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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi 
uute vormide kohta
(2009/2220(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühine kohustus tööhõive tagamisel” (KOM(2009)0257);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa majanduse taastamise kava” (KOM(2008)0800) 
ja oma 11. märtsi 2009. aasta sellekohast resolutsiooni1;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa majanduse elavdamise kohta (KOM(2009)0114);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Partnerlus muutumise nimel laienenud Euroopas –
Euroopa sotsiaaldialoogi tähtsuse tõstmine” (KOM(2004)0557);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: 
rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” (KOM(2007)0359) ja oma 
29. novembri 2007. aasta sellekohast resolutsiooni2;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi 
sõlmküsimuste lahendamisel” (KOM(2006)0708) ja oma 11. juuli 2007. aasta sellekohast 
resolutsiooni3;

– võttes arvesse nõukogu 8. juuni 2009. aasta järeldusi (turvaline paindlikkus kriisi ajal);
– võttes arvesse turvalise paindlikkuse missiooni 12. detsembri 2008. aasta aruannet 

„Turvalise paindlikkuse ühiste põhimõtete rakendamine Lissaboni strateegia 2008–2010 
tsükli raames”;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 
(EPSCO) 5.–6. detsembri 2007. aasta järeldusi;

– võttes arvesse Euroopa tööturu osapoolte soovitusi 18. oktoobri 2007. aasta raportis 
„Euroopa tööturgude peamised väljakutsed: Euroopa tööturu osapoolte ühisanalüüs”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2010), (A7-0000/2010),

A. arvestades, et mittestandardne tööhõive, nagu osalise tööajaga, juhuslik või tähtajaline töö, 
renditöö, töö füüsilisest isikust ettevõtjana, iseseisev või kodus töötamine ja kaugtöö, on 
alates 1990. aastast märkimisväärselt kasvanud, kuigi seda käsitletakse endiselt 
„ebatüüpilise” tööhõivena;

B. arvestades, et globaliseerumine ja tehnoloogia kiire areng põhjustavad ulatuslikku 
majanduse ümberkorraldamist, tuues kaasa muutusi töösuhetes ja tehtava töö olemuses;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0123.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0574.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0339.
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C. arvestades, et finants- ja majanduskriis võivad põhjustada ebakindlust tööturul ja kasvavat 
sotsiaalset tõrjutust;

D. arvestades, et tuleks välja töötada ulatuslik täiendav ELi lähenemisviis, mis keskenduks 
jõuliselt üksteist täiendavatele poliitikameetmetele majandus-, keskkonna-, tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas;

E. arvestades, et töötuse määr 27-liikmelises ELis on tõusnud 10 %-ni, s.o samale tasemele
USAga, ning et tööpuuduse tipptase ei saabu ilmselt enne 2010. aasta teist poolt;

F. arvestades, et tööhõivemuutuste jaotus haridustaseme järgi näitab, et viimastel aastatel on 
vähenenud tööga hõivatud madala kvalifikatsiooniga isikute arv;

G. arvestades, et aastas vahetab töökohta viiendik kuni neljandik kõikidest Euroopa 
töötajatest;

H. arvestades, et tööpuuduse ja tööhõive vaheline üleminekumäär on kõrge, sest kolmandik 
töötutest ja 10% mitteaktiivsest elanikkonnast leiab töö ühe aasta jooksul;

I. arvestades, et 27-liikmelises ELis kestab 45% kõikidest töötuse perioodidest kauem kui 
üks aasta, võrreldes umbes 10 %-ga USAs;

J. arvestades, et tööjõu käive on naiste hulgas kõrgem kui meestel (erinevus on viis 
protsendipunkti), samuti on see kõrge noorte (alla 24-aastaste) töötajate hulgas ning 
väheneb seoses kõrgema haridustasemega;

K. arvestades, et mõnedes liikmesriikides on sagenenud deklareerimata töö juhtumid, mis 
võib põhjustada tõsiseid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme;

L. arvestades, et turvalise paindlikkuse hindamine on keerukas ja et oluline on kasutada 
terviklikku lähenemisviisi, mis näitaks nelja mõõtme – lepingutingimuste, elukestva õppe, 
aktiivse tööturupoliitika ja tänapäevase sotsiaalkindlustussüsteemi – omavahelist 
koosmõju ja interaktsiooni nende vahel; 

M. arvestades, et tööhõivepoliitikas tuleb aktiivselt edendada naiste ja meeste võrdseid 
võimalusi;

N. arvestades, et kuigi sotsiaalne dialoog on Euroopa riikides arenenud erinevalt, on 
kuhjuvad majandus- ja finantsprobleemid viinud kõikjal intensiivistatud kolmepoolse 
dialoogini,

A. Ebatüüpilised lepingud
1. kutsub 2010. aasta kevadist Euroopa Ülemkogu üles esitama selgeid suuniseid ja 

konkreetseid meetmeid tööhõive kindlustamiseks ja töövõimaluste loomiseks 
ambitsioonika EL2020 strateegia raames;

2. kutsub komisjoni üles jätkama turvalise paindlikkuse missiooni jõupingutusi aidata 
liikmesriike turvalise paindlikkuse põhimõtete edendamisel ning juhib tähelepanu 
asjaolule, et vastastikku õppimine ja heade tavade vahetamine, nii nagu ka avatud 



PR\808006ET.doc 5/10 PE439.183v02-00

ET

koordineerimismeetod, on olulised vahendid liikmesriikide erinevate poliitikate 
kooskõlastamisel;

3. väljendab heameelt tööturgudel eksisteerivate töötavade, lepinguliste vormide ja 
ärimudelite suure mitmekesisuse üle;

4. soovitab, et tööõiguse reform, kui see on vajalik, keskenduks oma prioriteetides 
järgmistele küsimustele: ebatüüpiliste töösuhetega hõivatud töötajate kaitse laiendamine; 
sõltuva töösuhte selgem määratlemine; meetmete võtmine deklareerimata töö vastu; ning 
ülemineku hõlbustamine tööhõive ja töötuse erinevate olukordade vahel;

5. ergutab liikmesriike välja arendama tööhõive uusi vorme, koostades uusi tööõiguse sätteid 
näiteks kaugtöö, „konkreetse eesmärgiga töö” lepingute ja „lähetustöölepingute” kohta;

6. märgib, et mittestandardsete ja ebatüüpiliste töölepingute osakaalu tõusul on tugev sooline 
ja põlvkondadevaheline mõõde, kuna naised, vanemad ja samuti nooremad töötajad on 
mittestandardses tööhõives esindatud ebaproportsionaalsel määral; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles selle tasakaalustamatusega võitlema ja seda tähelepanelikult jälgima;

7. kutsub liikmesriike üles rakendama direktiive 97/81/EÜ ja 99/70/EÜ;

8. tervitab direktiivi 2008/104/EÜ vastuvõtmist ja nõuab selle kiiret rakendamist;

9. rõhutab, et mittestandardsete töövormidega peab kaasnema toetus töötajatele, kes on 
minemas üle ühelt töölt teisele või ühest tööalasest staatusest teise;

10. julgustab liikmesriike välja arendama aktiivseid sekkumispoliitikaid, mis annaks tööturule 
naasvale töötajale õiguse isiklikuks toetuseks perioodil, mis on talle vältimatult vajalik 
koolituskogemuste ja ümberkvalifitseerumise abil töövõimelisemaks muutumisel; töötud 
peaksid naasma tööturule võimalikult kiiresti, isegi kui nende töölepingud on 
ebatüüpilised, sest tähtsaimaks kaalutluseks peab olema inimeste hoidmine tööturul;

11. kutsub komisjoni üles analüüsima ja jälgima eri tüüpi vahendeid, mis on välja töötatud 
liikmesriikide aktiveerimispoliitika raames;

12. kutsub liitu ja liikmesriike üles likvideerima ebaseaduslikku tööhõivet ja on veendunud, et 
turvalise paindlikkuse strateegiate rakendamine aitab võidelda ebaseadusliku tööhõivega 
ning vähendada ebakindlust „väga ebatüüpilise” töö vormide puhul;

13. rõhutab vajadust luua kvaliteetseid töökohti, sh rohelisi töökohti, ja tagada sotsiaalne 
ühtekuuluvus; on seetõttu arvamusel, et inimesed on ilmselt rohkem valmis neilt 
nõutavateks jõupingutusteks, kui neid pingutusi peetakse õiglasteks ning tööhõivet ja 
sotsiaalset kaasatust tagavateks;

B. Turvaline paindlikkus ja kaitstud töökarjäär

14. on veendunud, et turvalist paindlikkust tuleks määratleda kombinatsioonina paindlikkusest 
ja turvalisusest tööturul, nii et see aitaks suurendada nii tootlikkust kui ka töökohtade 
kvaliteeti, tagades turvalisuse, võimaldades samal ajal ettevõtetele töökohtade loomiseks 
vajalikku paindlikkust vastusena turu muutuvatele vajadustele; on arvamusel, et 
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paindlikkuse ja turvalisuse nõuded ei ole vastandlikud, vaid vastastikku toetavad;

15. on veendunud, et eriti seoses praeguse majandusliku olukorraga on turvalise paindlikkuse 
rakendamine veelgi vajalikum, ja tuletab meelde, et paindlikkuse põhimõtete rakendamine 
eeldab ambitsioonikaid struktuurireforme, mis põhinevad kindlal konsensusel;

16. on arvamusel, et äriühingud ei usalda tööturgu ja peavad seda praeguse majanduskriisi 
tingimustes ebausaldusväärseks, ning et neil puudub pikaajaline nägemus;

17. nõuab paindlike ja turvaliste lepinguliste suhete loomist tänapäevase töökorralduse 
kontekstis; on siiski seisukohal, et määramata tähtajaga töölepingud peaksid jääma 
peamiseks tööhõive vormiks, pidades samal ajal silmas, et mõned inimesed eelistavad 
ebatüüpilisi töölepinguid – eriti üliõpilased või noored, kes vajavad mitmekesiseid 
kogemusi;

18. mõistab hukka tavapäraste töökohtade kuritarvitusliku asendamise ebatüüpiliste 
töölepingutega, mis toimub riigi elanikkonna, töötajate ja konkurentide arvelt; rõhutab, et 
sellised lepinguvormid rikuvad Euroopa sotsiaalset mudelit;

19. on kindlalt veendunud, et, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid traditsioone, peavad mis 
tahes töösuhte vormiga kaasnema põhilised õigused, sh võrdne kohtlemine töö saamisel, 
töötajate tervise ja turvalisuse kaitse ning sätted töö- ja puhkeaja kohta, ühinemis- ja 
esindatusvabadus, kollektiivläbirääkimised, kollektiivne tegutsemine ja juurdepääs 
koolitusele;

20. nõuab, et Euroopa Liit ja liikmesriigid suurendaksid jätkusuutliku tööhõive toetamiseks 
jõupingutusi oskustesse ja koolitusse investeerimisel; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
investeerima inimestesse, jõuliselt rakendades ja rahastades elukestva õppe strateegiaid;

21. kutsub liikmesriike üles rakendama poliitikat, mis võimaldab inimestel paremini 
tasakaalustada paindlikku tööaega ja pereelu, tagades, et lastehoiuasutuste lahtiolekuajad 
oleksid kohandatud tööajaga;

22. soovitab tungivalt, et ELi tööhõivealgatus peaks sisaldama ka varajast sekkumist hetkel, 
mil töökohad tegelikult kaotatakse, eelkõige selleks, et vähendada inimeste tööturult 
väljatõrjumise ohtu;

23. kutsub liikmesriike üles tõhustama eelkõige madala kvalifikatsiooniga töötajate tööturule 
tagasitoomise kavasid, nähes ette individuaalse nõustamise, töötajate intensiivse koolituse 
või ümberõppe, subsideeritud töökohad ning toetuse töö alustamiseks füüsilisest isikust 
ettevõtjana või ettevõtte asutamiseks;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vähendama halduskoormust, et parandada 
ettevõtluskeskkonda, eriti VKEde jaoks;

25. kutsub liikmesriike aru andma hetkeseisust turvalise paindlikkuse saavutamisteede 
rakendamisel;

C. Sotsiaalse dialoogi uued vormid
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26. on veendunud, et tööturu osapoolte rolli tunnustamine uues aluslepingus kujutab endast 
edasiminekut, sest sellega tunnistatakse nende autonoomiat ja kinnitatakse nende 
toetamise tähtsust sotsiaalse dialoogi edendamisel;

27. on seisukohal, et majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse tippkohtumise 
tunnustamine institutsioonilise organina annab oma panuse tööturu osapoolte kaasamisele 
ELi majanduspoliitikasse;

28. on veendunud, et Euroopa ja riikide tööturu osapoolte panus EL2020 strateegia 
saavutamisel on eriti tähtis seoses tööhõive eesmärkide saavutamise ja turvalise 
paindlikkuse tegevuskava rakendamisega;

29. kutsub riikide tööturu osapooli üles saama üle oma reservatsioonidest „autsaiderite” 
suhtes (s.o töötajad, kellel on ebatüüpilised või „väga ebatüüpilised” töölepingud) ning 
võrdsustama nende õigused ja sotsiaalkaitse nõuded „insaiderite” omadega;

30. kutsub tööturu osapooli nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil üles toetama investeeringuid 
elukestva õppe strateegiatesse;

31. märgib, et tööturu osapoolte kaasatus poliitika kujundamisse ja rakendamisse erineb 
liikmesriigiti tunduvalt, kuid et üldiselt on tendents kasutada poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks laiemat vahendite valikut; usub, et tööturu osapoolte poolt kogetava 
sotsiaalse ja institutsioonilise toetuse kvaliteet on ilmselt nendepoolse panuse kvaliteedi 
peamine määraja;

32. usub, et kollektiivläbirääkimised on osutunud tõhusaks vahendiks tööhõive säilitamisel 
ning et see lubab ettevõtjatel leida paindlikke lahendusi majandusliku langusega 
toimetulemiseks;

33. on veendunud, et valitsustel on otsustav roll eeltingimuste loomisel kaasavateks ja 
tulemuslikeks kollektiivläbirääkimisteks ning kolmepoolsete struktuuride hõlmamiseks, et 
kaasata tööturu osapooled avaliku poliitika kujundamisse vastavalt riikide tavadele ja 
traditsioonidele;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni nõukogule, komisjonile, 
sotsiaalkaitsekomiteele, Euroopa tööhõivekomiteele ning liikmesriikide ja 
kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid seisavad silmitsi sügava finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisiga ning vajadusega suunata tohutud jõupingutused võimalikult paljude 
töökohtade ja võimalikult suure tööhõive tagamisele Euroopas.

Raportöör on veendunud, et Euroopa sotsiaalne mudel, mille eesmärgiks on jätkusuutlik 
majandusareng, täistööhõive, sotsiaalne progress, heaolu ja sotsiaalne kaitse, suudab juhtida 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriigid läbi kriisi.

Selleks, et kriis üle elada ning tagada tööhõive, vältida massilist tööpuudust ning aidata 
töötutel leida uued töökohad, tuleb tõhustada jõupingutusi investeerimisel oskustesse, 
koolitusse ja jätkusuutlike töökohtade loomisse.

Eelnevat arvesse võttes ootab raportöör Euroopa Ülemkogu 2010. aasta kevadiselt 
kohtumiselt kokkulepet selgete suuniste ja konkreetsete abinõude kohta tööhõive 
kindlustamiseks ja töövõimaluste loomiseks EL2020 strateegia raames.

EL2020 strateegia raames tuleks püüda saavutada laialdase Euroopa tööhõivealgatuse tegelik 
käivitamine, mille juures ühelt poolt tagataks, et kõikjal Euroopa Liidus saab ettevõtte asutada 
kolme päevaga ja tasuta ning et esimeste töötajate töölevõtmisega seotud formaalsusi saab 
täita ühtse kontaktpunkti kaudu, ning teiselt poolt tõhustataks eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate abistamise kavasid, nähes ette individuaalse nõustamise, töötajate 
intensiivse välja- või ümberõppe ja nende kvalifikatsiooni tõstmise, praktikaprogrammid, 
subsideeritud töökohad ning toetuse füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamisel või ettevõtte 
asutamisel; lisaks toetab raportöör Euroopa Sotsiaalfondi maksete suunamist komisjoni poolt 
oskuste arendamise ja parandamise edendamiseks.

See tööhõivealgatus peaks hõlmama varast sekkumist töö tegeliku kaotamise etapil, 
muuhulgas kindlasti inimeste tööturult väljatõrjumise ohu vähendamiseks. Selline sekkumine 
eeldab olulisi investeeringuid koolitusse, sealhulgas koolitajate arvu suurendamist koos 
keskendumisega koolituse paremale kooskõlastamisele tööjõuturule taasintegreerimise
programmidega, ning selle juures ei tohiks kasutada üksnes lühiajalisi meetmeid, vaid peaks 
püüdma võimaldada ka kõrgkvalifikatsiooni, et parandada üldist oskuste taset ELis ning 
reageerida antud hetke majandusolude muutuvatele vajadustele.

Raportöör usub, et inimesed on ilmselt rohkem valmis neilt nõutavateks jõupingutusteks, kui 
neid pingutusi peetakse ühelt poolt õiglaseks ning teiselt poolt tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse 
tagatiseks. Seetõttu peavad liikmesriigid investeerima inimestesse, jõuliselt rakendades ja 
täiendavalt rahastades elukestva õppe strateegiaid. Seetõttu peavad tööturu osapooled nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil toetama investeeringuid elukestva õppe strateegiatesse. Riiklik 
eesmärk, mille alusel valitsused ja tööturu osapooled rahastavad elukestvat õpet, aitab kaitsta 
töökarjääri.

Raportöör on veendunud, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitikas tuleb aktiivselt edendada naiste ja 
meeste võrdseid võimalusi.
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Faktid

Üldine töötuse määr 27-liikmelises ELis on 2009. aastal tõusnud 8 %-lt 9,6 %-ni (meeste osas 
7,8 %-lt 9,8 %-ni ja naiste osas 8,1 %-lt 9,3 %-ni).

Viimaste aastate jooksul on osalise tööajaga töötajate koguarv püsinud stabiilselt kõrgena, 
kusjuures nende osakaal EL-15 riikides on kõrgem kui uutes liikmesriikides. Osalise tööajaga 
töötajate osakaal tõusis 27-liikmelises EL-is 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga 0,5 
protsendipunkti. Tegemist on suhteliselt suure kasvuga, arvestades, et 2006. ja 2008. aasta 
vahel oli kasv vaid 0,1 protsendipunkti. 2008. aastal töötas kõikidest 27-liikmelise ELi 
töötajatest 18% osalise tööajaga (31% töötavatest naistest ja peaaegu 8% töötavatest meestest) 
ning tervelt 24% kõikidest osalise tööajaga töötajatest ei tee seda vabatahtlikult (peaaegu 30% 
meestest ja üle 22% naistest). Peamine mittevabatahtliku osalise tööajaga töötamise põhjus 
(24% mittevabatahtlikult osalise tööajaga töötajatest) on see, et need inimesed ei ole leidnud 
täisajaga tööd.

Tähtajalise töölepinguga töötajad on majandusliku olukorra suhtes tundlikumad. Ajutise 
töölepinguga töötajate hulk 27-liikmelises ELis langes ajavahemikus 2007–2009 1,7 miljoni 
inimese võrra. See kujutab endast umbes 6,3 %-list langust, mis on tunduvalt suurem kui 1,3 
%-line vähenemine tähtajatu lepinguga töötajate hulgas samal ajavahemikul.

FIEde arv on alates 2000. aastast langenud, kuid püsinud viimastel aastatel enam-vähem 
stabiilsena. 2007. aastal oli üle 15% 27-liikmelise ELi töötajatest füüsilisest isikust ettevõtjad 
(meeste ja naiste vahe umbes 6 protsendipunkti), võrreldes 7 %-ga USAs.

Umbes 14% töötajatest on ajutises töösuhtes (2008). Peamised põhjused on, et töötajad 
saavad haridust ja koolitust või ei ole nad leidnud püsivat töökohta.

Umbes 5% kõikidest töötajatest töötas kodus (2008).

Turvaline paindlikkus

Ebatüüpiline töö tähendab töösuhet, mis ei vasta standardile või „tüüpilisele” täisajaga, 
regulaarsele, tähtajatule ühe tööandjaga pikaajalisele töösuhte mudelile. Paindlikud 
töölepingud on vahend, mida liikmesriikides kasutatakse osana tööhõivepoliitikast ja mis on 
aidanud töötutel tööd saada. Viimasel ajal on tekkinud „väga ebatüüpilisi” töösuhte vorme (st 
tööleping kestusega alla kuue kuu, alla 10 tunni pikkune tööaeg ja suuline tööleping). Need 
töösuhte vormid on kõige levinumad noorte (19–29 aastaste) ja vanemate (üle 50 aastaste) 
töötajate, naiste ning madala kvalifikatsiooniga töötajate hulgas. „Väga ebatüüpiliste” 
töölepingutega töötajad saavad vähem väljaõpet, neil on piiratumad karjääriväljavaated ja 
madalam sissetulek võrreldes teiste kategooriate töötajatega, seetõttu on neil ka palju 
ebakindlam ametiprofiil.

Raportöör on veendunud, et liikmesriigid peaksid jälgima ja analüüsima kõiki tüüpi 
töölepingute arenguid.

Raportöör on veendunud, et turvalise paindlikkuse strateegiate jõuline rakendamine aitab 
võidelda ebaseadusliku tööhõivega ning vähendada ebakindlust „väga ebatüüpilise” töö 
vormide puhul. Turvalise paindlikkuse strateegia raames on parem keskenduda kvalitatiivselt 
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headele ühelt töökohalt teisele üleminekutele ja mitte niivõrd töökohtade säilitamisele. Selles 
raamistikus peaksid liikmesriigid investeerima aktiivsesse tööturupoliitikasse ja 
institutsioonide reformidesse. Lisaks on raportöör veendunud, et liikmesriigid peaksid 
kriitiliselt analüüsima oma töökaitsealaseid õigusakte, kuna sellega on seletatavad põhilised 
erinevused liikmesriikide vahel pikaajalise tööpuuduse esinemissageduses ja töösuhte 
kestuses.

Raportöör on veendunud, et arutelus ebatüüpilise töösuhte üle on tähtis ka sooline mõõde, 
kuna mehed on ebaproportsionaalsel määral esindatud standardsetes töösuhetes ning üha 
kasvav arv töötavaid naisi töötab ebatüüpilistes tingimustes.

Sotsiaalne dialoog

Raportöör on veendunud, et tööturu osapoolte rolli tunnustamine uues aluslepingus kujutab 
endast edasiminekut, sest sellega tunnistatakse nende autonoomiat ja kinnitatakse toetust, 
mida Euroopa Liit kavatseb anda sotsiaalse dialoogi edendamiseks. Majanduskasvu- ja 
tööhõivealase kolmepoolse tippkohtumise tunnustamine institutsioonilise organina annab oma 
panuse tööturu osapoolte kaasamisele Euroopa Liidu majanduspoliitikasse.

Euroopa ja riikide tööturu osapoolte panus EL2020 strateegia saavutamisel on eriti tähtis 
tööhõive eesmärkide saavutamiseks ja turvalise paindlikkuse tegevuskava rakendamiseks. 
Seetõttu peavad riikide tööturu osapooled üle saama oma reservatsioonidest „autsaiderite” 
suhtes (s.o töötajad, kellel on ebatüüpilised või „väga ebatüüpilised” töölepingud) ning 
võrdsustama nende õigused ja sotsiaalkaitse nõuded „insaideritega”.

Valdkondlikud läbirääkimised on kollektiivläbirääkimiste peamine tasand enamikes Lääne-
Euroopa riikides ning mitmes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.

Tööturu osapoolte kaasatuses riiklike kriisimeetmete kujundamisse on suured erinevused, 
sõltudes riikide töösuhetealastest tavadest ja struktuuridest ning võetavate meetmete 
iseloomust. Mitmes riigis kaebasid tööturu osapooled mittepiisavat kaasatuse ja 
konsulteerimise üle valitsuse meetmete ettevalmistamise käigus.

Kuigi tööturu osapoolte kaasatus poliitika kujundamisse ja rakendamisse erineb liikmesriigiti, 
on üldiselt tendents kasutada poliitiliste eesmärkide saavutamiseks laiemat vahendite valikut. 
Tööturu osapoolte poolt kogetava sotsiaalse ja institutsioonilise toetuse kvaliteet on ilmselt 
peamine tegur, mis määrab ära tööturu osapoolte panuse kvaliteedi EL2020 strateegiasse.


