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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tõhusa tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia kohta
(2013/2112(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle preambulit ja artikleid 3 ja 6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 6, 9, 145, 151, 152, 
153, 154, 156, 159 ja 168,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1, 3, 27, 31, 32 ja 33,

– võttes arvesse 3. mai 1996. aasta Euroopa sotsiaalhartat, eriti selle I osa ja II osa artiklit 3,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhilisi tööstandardeid ning selle 
konventsioone ja soovitusi töökorralduse ja tööjärelevalve kohta (konventsioonid 81 ja 
129), mis on rahvusvaheline lähtealus töötingimuste ja töötajate kaitsega seotud 
õigussätete kohaldamise tagamiseks,

– võttes arvesse konventsiooni 143 võõrtöötajate kohta (1975) ja ILO täiendavaid sätteid 
võõrtöötajate kohta, millega nähakse ette kõigi vajalike ja asjakohaste meetmete 
vastuvõtmine, et tõkestada sisserändajate mitteametlikku liikumist tööhõive nimel ja 
sisserändajate ebaseaduslikku töötamist; võttes arvesse ka haldus-, tsiviil- ja 
karistusõiguslike sanktsioonide kohaldamist seoses võõrtöötajate ebaseadusliku 
töötamisega,

– võttes arvesse ILO inimväärse töö tagamise suuniseid,

– võttes arvesse ILO konventsioone ja soovitusi töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta 
(raamdirektiiv)2 ja selle üksikdirektiive,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 
2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta3,

– võttes arvesse nõukogu ja liikmesriikide esindajate resolutsiooni, mis võeti vastu nõukogu 
22. aprilli 1999. aasta kohtumisel liikmesriikide asutuste vahelist koostöö parandamist 
käsitleva käitumisjuhendi kohta seoses piiriülese sotsiaalkindlustushüvitise ja 

                                               
1 ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.
2 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
3 ELT L 299, 18.11.2003, lk 9.
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sotsiaalmaksete pettuse ning deklareerimata töö vastu võitlemise ning töötajate piiriülese 
lähetamisega1,

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta direktiivi 1999/85/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses võimalusega katseliselt kohaldada vähendatud 
käibemaksumäära töömahukate teenuste suhtes2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/52/EÜ, millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste ja meetmete miinimumnõuded3,

– võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2007. aasta teatist „Tõhustagem võitlust 
deklareerimata töö vastu” (COM(2007)0628),

– võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2007. aasta teatist komisjoni rohelise raamatu 
„Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel” üle toimunud 
avaliku arutelu tulemuste kohta (COM(2007)0627),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020) ja selle põhilist 
eesmärki saavutada kümnendi lõpuks Euroopa Liidus 75% tööhõivemäär,

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi töötervishoiu ja tööohutuse 
strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta4,

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni deklareerimata töö vastase 
võitluse tõhustamise kohta5,

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks6,

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni tööõiguse ajakohastamise kohta 21. 
sajandi sõlmküsimuste lahendamisel7,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ kohaldamise kohta8, 

– võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes9,

– võttes arvesse majanduskasvu ja töökohtade loomise kompleksseid suuniseid (2008–2010) 
                                               
1 EÜT C 125, 6.5.1999, lk 1.
2 EÜT L 277, 28.10.1999, lk 34.
3 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
4 ELT C168 E, 14.6.2013, lk 102.
5 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 1.
6 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
7 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 401.
8 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 452.
9 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 176.
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(COM(2007)0803),

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta soovitust ebaseadusliku sisserände ja 
töötamise vastu võitlemise meetmete ühtlustamise kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 27. septembri 1996. aasta soovitust kolmandate riikide kodanike 
ebaseadusliku töötamise vastu võitlemise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) aruannet 
deklareerimata töö tõkestamise kohta Euroopa Liidus,

– võttes arvesse Eurobaromeetri eriuuringut deklareerimata töö kohta,

– võttes arvesse uuringut „ICENUW – koostöö rakendamine Euroopa võrgustikus 
deklareerimata töö vastu võitlemiseks” (2010),

– võttes arvesse uuringut „CIBELES: inspektsioonide lähendamine Euroopa tasandi 
jõustamissüsteemi rajamiseks”,

– võttes arvesse uuringut „Deklareerimata töö kaudsed mõõtmisvahendid ELis” (2010),

– võttes arvesse uuringut „Tööinspektsioonide ja muude asjakohaste järelevalve- ja 
täiteasutuste vahelise Euroopa koostööplatvormi loomise võimalikkus eesmärgiga 
ennetada deklareerimata tööd ja selle vastu võidelda” (2010, Regioplan), 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 19. detsembri 2012. aasta otsust kohtuasjas C-577/10 
Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et tööinspektsioonidel on tähtis koht töötajate õiguste kaitsmisel, ettevõtjate
kuritarvituste ennetamisel ning õiglase ja sotsiaalse majanduskasvu edendamisel, aidates 
tagada, et palkasid ja sotsiaalkindlustusmakse tõepoolest makstakse ning et seeläbi 
suurendatakse maksutulu ja sotsiaalkindlustusametite tulusid;

B. arvestades, et deklareerimata töö avaldab liikmesriikide rahvamajandusele ja Euroopa 
sotsiaalmudeli rahalisele jätkusuutlikkusele negatiivset mõju ning kahjustab 
sotsiaalhüvitiste ja avalike teenuste rahastamist ja tagamist;

C. arvestades, et ebaseaduslikud töötajad kannatavad teiseste negatiivsete tagajärgede tõttu, 
nagu koolitusvõimaluste puudumine ning psüühilised tõrked võimaliku õnnetuse või 
tabamise tõttu, mis omakorda mõjutab ettevõtete ja kogu majanduse tootlikkust; 

D. arvestades, et deklareerimata töö moonutab konkurentsi siseturul ning see põhjustab 
omakorda kõlvatut konkurentsi teiste riikide ja ettevõtjate suhtes;

                                               
1 EÜT C 5, 10.1.1996, lk 1.
2 EÜT C 304, 14.10.1996, lk 1.
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E. arvestades, et mitteametlik töö moodustab EL 27s kokku keskmiselt 18,8% SKPst ja 
mõnes riigis üle 30% SKPst;

I. Siseriiklikud kontrollimeetmed

Tõhusa tööjärelevalve põhimõtted

1. märgib, et tööjärelevalve on avalik-õiguslik ülesanne, mida võivad täita vaid avaliku 
sektori sõltumatud asutused, kui ei ole ettenähtud võrdväärseid asutusi;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et kõikide kategooriate palgatöötajad ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad kuuluvad vaatamata nende staatusele, töösuhetele või päritolule riiklike 
järelevalveasutuste pädevusse ja nende suhtes tuleb kohaldada ühesugust kaitset;

3. on seisukohal, et tööjärelevalvet saab tõhusalt teostada üksnes juhul, kui tööinspektsioonil 
on piisavalt rahalisi vahendeid ja personali; on mures, et liikmesriikide 
järelevalveasutustes on liiga vähe töötajaid; kutsub liikmesriike üles tugevdama 
tööjärelevalvesüsteeme;

4. tuletab meelde, et liikmesriigid on allkirjastanud ja ratifitseerinud tööjärelevalvet käsitleva 
ILO konventsiooni nr 81; kutsub liikmesriike seetõttu üles järgima konventsiooni 
põhimõtteid;

5. palub liikmesriikidel tööjärelevalve raames avastatud kuritarvituste korral asjaomaseid 
töötajaid kaitsta ja võimaldada neile tasuta abi nende õiguste tagamisel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et sellest tulenevad kaitsemeetmed, nagu ohvrite vahetu hagi esitamise õigus või 
kollektiivse hagi esitamise õigus, kaitsevad asjaomaseid töötajaid tõhusalt;

6. kutsub liikmesriike üles kriminaliseerima töötingimuste eiramist;

7. juhib tähelepanu sellele, et kõigi asjaomaste sotsiaalasutuste elektroonilisse võrku 
ühendamine, nagu Belgias Crossroads Bank for Social Security,1 ja sellega kaasnev 
lihtsam andmevahetus kõigi asjaomaste sotsiaalasutuste vahel on riikliku tööjärelevalve 
jaoks kasulik vahend, et nõuda kiiresti järelevalve jaoks vajalikke andmeid;

8. märgib, et EList ja kolmandatest riikidest pärit võõrtöötajate tööjärelevalve tekitab palju 
probleeme, eriti seoses riiklike tööinspektsioonide rolli ja ülesannetega; juhib tähelepanu 
sellele, et riiklikud elektroonilised süsteemid võõrtöötajate kohustuslikuks 
registreerimiseks tööandja kaudu, nagu Belgias LIMOSA-süsteem,2 lihtsustavad oluliselt 
tööjärelevalvet;

9. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalpartneritel ja eriti töötajaskonna esindajatel on 
kehtivate õigusaktide täitmise seisukohast väga oluline roll; kutsub liikmesriike üles 
kaasama sotsiaalpartnereid ametlikult tööjärelevalvesse;

10. juhib tähelepanu sellele, et ajutised töötajad peavad võrreldes alaliste töötajatega töötama 
iseäranis sageli ebapiisavates töötingimustes; märgib, et ajutise tööhõive tõhusa 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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järelevalve tagamiseks tuleb laiendada inspektorite õigusi kasutajaettevõtjate 
kontrollimisel ning kontroll peab hõlmama tariife ja üldisi töönorme ning miinimumpalka 
käsitlevate eeskirjade täitmist;

11. tuletab meelde, et majapidamisteenuseid osutavad töötajad töötavad sageli 
mitteametlikult, kuid see valdkond ei kuulu siiski sageli riikliku tööinspektsiooni 
pädevusse; kutsub liikmesriike üles võimaldama järelevalve tegemist kodumajapidamistes 
ja kehtestama tõhusad karistusmeetmed;

12. väljendab muret, et fiktiivseid füüsilisest isikust ettevõtjaid käsitlevate juhtumite arv on 
järsult suurenenud, eriti ehitussektoris; nõuab, et liikmesriigid võtaksid asjakohaseid 
kontrollimeetmeid võitluseks fiktiivseid füüsilisest isikust ettevõtjaid käsitlevate juhtumite 
vastu, näiteks määrates kindlaks kriteeriumid, mille alusel teha kindlaks, kes on töötaja ja 
kes mitte;

Deklareerimata töö

13. kutsub riiklikke tööinspektsioone üles koostama deklareerimata töö vastu võitlemise 
tegevuskava, mis hõlmaks kõiki palgatöötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid käsitlevate 
kuritarvituste vorme;

14. on seisukohal, et tööinspektorite riiklikud koolitusprogrammid peaksid hõlmama 
konkreetseid üksikasju deklareerimata töö ja sellega seotud teemade, nagu rände ja 
inimkaubanduse kohta; 

15. võtab teadmiseks, et praegu on järjest enam suundumus füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise ning allhanke ja alltöövõtu kasutamise poole; on seisukohal, et lepingulise 
töövõtja vastutust käsitlevad süsteemid on tõhus vahend hankelepingute paremaks 
täitmiseks kogu alltöövõtjate ahelas ning peab vajalikuks, et kõik liikmesriigid need 
kasutusele võtaksid;

Töötajate kaitse – töötervishoid ja tööohutus

16. rõhutab, et töötervishoiu ja tööohutuse rakendamine deklareerimata majandustegevuses 
osalevate töötajate puhul on probleemne; rõhutab, et õigus töötervishoiule ja tööohutusele 
ei sõltu töötaja või füüsilisest ettevõtjast isiku staatusest ning see peab olema kehtivate 
õigusaktide parema rakendamisega tõhusalt tagatud;

17. ergutab tugevdama sanktsioone ettevõtete vastu, kes ei täida oma kohustusi seoses 
töötajate põhiõigustega ning on seisukohal, et sel juhul rakendatavad karistused peavad 
olema nii hoiatavad, et tööandjad ei saaks töötervishoiu ja tööohutuse kehtivatest 
eeskirjadest kõrvalehoidmisest mitte mingisugust kasu;

II. Euroopa tasandi poliitikasoovitused

Kiirem ja tõhusam piiriülene teabevahetus
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18. on seisukohal, et riiklike asutuste vaheline hea koostöö on oluline, et lõpetada sotsiaalne 
dumping ja tagada siseturul õiglane konkurents; väljendab heameelt komisjoni algatuse 
üle tööinspektsioonide Euroopa platvormi loomise kohta;

19. kutsub komisjoni üles looma töötervishoiu ja tööohutuse kuritarvituste ja deklareerimata 
töö piiriüleste juhtumite Euroopa ametit, mille ülesannete hulka kuuluksid muu hulgas 
riiulifirmade kindlakstegemine, piiriüleste teenuste osutajate kontrollimine, 
koolitusprogrammide korraldamine, uute eeskirjadest kõrvalehoidmise meetodite 
kindlakstegemine ja piiriülese järelevalve korraldamine;

20. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele võltsimiskindla Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi, 
kuhu on salvestatud kõik töösuhete kontrollimiseks vajalikud andmed, nagu 
sotsiaalkindlustuse olemasolu ja tööaeg, ning mille suhtes kehtivad ranged andmekaitse 
eeskirjad;

21. kutsub komisjoni üles kehtestama töötervishoiu ja tööohutuse rikkumiste ja
deklareerimata töö varajase hoiatamise Euroopa mehhanismi, mis edendab 
liikmeriikidevahelist kiiret teabevahetust ja mis hõlmab musta nimekirja, et hoida õigel 
ajal ära tööandjate poolseid kuritarvitusi; juhib tähelepanu sellele, et kõnealune varajase 
hoiatuse mehhanism võib põhineda olemasoleval tarbijakaitse kiirhoiatuse Euroopa 
süsteemil RAPEX;

22. on seisukohal, et ebaseaduslikku tööd käsitlevaid andmeid ja fakte hõlmav Euroopa 
andmebaas annaks olulist Euroopa lisandväärtust võitlemisel deklareerimata töö vastu;

23. juhib tähelepanu sellele, et riiklike tööinspektsioonide järelevalveõigused on välismaiste 
ettevõtjate puhul väga piiratud; nõuab seega, et A1 lähetustunnistused lisataks üleliidulisse 
elektroonilisse registrisse, et võimaldada liikmesriikides kontrollida lähetust hõlmavaid 
töösuhteid;

Uued seadusandlikud algatused ELi tasandil

24. rõhutab, et sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonna direktiivid ei rõhuta piisavalt 
tööjärelevalve parema jõustamise ja rolli aspekti; peab seetõttu vajalikuks kehtivad 
direktiivid läbi vaadata ja vajaduse korral neid muuta ning käsitleda uutes sotsiaalpoliitika 
ja tööhõive valdkonna jaoks olulistes seadusandlikes algatustes tööjärelevalve rolli nii, et 
sellega oleks tagatud tõhus kaitse;

25. kritiseerib töötajate lähetamise direktiivi jõustamise raames esitatud komisjoni ettepanekut 
piirata riiklikke järelevalvevolitusi kindlaksmääratud meetmetega; peab oluliseks, et 
riiklikud tööinspektsioonid tohiksid kontrollida kõike, mida nad tähtsaks peavad;

26. kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis võimaldab 
tööhõiveteenuseid pakkuvaid asutusi põhjalikult kontrollida – selleks sertifitseeritakse 
tööhõiveteenuseid pakkuvad asutused ja nad peavad registreerima oma asjaomase 
tegevuse riiklikus registris;
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27. kutsub komisjoni üles esitama kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ettepaneku võtta 
vastu direktiiv, millega toetatakse tööinspektorite rolli ja kehtestatakse tööjärelevalve 
Euroopa standardid;

28. juhib tähelepanu sellele, et konkurentsipoliitikat viiakse ellu Euroopa tasandil; peab 
vajalikuks integreerida sotsiaalse dumpingu vastu võitlemise meetmed samamoodi ELi 
lepingusse, millega antakse komisjonile õigus neid rakendada; on seisukohal, et 
kõnealused õigused peaksid hõlmama ka sanktsioonide rakendamist ettevõtjate suhtes, 
sarnaselt õigusega rakendada sanktsioone konkurentsiõiguses;

29. peab oluliseks, et komisjoni kehtestatud sotsiaalset dumpingut käsitlevad eeskirjad 
lisataks siduvasse õigusakti; peab vajalikuks kehtestada kõnealuste õiguste rakendamiseks 
üleeuroopaline tööjärelevalve;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Viimase kümnendi majanduslikud ja sotsiaalsed muutused avaldavad tööturule suurt mõju. 
Maailma majanduse üleilmastumine on negatiivselt mõjutanud traditsiooniliselt turvalisi ja 
õiglasi töösuhteid. Alltöövõtt, allhanked, töö intensiivistumine ja tööalane ebakindlus 
kahjustavad Euroopa tööhõive kvaliteeti.

Töösuhete halvenemisega kaasneb tööõiguse ja töötajate õiguste eiramine. EL seisab järjest 
sagedamini vastamisi deklareerimata töö ja varimajanduse juhtumitega.

Varimajandus vähendab ühiskonna arenguvõimalusi, sama ajal kui deklareerimata töö 
põhjustab niisuguste töötajate tekkimist, kes on tõrjutud ja kes kogevad tõenäoliselt rahalisi ja 
sotsiaalseid raskusi. Sissetuleku ja sotsiaalkindlustuse puudumise korral on ebaseaduslikel 
töötajatel keeruline planeerida peret ja tulevikku, sest niisuguste põhivajaduste rahuldamine 
nagu eluaseme leidmine on takistatud. Nad ei saa täielikult panustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi ega sellest ka kasu ning saavad tavaliselt sektori ulatuses 
madalamat palka. Sellega ei ohustata üksnes asjaomaseid inimesi, vaid ka seaduslike töötajate 
palkasid, mis peavad konkureerima madalamate palkadega.

Deklareerimata töö ja varimajandus avaldavad kogu majandusele kahjulikku mõju, sest 
mõjutavad toodete ja teenuste kvaliteeti ja ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustavad 
kõlvatut konkurentsi ühtsel turul maksudest kõrvalehoidumise ja maksude tasumata jätmise 
tõttu saamata jäänud maksutulu kaudu. Nad avaldavad aga otsest mõju ka ühiskonnale, sest 
käsitlevad töötingimusi, tööohutust, kaitsetute rühmade, nagu sisserändajate, noorte, naiste ja 
madala kvalifikatsiooniga töötajate ärakasutamist, riiklike sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmata jätmist ning pensioneid ja sotsiaalkaitset.

Deklareerimata töö ohustab ka ettevõtjaid. Motiveeritumad töötajad on tootlikumad ja tagavad 
kvaliteetsema töö. Motivatsioon tekib kindlustundest ja sellest, kui töötaja tunneb, et teda 
hinnatakse ja koheldakse õiglaselt. Ebaseaduslikke töötajaid ei hinnata ega kohelda õiglaselt, 
neil puudub niisugune kindlustunne nagu seaduslikel töötajatel, enamasti on nende palk 
madalam ning neile on võimalik kergesti asendaja leida.

Eeskätt kriisi ajal, mil Euroopa riikide valitsused ja Euroopa Komisjon nõuavad eelarve 
konsolideerimist, tuleb arvestada asjaolu, et deklareerimata töö moodustab EL 27 SKPst 
18,8% ning mõnes riigis koguni rohkem kui 30% SKPst. Eelarve konsolideerimine saab olla 
edukas vaid juhul, kui kõlvatu konkurents ei kahjusta riigi rahandust.

Käesoleva raporti eesmärk on tuua esile tööjärelevalve süsteemide rolli deklareerimata töö 
vastu võitlemisel ELis. Praegu esineb paljudes liikmesriikides raskusi deklareerimata töö 
vastu võitlemise kõikides vormides, mis hõlmab tööinspektsioone, sest kulude kokkuhoiu 
meetmena on vähendatud tööjärelevalve rahastamist.

Seetõttu tuuaksegi käesolevas raportis esile probleemid, mida tööinspektsioonid Euroopa 
Liidus kogevad, ning esitatakse poliitikasoovitused, et lahendada deklareerimata töö 
probleemi ja aidata inspektsioonidel tõhusamalt töötada.
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Tööjärelevalve on töökorralduse lahutamatu osa. Tõhus tööjärelevalve, millega on võimalik 
lahendada tööturu muutustest tulenevaid sõlmküsimusi, on hea valitsemistava oluline osa. 
Tööinspektorid täidavad tähtsat rolli töötajate õiguste tagamisel, hoolimatute tööandjate 
kuritarvituste ennetamisel ning majandus- ja sotsiaalse arengu edendamisel. Nad aitavad 
muuta inimväärse töö tegelikkuseks ning esitavad näpunäiteid ühiskonna sotsiaalmajanduslike 
suundumuste kohta. Majanduskriis ei saa olla takistus, vaid peab olema tööjärelevalve 
parandamise ja jõustamise stiimul, et tagada töötajate kaitse.

Raport on jagatud kaheks. Kõigepealt keskendutakse siseriiklikule tasandile, sest 
tööjärelevalve ülesandeid täidavad seni riiklikud asutused. 

Raportöör sätestab liikmesriikide tõhusa tööjärelevalve põhimõtted. Raportis määratakse 
kindlaks tööjärelevalve roll ja reguleerimisala. Rõhutatakse, et tööjärelevalve peab hõlmama 
kõiki töötajate rühmi ning see kujutabki ennast põhinõuet.

Peale selle juhitakse tähelepanu väärkoheldud töötajate kaitsele. Paljudes riikides kogevad 
ebaseaduslikud töötajad raskusi oma õiguste nõudmisel. Selge peab olema see, et töötajatele 
maksmine on tähtsam kui riigitulu ebaseaduslikule tööandjale kehtestatud trahvide kaudu.

Peale selle tuuakse raportis esile mõned näited liikmesriikide parimatest tavadest, mis võivad 
kujutada endast lisandväärtust teiste riikide tööinspektsioonide jaoks. Võitlemaks tõhusalt 
deklareerimata töö vastu, on mõned liikmesriigid võtnud kasutusele uuenduslikud 
süsteemid, mille raames tehakse koostööd teiste asutustega, ning ka registreerimissüsteemid 
võõrtöötajate jaoks.

Tähelepanu juhitakse ka haavatavatele rühmadele, nagu füüsilisest isikust ettevõtjad, 
renditöötajad ja koduabilised, kelle seas on ebaseaduslik töö iseäranis levinud ja kes 
põhjustavad oma keerulise tööolukorra tõttu riiklikele tööinspektsioonidele raskusi.

Teiseks on raporti eesmärk keskenduda Euroopa tasandile, tuues esile poliitikasoovitused 
riiklike asutuste vahelise piiriülese koostöö edendamiseks ja uued seadusandlikud algatused 
tööinspektsioonide rolli tugevdamiseks.

Kui Euroopa soovib tagada tööõiguse kohaldamise järelevalve raames tõhusat tööjärelevalvet, 
on vaja muud kui mittesiduvaid õigusakte, et tagada liikmesriikides inimväärne, stabiilne, 
tervislik ja ohutu tööhõive. Raportiga tahetakse juhtida tähelepanu möödapääsmatule 
vajadusele õiguslikult siduvate meetmete järele, et jõustada töötajate ja tööalast kaitset ning 
rakendada peamisi töö- ja sotsiaalseid õigusi. See peab saama alguse peamiste töö- ja 
sotsiaalsete õiguste suurendamisest ühtsel turul ja tööst õiglase konkurentsi ja töötajate 
õiguste edendamise nimel. Kõnealune põhimõte peab olema sätestatud ELi esmastes 
õigusaktides, millega võetakse vastu sotsiaalse arengu protokoll, et kaitsta peamisi 
sotsiaalseid õigusi siseriiklike reformide ja kokkuhoiumeetmete negatiivsete tagajärgede eest.

Tõhusa ELi tasandi tööõigusega tagatakse tõhus tööjärelevalve, mille abil on võimalik 
jõustada tööalastes õigusaktides sätestatud selgeid ja siduvaid põhimõtteid. Ühtsel turul, kus 
sotsiaalne dumping ja töötajate ärakasutamine on tõsised probleemid, mis puudutavad 
tuhandeid töötajaid ja ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõimet, tuleb kehtestada ELi õigusakt, mis kaitseb töötajaid ning mille järelevalve 
ja jõustamisega peab tegelema ELi tasandi tööjärelevalveasutus.
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Üks peamisi tööjärelevalve probleeme on piiriülesed töösuhted. Riiklikel asutustel on raske 
pääseda ligi päritoluriigi olulisele teabele ja keeruline mõista töösuhteid, mis hõlmavad sageli 
pikka allhankeahelat.

Raportöör väljendab heameelt komisjoni algatuse üle luua tööinspektoritele Euroopa 
platvorm. Raportöör on ka seisukohal, et vaja on võtta lisameetmeid deklareerimata töö vastu 
võitlemiseks piiriüleselt. 

Üks soovitus on luua Euroopa asutus, mis käsitleb mis tahes piiriüleseid küsimusi
tööjärelevalve valdkonnas. See võiks hõlmata näiteks nii piiriüleste teenuste osutajate kui ka 
riiulifirmade kontrollimist, Euroopa erikoolitusprogrammide kehtestamist ja piiriülese 
kontrolli korraldamist.

Teine soovitus käsitleb niisuguse Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi kasutusele võtmist, 
millel on salvestatud vajalikud andmed, näiteks tööaja ja sotsiaalkindlustuse kohta. See 
võimaldab tööinspektoril kontrollida kõiki vajalikke andmeid kohapeal. Niisugust kaarti on 
kasutatud katseprojekti raames ehitussektoris ja seega on seda juba katsetatud. Rootsis võeti 
juba niisugune kaart kasutusele ehitussektoris ning see osutus lihtsaks ja äärmiselt tõhusaks 
viisiks töökohtade ja rajatiste kontrollimiseks. Inspektoritele antakse detektor, mille abil nad 
saavad lugeda kaardil olevat teavet väga kiiresti ja kerge vaevaga. Luksemburgis kehtestati 
sarnane süsteem 2013. aasta jaanuaris.

Raportöör soovitab võtta kasutusele ka varajase hoiatamise süsteemi, mis võimaldab 
riiklikel asutustel vahetada teavet pettuse või ettevõtete ebaseadusliku tegevuse korral. 
Niisugune süsteem on juba võetud kasutusele tarbijakaitse valdkonnas (RAPEX) ning on 
aidanud kuritarvitusi ennetada.

Peale selle esitatakse raportis uued võimalikud seadusandlikud algatused. Töötervishoiu ja 
tööohutuse valdkonnas aitavad Euroopa õigusaktid ja institutsioonid muuta tööjärelevalve 
tõhusamaks ja ELi tasandil paremini kooskõlastatuks, kuid töötingimuste ja töötajate õiguste 
kaitse valdkonnas see nii ei ole.

Uute direktiivide kehtestamist võiks kaaluda ühest küljest selleks, et edendada tööinspektorite 
rolli ning teisest küljest selleks, et võimaldada paremini kontrollida tööhõiveameteid.
Peale selle juhib raportöör tähelepanu ka asjaolule, et ehkki Euroopa tasandil on tõhus 
konkurentsipoliitika, mida jõustab ettevõtjate kõlvatute konkurentsitavade korral edukalt 
Euroopa Komisjon, siis sotsiaalse dumpingu vastaste meetmete jõustamist ELi tasandil ei 
toimu. Raportis märgitakse, et deklareerimata töö on ka üks ühtse turu konkurentsi 
moonutamise viis ning tuleks kriminaliseerida. Seetõttu palutakse kehtestada aluslepingus 
sotsiaalse dumpingu vastased sätted, millega antakse Euroopa Komisjonile pädevus 
rakendada nende kaitseks sanktsioone.

Valdkond, kus on samuti vaja ELi tasandi seadusandlikku tegevust, on uute tööhõivevormide 
ja ebatüüpilise töökorralduse reguleerimine, kehtestades töötaja kohta ELi tasandil selge ja 
siduva määratluse, et võidelda tööõigusest kõrvalehoidmise ühe enam levinud tavaga –
fiktiivselt füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine. See on tööinspektoritele oluline vahend, 
mille abil määrata kindlaks, kas ettevõtjad kasutavad ebaseaduslikult seda tava. 


