduskasvu ja 
töökohtade loomise takistuseks, on piiratud ja eelarvamustest mõjutatud, kus käsitatakse 
tööõigust pelgalt tööturupoliitika vahendi või majandusliku muutujana, mille eesmärk on turu 
lühiajalistele vajadustele vastamine.

2.18 Tööõiguse läbinisti kaitsvat ja sõltumatust toetavat rolli tuleb aga just kinnitada, selle 
kohaldamist parandada ja vajadusel suurendada, arvestades globaliseerumisest tulenevat 
kasvavat survet töötajatele (töötajate suurem ebakindlus globaliseerunud majanduses, 
kolmepoolsed töösuhted ja majanduslik sõltuvus). Selles osas oleks Euroopa Liidul 
liikmesriikide suhtes kindel roll täita.

2.19 2000. aastal tegi eelmine komisjon Supiot' aruandega samasuunalise algatuse, mille käigus 
peaks jõutama aruteludeni selle üle, kas oleks tarvis hinnata õigussüsteemi põhielemente ja 
kollektiivlepinguid, tagamaks seda, et need vastavad kaasaegsele töökorraldusele, ent 
võimaldavad ka töösuhete parandamist.

2.20 Kõnealust töösuhete parandamise algatust aga ei jätkatud, kuigi ilmselgelt oleks tulnud see 
viia korralikult lõpule, et jõuda ajakohastamise ning töötingimuste parandamiseni – samade 
teemadeni, mille mitu aastat hiljem, kuid teistsuguse suhtumisega, võttis uuesti käsitlemisele 
praeguses koosseisus komisjon.

2.21 Eelöeldut arvestades tekib komiteel küsimus, kas komisjon on oma käsitlustes ikka järjepidev.

2.22 Komitee näeb mitmesuguseid suuri puudujääke, mis õõnestavad märkimisväärselt rohelises 
raamatus toodud argumente ja perspektiive. Seega sooviks ta tuua välja järgmised küsimused, 
mille põhjalikum käsitlemata või esile toomata jätmine on kahetsusväärne:

− kiirele majanduskasvule suunatud jõupingutused ei ole vastuolus Euroopa integratsiooni 
sotsiaalse mõõtme ja selle arenguga;

− tööõigus ei piirdu vaid individuaalsete töölepingutega;
− inimväärse töö mõiste on kirjas ELi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 

koostöökokkuleppes ning see väljendus liikmesriikide ja kandidaatriikide kiiduväärsetes 
jõupingutustes 2006. aasta juunis, kui võeti vastu ILO soovitus nr 198 töösuhete kohta, 
milles tuuakse ära korralikud määratlused ja tööpõhimõtted eesmärgiga kõrvaldada 
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ebakindlus töösuhetes ning tagada sel moel õiglane konkurents ja töötajate tõhus kaitse 
töösuhetes; see mõiste ei tohiks jääda eksisteerima üksnes paberil;

− sotsiaalpartnerid on nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil juba aidanud 
kokkulepete ja kollektiivlepingutega kaasa uute, sealhulgas ka mittetraditsiooniliste 
lepingutüüpide juurutamisele, näidates nii oma suutlikkust kohandada töösuhteid 
muutunud oludega; ning samuti on nad aidanud kavandada piisavate tagatistega 
paindlikkuse vorme;

− sotsiaaldialoog on kaasreguleerimise vahend, mida tuleks edendada ja tõhustada, et 
pakkuda töölepingutes paremaid paindlikkuse tingimusi;

− teatav kindlustatus töösuhetes on tootlikkuse suurendamise tingimus, kuna ebakindluse 
tingimustes uusi töökohti ei looda, ning paindlikkuse tagajärjel ei tohiks tekkida rohkelt 
vaeseid töötajaid;

− vastus ei peitu sellises mõtteviisis, kus vastandatakse omavahel töötajad ja jäetakse nende 
kanda vastutus töötuse ning ebapiisava hariduse ja vajalike oskuste vahelise lõhe 
probleemide lahendamise eest;

− komiteele on jäänud mulje, et komisjoni kavandatav uus standardse töölepingu vorm, mis 
peaks lahendama väidetava “insaiderite” ja “autsaiderite” probleemi, jätab töötajate endi 
lahendada kahekihilise tööturu küsimuse; pealegi ei usu komitee, et selline lepinguvorm –
kui see kord loodaks –, tõesti kõrvaldaks tegelikud takistused töökohtade loomise teelt.

2.23 Komitee leiab, et kätte on jõudnud aeg viia läbi täielik ja põhjalik analüüs, mis põhineks 
peamiselt järgmistel elementidel:

− liikmesriikide õigussüsteemide hindamine, milles keskendutakse kehtivatele 
kaitsemehhanismidele, nende eesmärkidele ja tõhususele, juurdepääsule konfliktide 
menetlemise organitele – nii kohtulikele kui ka kohtuvälistele – ning menetluskorrale;

− sotsiaaldialoogi toetus tööõiguse ajakohastamisele ja parandamisele, inimväärsele tööle ja 
deklareerimata töö vastasele võitlusele, samuti tööturu toimimine ja ettevõtete töö 
korraldus asjaomastel tasanditel (Euroopa Liidu, liikmesriigi, piirkonna, ettevõtete ja 
rühmade tasandil ning piiriüleselt, sõltuvalt konkreetsest juhust);

− avalike teenustega ning nende tööhõives ja majanduskasvus etendatava aktiivse rolliga 
arvestamine;

− ettevõtte juhtimise, töötajate osalemise ning töötajaid esindavate organite (eelkõige 
töönõukogudes) kontrolli- ja hoiatusmehhanismidega arvestamine muutustega 
kohanemisel ja ümberstruktureerimise puhul;

− tõeliste füüsilisest ettevõtjast isikute tunnustatud positsioon – nende roll on eriliselt 
oluline ettevõtlusvaimu soosimisel ja VKEde asutamisel ning sotsiaal-majanduslikus 
kontekstis – ning majanduslikult sõltuvatele töötajatele sobiva kaitse pakkumine; 

− ILO töösuhteid käsitleva 2006. aasta soovituse nr 198 edendamine;
− deklareerimata töö mõju ning sellise tava kaotamise vahendid tänu pädevate 

haldusorganite tegevuse paremale koordineerimisele Euroopa Liidu tasandil: nn sotsiaal-
Europol?

− paremat kooskõlastamist vajavate rändevoogude mõju;
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− olukorrad, kus kõik võidavad, mis tähendab paindlikkuse head rakendamist ettevõtete 
vajaduste ning töötajate vajaduste ja nõudmistega võrreldes – see võimaldaks töötajatel 
taas kujundada oma elu;

− näiteks nii esialgse kui ka täiendava hariduse ja väljaõppe analüüs ja algatused, sõltumata 
sellest, kas tegemist on töötavate isikutega või nendega, kes ähvardab 
ümberstruktureerimise oht, või pärast isiklikel põhjustel karjääris tehtud pausi tööturule 
naasvate töötajatega; samuti karjääri kindlustamine; selle asemel, et keskenduda 
hüpoteetilisele “ühtsele lepingule” (eba)stabiilsuse, kvaliteedi ja tootlikkuse osas.

2.24 Eesistujariigi Saksamaa tegevuskava, töökvaliteedi küsimuse uuesti arutamine tööhõive- ja 
sotsiaalministrite 2007. aasta jaanuari mitteametlikul koosolekul ning üheksa tööhõiveministri 
hiljutine kiri seoses “sotsiaalsele Euroopale uue hoo andmisega” eelkõige tööhõivepoliitikat 
ja kaitstud paindlikkust käsitlevas lisas mainitud sammudega on avanud komiteele soovitud 
võimaluse Euroopa integratsiooni sotsiaalse aspekti põhjalikumaks analüüsiks ning 
taaskäivitamiseks. 

3. Konkreetsed märkused: vastused või tähelepanekud Euroopa Komisjoni tõstatatud 
küsimustele

3.1 Millised on tööõiguse mõjusa reformikava prioriteedid?

3.1.1 Tööõigus ei ole kaotanud oma tähtsust nii töötajaid kui ka tööandjaid kaitsva õigusena. 
Töötajatele tagab see võrdsed alused juriidiliselt korrektselt sõnastatud töölepingu 
koostamiseks, seades tasakaalu õigused ja kohustused ning arvestades tööandja juhtimis- ja 
käsuvõimuga töötajate üle. Tööandjatele pakub see äärmiselt olulist õiguskindlust, kuna 
standardsete lepingute eri tüübid on selgelt määratletud ja nende põhipunktid on konkreetselt 
või üldiselt (sõltuvalt konkreetsest juhust) paika pandud, sh töölepingu ühepoolse lõpetamise 
puhuks. Lisaks annab tööõigus näiteks tsiviilvastutuse osas töötajatele ja tööandjatele 
tagatised ning õiguskindluse töötaja võimaliku töövõimetuse tunnustamiseks ja hüvituse 
saamiseks ning tööandja süüta tsiviilvastutuse piiramiseks, kui ohutusnõudeid järgiti. 
Kollektiivläbirääkimised ja nõuandvad organid soosivad häid suhteid kõnealuses valdkonnas 
ja vajadusel sobivate lahenduste leidmist vaidlusküsimustes.

3.1.2 Esmatähtsate soovitavate muudatuste osas oleks vajalik, et tööõigus hõlmaks – iga 
liikmesriigi asjaomaseid seadusi ja tavasid järgides – lepingute uusi paindlikke vorme, mida 
arendatakse selle eesmärgiga, et tööõigus saaks ka muutunud tingimustes jätkuvalt etendada 
kaitsja ning töösuhete tasakaalustaja rolli. Samuti tuleks tagada osapooltele õiguskindlus 
põhjendatud vallandamise, tööõnnetuse või kutsehaiguse korral. Lisaks peaks ajakohastatud 
tööõigus võimaldama töötajatel panna paika oma õigused karjääris kogu tööelu vältel, et 
saaks varieerida elukestvat õpet, lepingu eri vorme, mis eri aegadel vastavad töötaja 
vajadustele töö- ja eraelu ühitamise, edutamise või ümberõppe osas.

3.1.3 Samuti tuleks paremini reguleerida kolmepoolseid töösuhteid, et täpsustada kõigi 
asjassepuutuvate poolte õigusi ja kohustusi, sealhulgas ka tsiviil- ja kriminaalvastutuse osas; 
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ning kindlast tööandjast majanduslikult sõltuvate füüsilisest isikust ettevõtjate temaatikat –
kõnealune tööandja tagab töötajale kõik kliendid või suurema osa neist ja töötajad on töö 
tegemises de facto talle alluvad, mistõttu peaks neil olema ka õigus sobivale kaitsele, eriti 
tööõnnetuste, kutsehaiguste ja sotsiaalkaitse vallas.

3.1.4 Lisaks on väga oluline deklareerimata töö vastane võitlus ja töösuhete õiguslik 
formaliseerimine; nii selles osas kui ka üldiselt on soovitav tööinspektsioonide tegevuse 
tõhustamine, et tagada kohaldatavate õiguslike ja lepinguliste sätete tõhusus.

3.1.5 Rahvusvahelisel töökonverentsil 2006. aasta juunis vastu võetud ILO soovitus nr 198 
töösuhete kohta pakub liikmesriikidele häid lähtepunkte tööõiguse kohandamisel 
tehnoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse arenguga, mis juba kakskümmend aastat on 
põhjalikult muutnud tootmist, teenuseid ja maailmakaubandust.

3.2 Kas saaks tööõiguse ja kollektiivlepingute kohandamisega aidata kaasa paindlikkuse ja 
tööhõive tagamise parandamisele ning tööturgude killustatuse vähendamisele?

3.2.1 Kogemused näitavad, et ilma sobiva reguleerimiseta suurendab paindlike lepingute arvu 
rohkus turu killustatust ja ebakindlust, mis väljendub näiteks väiksemates sissetulekutes kõige 
levinuma lepingutüübi (osaline tööaeg) puhul – ja see ei võimalda rahuldavalt vastata 
põhivajadustele – ning väiksemas sotsiaalkaitse tasemes (piirmäärad töötu abiraha ja 
täiendava pensioni saamiseks ning täiendõppe programmidesse pääsemiseks). Arvesse tuleks 
võtta ka tööpäeva pikkust, kuna osalise tööajaga töötamisel ja töö jaotumisel kogu päeva 
peale ei jääks töötajatele tegelikult aega isiklike huvidega tegelemiseks.

3.2.2 Kogemused näitavad ka, et kõige levinumaid paindlikke lepinguid (tähtajalised lepingud 
osalise tööajaga töötamisel) pakutakse peaasjalikult noortele ja naistele, kes tegelikult 
sooviksid sageli täisajaga töötamist. Eakatel inimestel on tööd – isegi tähtajalist – raske leida. 
Tööturu killustatust ei saa panna töötajate arvele; see tuleneb tööandjatest, kes ütlevad 
ühepoolselt viimase sõna selles, millist lepingut töötajale pakutakse. Tööõigusega tuleb püüda 
tõkestada noorte, naiste ja eakate töötajate diskrimineerimist tööturule pääsul ja tasustamisel. 

3.2.3 Et paindlikkus oleks vaba valik ja mittediskrimineeriv ning et pakkuda töötajatele rohkem 
kindlustatust oma elu sõltumatul korraldamisel (näiteks tähtajalise lepinguga töötavad noored 
peavad eluaseme kalliduse tõttu elama vanemate juures; üksikvanematest, kes on sunnitud 
töötama osalise tööajaga, saavad sageli töötavad vaesed), tuleks tööõigust põhjalikult 
reformida eelmises vastuses kirjeldatud suunas, seades esikohale sobival tasandil korraldatava 
kahe- või kolmepoolse sotsiaaldialoogi (sõltuvalt riigist).

3.3 Kas kehtivad õigusaktid ja/või kollektiivlepingud takistavad või kannustavad ettevõtteid 
ja töötajaid, kes tahavad kasutada võimalust tootlikkuse suurendamiseks ja kohaneda 
muutustega, mis on seotud uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise ning rahvusvahelise 
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konkurentsiga? Kuidas saaks VKEsid mõjutavaid õigusakte täiustada, samal ajal nende 
eesmärke säilitades?

3.3.1 Komitee ei saa vastata 27 liikmesriigi eest, kuid siiski soovitakse teha mõned tähelepanekud. 
Konkurentsis püsimiseks on vajalik uuendustegevuse pidev jätkamine või kvaliteedile 
panustamine. 

3.3.2 Tootlikkuse tegelikud faktorid on töötajate pädevus – seega haridus ja kogemus – ning uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtt, mis sõltub haridusse, koolitustesse ning arendus- ja 
teadustegevusse tehtavatest avaliku ja erasektori investeeringutest (just viimatimainitutest on 
Euroopas puudus).

3.3.3 Nii õigusliku kui ka lepingulise reguleerimise eesmärk peab olema harimise ja koolitamise 
jätkamine ning uue tehnoloogiaga kohandamine töökohal või töötajate karjääri käigus; seda 
tuleb ühtemoodi kohaldada kõigi töötajatekategooriate puhul. Pädevusi luua ja säilitada 
soovivad ettevõtted peavad küll kandma sellega seotud kulud, kuid vastutasuks saavad nad 
konkurentsieelise. Õigusliku reguleerimisega saab soodustada pädevuste ja kvalifikatsioonide 
parandamist, korraldades või toetades rahastamist, koolitusstruktuure, täpsustades ametialasel 
koolitusel osalemise õigusi (koolituspuhkus, ületunnitöö hüvitamine vaba aja andmisega) 
järjestikuste lepingute ja tööandjate toel ning kooskõlas kehtivate või kehtestatavate 
õigusaktide ja tavadega ning kollektiivläbirääkimiste toel2.

3.3.4 Haridus- ja koolitusjõupingutuste koondamist saab julgustada õigusaktidega ja VKEde 
kohaliku rahastamisega; näiteks eesmärgiga jagada kulusid teataval geograafilisel alal, 
arvestades, et väga väikestel ettevõtetel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel ei ole võimalik 
korraldada ega rahastada pikemaid koolitusi; oskusi omandatakse töö käigus.

3.3.5 Tööõigus laiemas tähenduses saab siiski katta vaid teatava osa uute tehnoloogiate tundmiseks 
ning tööstuslike ja sotsiaalsete muutustega kohanemiseks vajalikest elementidest (elukestev 
õpe, töötajate kaasamine). Oma osa on konkurentsivõimelises ja kooskõlastatud 
tööstuspoliitikas ka kõrgharidusel, uurimistegevusel, riskikapitalil, “ettevõtlus-inkubaatoritel” 
ja uuenduskeskustel.

3.4 Kuidas võiks lihtsustada tähtajatute ja tähtajaliste lepingute alusel tööle võtmist, kas 
seadusega või kollektiivlepingu abil, et võimaldada nende lepingute raames rohkem 
paindlikkust ning et samas oleks kõigile tagatud piisav töösuhte püsivus ja 
sotsiaalkaitse?

3.4.1 Sellist lähenemisviisi on raske aktsepteerida. Kaitstud paindlikkust määratleti algul kui 
võimalust lihtsustada lepingu lõpetamist või selle kestuse või tööaja muutmist, pakkudes 

  

2
Vt OECD hindamisprogramme PISA 2003 ja PISA 2006 haridussüsteemide tõhususe kohta. Nende kohaselt on esirinnas Põhja-
Euroopa riigid, esikohal Soome.
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seejuures rohkem kindlustatust, mida aga ei määratletud. Kuid mida paindlikumad on 
töölepingu tingimused, seda väiksem on sellega pakutav kindlus ja seda tugevamad peaksid 
olema kaitsemeetmed (sotsiaalkaitse, kindel karjäär või kindel ametikoht kogu tööelu vältel).

3.4.2 Küsimus lubab arvata, nagu looks paindlikkus uusi töökohti; selle tõestuseks ei ole aga 
toodud ühtegi näidet ega tõendit. Kindlustatus sõltub pigem sotsiaalõigusaktidest, mida 
rohelises raamatus ei käsitleta.

3.5 Kas oleks mõttekas kaaluda paindlikuma töökaitse õiguse ja töötutele antava hästi 
kavandatud abi kombinatsiooni, seda nii sissetuleku hüvitisena (st passiivne 
tööturupoliitika) kui ka aktiivse tööturupoliitika kujul.

3.6 Tõeliselt hästi läbi mõeldud toetus töötutele peab tingimata ja “töökaitse” tasemest sõltumata 
sisaldama korralikke koolitusi või kasulikku täiend- ja ümberõpet. Aktiivne tööturupoliitika ei 
tähenda kohustust võtta kõigi toetuste kaotamise hirmus vastu mis tahes pakutav töökoht, mis 
võib olla koguni vähesemaid erialaoskusi nõudev ja vähetasustatud.

3.7 Lahendused sõltuvad iga riigi ajaloost, sotsiaalsest olukorrast ja kollektiivläbirääkimiste 
tähtsusest. Olulist rolli peaks tööõiguses etendama subsidiaarsus, seda nii Euroopa 
raamlepingutest kui ka ühenduse algatustest tulenevate Euroopa direktiivide ajakohastamises. 
Kindlasti tuleks täita oma kohustusi ka ühendusi tasandil, innustada läbirääkimisi, esitada 
asjaomastes pädevusvaldkondades konkreetseid ettepanekuid ning tegema selget vahet 
paremal õigusloomel ja deregulatsioonil.

3.8 Milline roll võiks olla seadustel ja/või sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 
kollektiivlepingutel koolituse kättesaadavuse ning ühelt lepinguvormilt teisele 
üleminekute soodustamisel, et võimaldada aktiivse tööelu kestel liikumist parematele 
töökohtadele?

3.8.1 Elukestva õppe ja ühelt ametilt teisele suundumuse tagamiseks on väga oluline kehtestada 
kindlad ja järjepidevad normid. Õigusaktide ja kollektiivlepingute kaalukus varieerub 
sõltuvalt riikides kehtivatest “mudelitest” või õiguslikest ja sotsiaalsetest tingimustest ning 
esindusorganisatsioonide tugevusest. Samuti esinevad erinevused traditsioonides ja tavades, 
mis tulenevad sotsiaalajaloost ja võimalikest vahenditest sotsiaalpartnerite aktsepteeritud 
kompromisside järgimise tagamiseks pika aja vältel.

3.8.2 See eeldab töötajaid tõeliselt kaitsva õigusliku korralduse loomist. Ent individuaalse 
töölepingu kaitse ja sellega seotud sotsiaalse korra eeskirjade kaitse nõrgenemine ei ole 
kindlama eluaegse karjääri võimaldamise eeltingimus.

3.8.3 Loodav süsteem hõlmab töölepinguid ning see tuleb sisse viia institutsioonides, mis tagaksid 
toe ühelt ametilt teisele suundumisel, rahalise toetuse (rahastamise vormides tuleks kokku 
leppida läbirääkimiste või arutelude käigus) ning avalike, ühiste või vastastikuste koolituste 
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võimalused või kohapealse väljaõppe (nn õppiv organisatsioon), tunnustades sel moel 
omandatud kvalifikatsiooni.

3.8.4 Just selles valdkonnas saaks tööõigus anda tõhusa panuse Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamisele nii teadmisteühiskonna osas kui ka selles, mis puudutab kindlust korraldada 
oma elu, kavandada tulevikku ja teha plaane – see aitab otseselt kaasa tootlikkuse ja 
töökvaliteedi parandamisele.

3.9 Kas liikmesriikide õiguslikud määratlused töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja staatuse 
kohta peaksid olema selgemad, et lihtsustada heauskseid üleminekuid töötaja staatusest 
füüsilisest isikust ettevõtja staatusesse ja vastupidi?

3.9.1 Kahtlemata võiks piisavalt põhjalike võrdlusuurimuste alusel algatada analüüsi, kuid esitatud 
küsimus on suuresti teoreetiline, kuna tööõiguse ühtlustamine ja sotsiaalkaitse ei ole siinkohal 
käsitletavad teemad. Praegu kasutatakse riiklikke määratlusi ja neile vastavat õiguspraktikat 
ning tundub mõttekam need säilitada, kuna tööõiguse ja tsiviilõiguse (äriõiguse) vahel on suur 
vahe.

3.10 Kas kõigi töötajate töötingimusi käsitlevate õiguste baastaseme kindlaksmääramine on 
vajalik, sõltumata nende töölepingu vormist? Milline oleks Teie arvates selliste 
miinimumnõuete mõju töökohtade loomisele ja töötajate kaitsele?

3.10.1 Kõik sõltub sellest, mida mõelda “töötingimusi käsitleva baastaseme” all. Kui tegemist on 
selliste küsimustega nagu töö kestus, paindlik tööaeg ja töötasu, siis need määratakse kindlaks 
lepingu liigi ja õiguslikult kohaldatavate üldsätetega. 

3.10.2 Kui peetakse silmas osalemisõigusi, põhivabadusi, võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet, õigust kaitsele ettenägematute asjaolude korral (õnnetused, 
haigused, töötus jne), siis ilmselgelt on need juba olemuselt töölepingust sõltumatud, 
kuuludes põhiõiguste hulka. Täiesti mõeldamatu on käsitada neid “miinimumnõuetena” või 
määrata nende “paindlikkust”.

3.10.3 Kas tööpuudust põhjustab inimeste õiguste rohkus? Töökohad ei teki mitte teatavatest 
õigustest loobumise tulemusel, vaid vajadusest tööjõu järele majanduskasvu perioodidel.

3.11 Kas mitmepoolsetes töösuhetes osalevate erinevate poolte kohustusi tuleks täpsustada, et 
määrata kindlaks, kes on vastutav tööõiguste järgimise eest? Kas jagatud vastutus oleks 
tõhus ja teostatav viis selle vastutuse kehtestamisel alltöövõtjate suhtes? Kui ei, siis kas 
oleks muid viise võimaldamaks töötajate asjakohast kaitset kolmepoolsete töösuhete 
puhul?

3.11.1 Tööõigus tugineb sotsiaalsele korrale, mis kehtib kõigile pooltele. Töö tellijal peab olema 
alltöövõtjate osas mingi järelevalve- või kontrollipädevus ning ta peab ettevaatuse mõttes 
kaasama lepingusse teatavad põhimõtted (kehtivate sotsiaalsete ja tehniliste normide 
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järgimine), kui ta ei taha kogemata osutuda kaasosaliseks tööõiguse või muude ehitusplatsidel 
või töökohal kehtivate asjaomase riigi normide rikkumistes.

3.11.2 Solidaarne vastutus, mis hõlmab töö tellija jaoks võimalust võtta tarvitusele meetmeid 
maksejõuetu alltöövõtja suhtes, tundub olevat töötajate õigusi kõige enam kaitsev lahendus, 
kuna ka töötajatel endil võib olla suuri raskusi enda kaitsmisega, kui alltöövõtja põhiasukoht 
on teises liikmesriigis või isegi väljaspool ELi.  Solidaarsuse reeglit töötingimuste ja palkade 
maksmise tagamiseks tuleks rakendada sõltumata sellest, kas töö tellija on eraõiguslik või 
avalik-õiguslik isik/asutus või nende kahe kombinatsioon. 

3.11.3 Muudest liikmesriikidest pärit alltöövõtjad peaksid tegema sissemakseid fondidele või 
asutustele, mis tagavad töötaja palga tööandja maksejõuetuse korral. Samuti tuleks töö tellija 
kohustuste hulgas ette näha võimalik kodumaale naasmise kulude hüvitis alltöövõtja 
maksejõuetuse puhul. 

3.11.4 Üks probleemidest kolmepoolsete või veel mitmepoolsemate töösuhete puhul seisneb 
suuremates riskides töötajale, ahela ühe osapoole maksejõuetuses ja vastutuse hajumises. 
Üksnes töö tellija ja mis tahes alltöövõtja solidaarne vastutus pakub piisavalt täielikku õiguste 
kaitset ning tagab tasu tehtud töö eest ja sotsiaalmaksete tasumise.

3.12 Kas vahendatud töötajate tööalast staatust on vaja täpsustada?

3.12.1 ELi laienemine tõi varasematele raskustele lisaks uued probleemid ning ühenduse 
õigusraamistiku puudumisel tekib kuritarvitamise oht, näiteks ajutist teisele töökohale 
üleviimist käsitletavatest õigussätetest kõrvalehiilimine. Nõukogus valitsevale ummikseisule 
tuleb leida lahendus.

3.13 Kuidas võiks muuta tööaja korraldamisega seotud miinimumnõudeid, et võimaldada nii 
tööandjatele kui ka töötajatele suuremat paindlikkust, tagades sama ajal töötaja tervise 
ja ohutuse kaitse kõrge standardi? Milliseid tööaja korraldamise küsimusi peaks 
ühendus lahendama eelisjärjekorras?

3.13.1 Praegu kehtiv 1993. aasta direktiiv, millele tuleb lisada kohtu õiguspraktika, pakub kaitsva 
raamistiku, mida saaks liikmesriikide tasandil veel vajalikul määral parandada, täiendada või 
arendada, muu hulgas eri tasandil korraldatavate kollektiivläbirääkimiste teel.

3.13.2 Küsimuses tunnistatakse kaudselt, et tööaja kestuse/pikkuse ning tööõnnetuste riski ja tervist 
kahjustava mõju vahel on otsene seos. Selline vahetu seos on tõesti olemas ning tööaja 
seaduslik vähendamine võimaldaks luua arvukalt töökohti, kahandades samas tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste ohtu.

3.14 Kuidas tagada rahvusvaheliselt tegutsevatele töötajatele, sealhulgas eelkõige piiriala 
töötajatele, tööalased õigused kõikjal ühenduses? Kas ELi direktiivides on vaja 
ühtlustada “töötaja” mõistet selle nimel, et tagada nendele töötajatele tööalased õigused, 
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olenemata liikmesriigist, kus nad töötavad? Või kas peaks liikmesriikidele endiselt 
jääma selles küsimuses valikuvabadus?

3.14.1 Vt vastust esimesele küsimusele eespool ja ILO soovitust nr 198. Praeguste lahknevuste tõttu 
peaks määratlemine jääma liikmesriikide pädevusse, kuna tegemist ei ole mitte üksnes 
töölepingute, vaid ka sotsiaalõiguse kohaldamisega (kõnealuseid õigusi omavate isikute 
määratlemine, toetuse saamise tingimused). 

3.14.2 ELi direktiivid ei tundu tekitavat erilisi probleeme; neis määratletakse kõnealuseid isikuid 
õigusaktide olemuse alusel. Teema põhjalik analüüs oleks enne võimalike tarvilike 
muudatuste tegemist kahtlemata vajalik.

3.15 Kas on vaja tugevdada asjaomaste asutuste halduskoostööd, et suurendada nende 
tõhusust ühenduse õiguse jõustamisel? Kas sotsiaalpartneritel on oma osa selles 
koostöös?

3.15.1 Sotsiaalpartnerite roll on sotsiaaldialoogi ning aluslepingute ja harta vaimu arvestades 
hädavajalik, et analüüsida ühenduse tööõiguse kohaldamist ja järgmist.

3.16 Kas ELi tasandil on vaja täiendavaid algatusi, et toetada liikmesriike võitluses 
deklareerimata töö vastu?

3.16.1 Eurostati rolli tuleks arendada, et mõista eri riikides toimuvaid protsesse. Mitteametliku või 
deklareerimata töö roll riigi SKT kujunemises tundub olevat alahinnatud. Kui selle põhjused 
peituvad eelkõige eri riikide olude eripäras, nagu teatavate uurimuste põhjal arvata võiks, siis 
tuleks eriti toetada ja innustada just liikmesriikide endi tegevust. 

3.16.2 Kuna tegemist on siiski vähetuntud nähtustega, oleks mõttekas selgitada sellisel moel 
töötamise sarnasust petmisega ning viidata suurte kriminaalsete võrgustike toimimisele seoses 
deklareerimata tööga ja sidemetele ebaseadusliku rändega. See võiks õigustada aktiivsemat 
õiguskoostööd Euroopa Liidus ja ELi suuremat rolli, sest kõnealused töötamise vormid 
mõjutavad ka siseturgu ja konkurentsi.

_____________


