
PR\682228ET.doc PE 392.379v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ESIALGNE
2007/0000(INI)

29.8.2007

RAPORTI PROJEKT
Kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti 
paindlikkuse ja turvalisuse kaudu
(2007/0000 (INI))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Ole Christensen



PE 392.379v02-00 2/14 PR\682228ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ....................................................................................................................11



PR\682228ET.doc 3/14 PE 392.379v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

„Kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti 
paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” kohta
(2007/0000 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: 
rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” (KOM(2007)0359);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2007. aasta arvamust 
teemal „Flexicurity (sisemise paindlikkuse mõõde – kollektiivläbirääkimised ja 
sotsiaaldialoogi roll tööturu reguleerimise ja reformimise vahenditena)” (SOC/272);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuni 2007. aasta arvamust 
teemal „Sotsiaalpartnerite roll töö-, pere- ja eraelu ühitamisel” (SOC/271);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuni 2007. aasta arvamust 
teemal „Esmatähtsate kategooriate tööhõive (Lissaboni strateegia)” (SOC/251);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi 
sõlmküsimuste lahendamisel" (KOM(2006)0708);

– võttes arvesse OECD 2006. aasta tööhõiveprognoosi „Töökohtade arvu ja sissetulekute 
suurendamine”; 

– võttes arvesse ILO 2004. aasta augusti aruannet „Kas stabiilne tööjõud on majandusele 
kasulik? Töökoha püsivus – tootlikkus – töösuhe”, millest nähtub, et ühel töökohal 
püsimise ja tootlikkuse vahel on positiivne seos;

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr. 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse 
kohta (1948), ILO konventsiooni nr. 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse kohta (1949) ja ILO soovitust nr. 198 töösuhete kohta (2006);

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa 
tulevase sotsiaalse mudeli kohta2, milles korratakse Euroopa Liidu ühiseid väärtusi 
võrdsuse, solidaarsuse, mittediskrimineerimise ja tulude ümberjaotamise kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 136 kuni 145;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 15, 20 ja 27–38, eelkõige õigust 
kaitsele põhjendamatu vallandamise eest ning õigust õiglastele ja võrdsetele 

  
1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
2 EÜT C 305 E, 14.12.2006, lk 141.
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töötingimustele;

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalhartat;

– võttes arvesse kõrgetasemelise töörühma 2004. aasta maikuu aruannet sotsiaalpoliitika 
tuleviku kohta laienenud Euroopa Liidus;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Ühenduse Lissaboni programm”: 2006. aasta 
aruanne meetmete tehnilise rakendamise kohta” (SEK(2006)1379) ja selle rakendamist;

– võttes arvesse komisjoni teatist sotsiaalmeetmete kava kohta (KOM(2005)0033),

– võttes arvesse liikmesriikide esitatud riiklikke Lissaboni reformi kavasid;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas” 
(KOM(2006)0567);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssed 
suunised (2005–2008)” (KOM(2005)0141);

– võttes arvesse 2000. aasta märtsi, 2001. aasta märtsi, 2005. aasta märtsi ja oktoobri ning 
2006. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni 
(UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 
tähtajalise töö kohta1:

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste 
väljakutsete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta;2

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni direktiivi 
96/71/EÜ rakendamise kohta, mis käsitleb töötajate lähetamist4;

– võttes arvesse 1975. aasta ILO konventsiooni (lisasätted) võõrtöötajate kohta;

– võttes arvesse ILO 1997. aasta konventsiooni eratööhõivebüroode kohta;

– võttes arvesse ILO inimväärse töö tegevuskava; 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks. Ühenduse panus 
inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (KOM(2006)0249);

  
1 EÜT L 175, 10.07.1999, lk 43.
2 ELT C 292 E, 01.12.2006, lk 131.
3 EÜT L 18, 21.01.1997, lk 1.
4 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 452. 
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– võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta direktiivi 75/117/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamisega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta 
liikmesriikides;1

– võttes arvesse nõukogu 9. veebruari 1976. aasta direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega2;

– võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 
sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate tööohutust ja töötervishoidu parandavate 
meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 
lõike 1 tähenduses)3;

– võttes arvesse nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl4;

– võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides;5

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/73/EÜ6, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega;

– võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/81/EÜ Euroopa 
Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva 
raamkokkuleppe kohta – lisa: osalist tööaega käsitlev raamkokkulepe7;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0000/2007),

A. arvestades, et Euroopa Liit on vabakaubanduspiirkond ja ühistel väärtusel põhinev 
ühendus, millest tulenevalt mis tahes tööõiguse ja tööturu reform peab peegeldama 
kõnealuseid väärtusi, ning arvestades, et Euroopas väljakujunenud tööõiguse 
aluspõhimõtted kehtivad ikka edasi; arvestades, et tööõigus pakub õiguskindlust ning 
töötajate ja tööandjate kaitset kas õigusakti või kollektiivlepinguga või mõlemaga koos, 
ning arvestades, et tööõigus reguleerib võimu tasakaalu töötajate ja tööandjate vahel, ning 
arvestades, et mis tahes tööõiguses tehtavate muudatuse edukus oleks suurem, kui töötajad 
tunneksid end turvalisemalt; ning arvestades, et see turvatunne oleneb ka sellest, kui lihtne 
on leida uut töökohta;

  
1 EÜT L 45, 19.02.1975, lk 19.
2 EÜT L 39, 14.02.1976, lk 40.
3 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
4 ELT L 216, 20.08.1994, lk 12.
5 EÜT L 254, 30.09.1994, lk 64.
6 EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15. 
7 EÜT L 14, 20.01.1998, lk 9.
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B. arvestades, et kaitstud paindlikkust tuleb seetõttu vaadelda kui tugevat Euroopa 
sotsiaalmudelit, mis soodustab konkurentsi- ja kohanemisvõimeliste ettevõtete ja töötajate 
arengut;

C. arvestades, et tööpuudust ELis ei põhjusta mitte töökaitsealased õigusaktid, vaid pigem 
see, et puudub töökohtade loomine uurimis- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute 
ning elukestva õppe kaudu, mis looks dünaamilise tööturu;

D. arvestades, et tipptasemel, uuenduslik ja teadmistepõhine majandus peaks püüdma olla 
konkurentsivõimeline väärtusahela tipus, ning et selle saavutamiseks on vaja pikaajalist 
töösuhet ja kõrge kvalifikatsiooniga tugevalt motiveeritud tööjõudu; 

E. arvestades, et kaitstud paindlikkuse eesmärk on võimaldada üksikisikutel toime tulla 
muutustega ning suurendada liikuvust Euroopa tööturul, mille otsene tagajärg on 
jätkusuutliku tööhõive ja sissetuleku loomine; 

F. arvestades, et siseturul võrdsetel alustel konkureerimiseks peavad liikmesriigid 
minimaalsel tasemel ühtlustama oma vastavad tööõigusalased õigusaktid, eriti nendes 
valdkondades, mis on ELi pädevuses;

G. arvestades, et kaitstud paindlikkus tähendab tööandjate, töötajate, tööotsijate ja 
ametivõimude õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu ning nõuab ametivõimude ja 
sotsiaalpartnerite vahelist usalduse ja dialoogi õhkkonda, kus kõik on valmis muudatuste 
eest vastutama ja töötavad välja tasakaalustatud poliitikat, võttes eriti arvesse ebasoodsas 
olukorras olevaid rühmi, näiteks naised, sisserändajad, noored ja eakamad töötajad ning 
puuetega inimesed;

H. arvestades, et kõrgest tööpuuduse tasemest ja tööturu killustatusest tuleb üle saada kõigile 
töötajatele võrdsete õiguste andmisega ning täiendavate töökohtade loomisesse ja 
elukestvasse õppesse investeerimisega;

I. arvestades, et komisjoni teatis „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: 
rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” (KOM(2007)0359) on 
oluline samm tasakaalustatuma arutelu suunas kaitstud paindlikkuse teemal, 

1. tunnistab, et 21. sajandil edu saavutamiseks on Euroopal vaja ettevõtteid, mis haaravad 
kohe kinni kiiresti muutuvas maailmas esilekerkivatest võimalustest; 

2. rõhutab siiski, et kaitstud paindlikkus on tööturu reformi poliitikastrateegia ning peab 
seega olema igakülgne, hõlmates kõiki tööhõive ja sotsiaalpoliitika tahke nii riiklikul kui 
ELi tasandil; 

3. rõhutab, et Euroopa kaitstud paindlikkuse strateegias peaks täpsemalt uurima tänapäeva 
majanduse nõudmisi, millist tüüpi tööjõudu vajavad Euroopa ettevõtted edu 
saavutamiseks ning millised on peamised takistused;

4. usub, et kaitstud paindlikkuse strateegias tuleb pöörata põhitähelepanu suurimatele 
probleemidele, tehes seda tasakaalustatud paketi raames, mille suhtes sotsiaalpartneritega 
tihedalt konsulteeritakse, kuid igasugune katse suurendada paindlikkust enne 
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sotsiaalpartneritega kompromissi saavutamist või paindlikkuse suurendamise eest selget 
hüvitust pakkumata tekitab ainult suuremat ebakindlust; 

5. usub siiski, et suurimad probleemid ELis on seotud kvalifitseeritud ja 
kohanemisvõimeliste töötajate pakkumisega – ning see on küsimus, mis peaks olema 
Euroopa kaitstud paindlikkuse strateegia keskmes; rõhutab, et esmatähtsaks tuleb pidada 
paindliku tööturu loomist haridustaseme tõstmise ning koolitus- ja 
ümberkoolitusprogrammide laiendamise teel; kõrvaldades tõkked naiste, sisserändajate, 
eakamate või noorte töötajate ja teiste ebasoodsas olukorras olevate rühmade tööjõu hulka 
integreerimise teelt; kõrvaldades tõkked kutsealase ja geograafilise liikumise teelt; ning 
aktiivse tööturupoliitikaga, mis hõlbustab üleminekut eelmiselt töökohalt uuele töökohale; 
rõhutab uute tehnoloogiate otsustavat rolli hariduses ja koolituses ning tuletab meelde 
paindlikkuse uusi vorme, mida pakub kaugtööd, osalist tööaega ja tähtajalisi lepinguid 
käsitlev sotsiaalpartnerite kokkulepe; ei nõustu komisjoni eristusega „insaiderite” ja 
„autsaiderite” vahel;

6. teeb seetõttu ettepaneku, et 2007. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu võtaks vastu 
tasakaalustatumad kaitstud paindlikkuse põhimõtted, mis põhinevad kvaliteetse tööhõive 
loomisel ja Euroopa sotsiaalmudeli tugevdamisel; rõhutab, et need põhimõtted peaksid 
hõlmama:

( vajadust kvalifitseeritud ja kohanemisvõimelise tööjõu järele
( meetmeid ebakindlate töösuhete ja tööjõu väärkasutamise vastu 
( tööturu killustumise kaotamist ja üleminekut töökoha kindluselt töösuhte 

kindlusele 
( partnerlust muutuste juhtimises 
( sugupoolte võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi kõigile
( siseriiklike võimaluste väljaarendamist koostöös sotsiaalpartneritega 
( tööhõive kasvu ja töökohtade makromajanduslikku raamistikku;

7. tuletab meelde ELi pädevust tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas ning tuletab 
liikmesriikidele ja komisjonile meelde nende kohustust tagada õigused ELi tasandil; 
tuletab meelde, et ELi õigusaktid täiendavad siseriiklikke tööturualaseid eeskirju ning on 
oluline element töötajate õiguste tagamisel; 

8. nõuab selles kontekstis vahendatud töö ja täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse 
direktiivi vastuvõtmist, tööaja direktiivi1 ja Euroopa töönõukogude direktiivi2 kiiret 
muutmist ning töötajate lähetamise direktiivi paremat rakendamist;

9. nõuab samuti, et taaselustataks võitlus deklareerimata töö ja varimajanduse vastu, sest 
need nähtused – esinedes erinevates liikmesriikides siiski erineval määral – kahjustavad 
majandust, jätavad töötajad kaitseta, on kahjulikud tarbijatele, vähendavad maksutulu ja 
tekitavad ettevõtete vahel ebaausat konkurentsi; kutsub komisjoni võitlema deklareerimata 
töö vastu riiklike tööinspektsioonide ja/või ametiühingute vahelise Euroopa 

  
1 ELT L 307, 13.12.1993, lk 18.
2 ELT L 254, 30.09.1994, lk 64.



PE 392.379v02-00 8/14 PR\682228ET.doc

ET

koordineerimisplatvormi loomisega ning nõuab intensiivset üleriigilist koordineerimist 
asjassepuutuvate avalike asutuste ja eraettevõtete vahel ning kutsub liikmesriike üles 
kasutama uuenduslikke, erinevate tegevusvaldkondade näitajatel ja võrdlustel põhinevaid 
meetodeid, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu;

10. on veendunud, et usalduse ja dialoogi õhkkonda on võimalik luua ainult sotsiaalpartnerite 
kaasamisega riikliku poliitika kohandamisse ning tugevate ametiühingute ja 
kollektiiviläbirääkimiste soodustamisega, mis kujutab endast üht osa 
osalustööhõivesüsteemist, kus valitseb suur usaldus, mille tulemusena tagatakse tasakaal; 
rõhutab vajadust tegelda puudustega kollektiivläbirääkimiste teemade ulatuses ning 
innustab laiendama kollektiivläbirääkimisi ja sotsiaaldialoogi– sealhulgas piiriülest ja 
majandusharu tasandi dialoogi – nii et see hõlmaks koolitust, töökorraldust ning 
ümberkorralduste ja ümberpaigutustega seotud küsimusi; nõuab tungivalt, et komisjon 
annaks sotsiaalpartneritele tehnilist ja finantsabi;

11. rõhutab, et kõik kaitstud paindlikkuse mudelid peaksid põhinema Euroopa sotsiaalmudeli 
aluseks olevatel ühistel põhimõtetel; usub, et paindlikkuse ja turvalisuse nõuded 
tugevdavad üksteist ning et kaitstud paindlikkus võimaldab ettevõtetel ja töötajatel 
kohaneda sotsiaalkaitse, sotsiaalse turvalisuse ja töötushüvitiste ning tervisekaitse ja 
tööohutuse kõrge taseme, aktiivse tööturupoliitika ning koolituse / elukestva õppe 
võimalustega; rõhutab ka regulaarsete ja tõhusate kolmepoolsete kollektiivläbirääkimiste 
toimumist tugevate ja esinduslike sotsiaalpartnerite osavõtul ning vajadust ulatusliku 
hoolekande ja kõrgekvaliteediliste teenuste (näiteks lapse- ja muude ülalpeetavate 
hooldus) üldise kättesaadavuse järele; rõhutab veel, et töötajate turvalisus võib toetada 
tööjõu liikuvust ning struktuurseid muutusi, sest suureneb riskivalmidus; 

12. leiab, et komisjoni kitsas lähenemisviis paindlikkusele ja turvalisusele on kahetsusväärne, 
ning kutsub komisjoni üles pühenduma töötajate turvalisuse, aktiivse tööturupoliitika ja 
elukestva õppe põhimõttele ning vaatlema kaitstud paindlikkust Euroopa sotsiaalse mudeli 
laiemas kontekstis;

13. rõhutab, et võitlus tööturu killustumise vastu sisaldab põhiõiguste tagamist kõikidele 
töötajatele olenemata nende konkreetsest tööalasest staatusest ning see peaks hõlmama:
võrdset kohtlemist, töötajate tervise ja ohutuse kaitset ning sätteid tööaja, ühinemis- ja 
esindamisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste, kollektiivse tegutsemise ja koolitusele 
juurdepääsu kohta, ning omandatud õiguste jätkuvat kaitset sätetega, mis käsitlevad 
haridus- ja koolitusperioode, hooldustegevust, üleminekut sõltuvalt töösuhtelt iseseisvale 
tööle jne; tuletab meelde, et põhiõiguste ja tööõiguse eesmärk ei ole hoida töötajaid samal 
töökohal terve elu, vaid pakkuda väärikaid elamis- ja töötingimusi; 

14. rõhutab vajadust juurutada poliitika, mis aitaks vältida suure hulga ebastandardsete 
töölepingute jätkuvat sõlmimist;

15. nõuab igakülgsete elukestva õppe süsteemide loomist, kusjuures erilist tähelepanu tuleb 
pöörata ebastandardsete lepingutega töötajatele; kutsub liikmesriike üles keskenduma riigi 
nõrkadele valdkondadele suunatud strateegiatele ning tegema sihtinvesteeringuid 
haridusse ja koolitusse ning tagama, et riigiasutuste ja ettevõtete tulemused paraneksid; 

16. kutsub üles liikmesriikide sotsiaalpartnereid ja avalikku võimu tagama elukestvasse 
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õppesse investeerimine, leppides kokku kulutada sellele 2% SKT-st (avaliku ja erasektori 
kulutused kokku); kutsub liikmesriike üles, et nad julgustaksid ettevõtteid suurendama 
investeeringuid elukestvasse õppesse;

17. rõhutab tööandjate, valdkondlike rahastute algatuste, regionaalarengu ja aktiivse 
tööturupoliitika pakutavate töökorralduse uuenduslike vormide (näiteks õppivad 
organisatsioonid, mitmekülgsete oskuste arendamine ja tööalane rotatsioon koolituse 
tulemusena) tõhusust; 

18. on veendunud, et on oluline julgustada stabiilseid töösuhteid, mida iseloomustab usalduse 
kõrge tase;

19. tuletab meelde, kui tähtis on mõjus ja aktiivne tööturupoliitika, sealhulgas nõustamine ja 
juhendamine, ümberõpe ja liikuvuse toetamine, et lühendada üleminekuaega ühelt 
töökohalt teisele, ning muutustele avatust soodustav hoolekandesüsteem, mis leevendab 
sissetuleku kaotust ning pakub õppimisvõimalusi;

20. rõhutab vajadust soodustada liikuvust, arendades selleks välja võimalused liikuda 
ülespoole, et hõlbustada töötajate liikumist turvalisematele, stabiilsematele ja suuremaid 
oskusi nõudvatele töökohtadele, ning edendades nii tavaharidussüsteemis kui ka 
mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu omandatud oskuste ja kvalifikatsiooni 
tunnustamist1;

21. kutsub liikmesriike üles juurutama meetmeid, mis on kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
Euroopa paktiga ning teatisega Euroopa demograafilise tuleviku kohta, et soodustada 
kvaliteetsetele töökohtadele juurdepääsu nii naistele kui meestele;

22. rõhutab, et sotsiaalpartneritel on vaja pidada läbirääkimisi tööajakorralduse üle, mis peab 
olema piisavalt paindlik, et vastata tööandjate ja töötajate vajadustele ning võimaldada 
inimestel tasakaalustada töö- ja pereelu; 

23. kutsub liikmesriike üles juurutama süsteeme, mis toetaksid eakamate töötajate paindlikku 
pensionile minekut osalisele pensionile ülemineku ja sarnaste skeemide kaudu, mis võivad 
suurendada eakamate töötajate integreerimist tööturule;

24. tuletab liikmesriikidele meelde, et suurema kogutööhõive saavutamiseks kaitstud 
paindlikkuse kaudu on vaja toetavat makromajanduslikku keskkonda, ning et kaitstud 
paindlikkuse strateegia peab hõlmama makromajandusliku poliitika ja avaliku sektori 
kulutuste paremat koordineerimist, et tagada mõistlik kasv, kusjuures kulutuste struktuuri 
tuleb Lissaboni eesmärkidest lähtudes muuta;

25. kutsub Euroopa Keskpanka üles toetama struktuurireformi, elukestvasse õppesse ning 
uurimis- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid;

26. tuletab komisjonile meelde vajadust anda Euroopa Parlamendile talle määratud nõuandva 
rolli täitmiseks piisavalt aega, mis peab kindlasti olema vähemalt viis kuud;

  
1 Mitteformaalne õpe on organiseeritud ja pidev haridustegevus, mis ei vasta täpselt tavahariduse määratlusele.
Informaalne õpe on väljapool tavaharidussüsteemi või mitteformaalset õpet olev tegevus, mille organiseerituse 
tase on madal, näiteks iseõppimine. Formaalne haridus on iga riigi tavaharidussüsteem. Vt SEK(2006) 639
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27. palub Euroopa ettevõtetel kiirendada ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika rakendamist 
ning kutsub komisjoni üles, et komisjon hakkaks rakendama Euroopa Parlamendi 13. mai 
2007. aasta ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitlevas resolutsioonis toodud soovitusi1;

28. on arvamusel, et ühenduse institutsioonid ja liikmesriigid peaksid Lissaboni strateegia 
raames rakendama kaitstud paindlikkuse ühtseid põhimõtteid; kutsub üles muutma 
tööhõive suuniseid, lisades nendesse kaitstud paindlikkuse ühtsed põhimõtted, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama oma riikliku reformiprogrammi kaudu; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles, et nad kaasaksid Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente 
ning sotsiaalpartnereid tõhusamalt avatud koordineerimismeetodi (sealhulgas Euroopa
tööhõivestrateegia ja tööhõivesuuniste) rakendamisse ja seiresse, selleks et tagada nende 
poliitikate optimaalne tõhusus;

29. kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni üles kehtestama sotsiaalmeetmete kava raames ja 
võttes arvesse parlamendi raportit „Sotsiaalse tegelikkuse hindamine” ambitsioonikat 
sotsiaalreformi kava nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil; kutsub neid kaht institutsiooni 
üles koostama koos parlamendiga nägemust tuleviku sotsiaalse Euroopa kohta, kus 
tasakaalustatult toetatakse reforme ning kohanemist kaitstud paindlikkuse, 
globaliseerumise, tööstuse ümberkorraldamise, tehnoloogiliste uuenduste, demograafilise 
olukorra ja rändega; rõhutab seetõttu, et tööhõive ja töö kvaliteedi kasvu saavutamiseks 
peavad olema tagatud Euroopa traditsioonides kindlalt juurdunud sotsiaalsed õigused ja 
sotsiaalkaitse; rõhutab, et sel viisil pakub sotsiaalne Euroopa koos ambitsioonikate 
liikmesriikides toimuvate reformidega töötavatele inimestele ja kodanikele tõelist 
lisaväärtust, kasutades kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid (avatud 
koordinatsioonimeetod, siseriiklikud ja ELi õigusaktid, sotsiaaldialoog, programmid); 
usub, et kodanike toetuse võib pälvida ainult selline siseturg, kus majandusvabadus on 
tasakaalus sotsiaalsete õigustega;

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

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0062.
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SELETUSKIRI

1. 2007. aasta juulis avaldas komisjon oma ekspertrühma soovituste1 põhjal vastavalt oma 
aruandele tööõiguse ajakohastamise kohta teatise2 kaitstud paindlikkuse võimaluste kohta. 
Arutelu kaitstud paindlikkuse teemal, mis on tihedalt seotud aruteluga tööõiguse üle, on 
väga õigeaegne, sest Euroopa Liidu hoolekandesüsteemide ees seisavad väljakutsed, mis 
on seotud maailma ja Euroopa Liidu liikmesriikide turgude kasvava integreerumise, kõrge 
tööpuuduse, Euroopa elanikkonna vananemise, tehnoloogiliste muutuste kiiruse ja naiste 
suureneva osalemisega tööturul. Ainult ELi-põhine majanduslik ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus, millega kaitstakse ühiseid väärtusi, võib olla piisavalt tugev, et kaitsta oma 
huve ning säilitada ja täiustada Euroopa sotsiaalse mudeliga seotud väärtusi – võrdsust, 
solidaarsust, üksikisiku õigusi ja kohustust, mittediskrimineerimist ja ümberjaotamist koos 
kõikide kodanike juurdepääsuga kõrgekvaliteedilistele avalikele teenustele – ning juba 
saavutatud kõrgeid sotsiaalseid standardeid.

2. Euroopa integratsioon on alati teinud edusamme, ühitades Euroopa Liidu õigusaktid ja 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil läbiviidavad reformid. Euroopa raamistik 
pakub hindamatu võimaluse kujundada siseriiklikku õigusloomet ja siseturu arengut. ELi 
sotsiaalvaldkonna acquis ühelt poolt ja avatud koordineerimismeetod koos riiklike 
reformikavadega teiselt poolt on loonud raamistiku liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimiseks. Ka paindlikkuse ja turvalisuse arutelu võib kuuluda sellesse 
raamistikku ning reformide erinevad osad tuleb viia ellu kõige asjakohasemal tasandil. 
Kuigi Euroopa Liidu liikmesriikide tööturgude ja sotsiaalpoliitika eripära tõttu ei ole 
võimalik leida üht kõigile sobivat lahendust, on ka meie ühisturg tekitanud ja tekitab edasi 
ühiseid väljakutseid, mida on kõige parem lahendada ELi tasandil. ELi roll, mille kõrval 
austatakse liikmesriikide pädevust, ei tähenda mitte lihtsalt parima tava levitamise 
platvormiks olemist, vaid ka arutelu teatud raamidesse asetamist, mida tehakse 
liikmesriikides rakendamisele kuuluvate õigusaktide, suuniste ja võrdlusaluste 
kokkuleppimise teel. 

3. Nagu paljud uuringud on näidanud, saavad kaitstud paindlikkuse mudelid toimida ainult 
usaldust soodustavas keskkonnas. Selle tagajärgi tuleb kindlasti tutvustada kõigile 
sidusrühmadele, sealhulgas tööandjatele, töötajatele ja kogu ühiskonnale. Inimesed 
aktsepteerivad pidevaid muutusi, kui on olemas tagatised ja hüvitusmehhanismid.
See tähendab üksikisikutele suuremate volituste andmist oma eluvalikute üle 
otsustamisel, ilma et sellega kaasneks suur risk nende karjäärile või pensionile. See aga 
tähendab tugevdatud sotsiaalkaitse- ja tööturusüsteeme, kvaliteetset sotsiaalset 
infrastruktuuri ja põhiõigusi koos konsultatsiooniprotsessiga. Liikmesriikidel on sellise 
usalduse saavutamiseks mitmed võimalused, kuid süsteem toimib ainult siis, kui ta on 
paigutatud tugevasse Euroopa raamistikku, mis tagab peamised sotsiaal- ja tööõigused 
kõigile (võimalikele) töötajatele.

4. Tugev Euroopa raamistik sotsiaalpartnerite täieliku osalemisega riiklikul, majandusharu 
ja Euroopa tasandil on absoluutne eeltingimus, et liikmesriigid saaksid usaldusel 

  
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
2 Komisjoni teatis „ nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja 
turvalisuse kaudu”. KOM(2007)0159.



PE 392.379v02-00 12/14 PR\682228ET.doc

ET

põhinevaid kaitstud paindlikkuse mudeleid ellu viia. See tähendab, et Euroopa 
sotsiaalpartneritel koos oma kolleegidega liikmesriikidest on vaja mängida otsustavat 
rolli, et töötada välja vajalik Euroopa õigusraamistik, mis annaks Euroopa ettevõtetele ja 
töötajatele paindlikkuse ja turvalisuse jaoks vajalikud tagatised. Kaitstud paindlikkus 
tähendab sotsiaalse Euroopa edendamist, mis omakorda suurendab meie ettevõtete 
tootlikkust ja konkurentsivõimet. Euroopa sotsiaalne mudel, sealhulgas suure 
konkurentsivõimega ettevõtted ja kõrgelt kvalifitseeritud kohanemisvõimelised töötajad, 
tuleks välja töötada üheaegselt liikmesriikide ja Euroopa tasandil, lähendades ja 
ühtlustades ELi majandus-, tööhõive-, sotsiaal- ja keskkonnaalaseid õigusakte. 

5. ELil ei ole mitte ainult vaja kiiresti reformida oma institutsioonilist ülesehitust, et see 
muutuks efektiivsemaks, vaid ta peab ka pakkuma oma kodanikele ja ettevõtetele 
poliitikat, mis leevendaks tihenenud konkurentsi ja turu avamise kõrvalmõjusid, mis 
mõnikord tekitavad nii tööandjatele kui ka töötajatele uusi riske. Kaitstud paindlikkus on 
välja pakutud kui uus viis, kuidas neid riske võrdsemalt jagada, kuid selle üle toimunud 
arutelu on varjutanud eelarvamused ja kahtlused. Kaitstud paindlikkuse poliitikat 
laialdaselt rakendanud liikmesriikides (Põhjamaad ja Holland) on see hästi toimiv ja 
ulatuslikult toetatav lähenemisviis, mis aitab ühitada dünaamilise majanduse ja kaitstud 
tööjõu eesmärke. Euroopa tasandil on aga suuri kartusi, et see termin on kasutusele võetud 
dereguleerimise varjamiseks, milles tööandjate vajadused tuuakse töötajate omadest 
ettepoole.

6. Seetõttu peaks arutelu lähtepunktiks olema kaitstud paindlikkuse selge ja ühemõtteline 
määratlus. Euroopas on erinevaid kaitstud paindlikkuse mudeleid, milles on erineval 
määral ühendatud ettevõttesisene paindlikkus ja turvalisus ning liikmesriigi ajaloost, 
õigustraditsioonidest, majandusolukorrast, avaliku sektori vahenditest ja töösuhete 
süsteemist sõltuv väline paindlikkus ja turvalisus. Need kõik põhinevad aga siiski ühistel 
solidaarsuse, võrdsuse, õiguste ja kohustuste põhimõtetel. Seega ei ole paindlikkuse ja 
turvalisuse nõuded vastandlikud, vaid pigem vastastikku tugevdavad. Seetõttu tuleks 
nende kahe ühitamist näha võimalusena. Kaitstud paindlikkus võimaldab ettevõtetel ja 
töötajatel kohaneda sotsiaalkaitse, sotsiaalse turvalisuse ja töötushüvitiste ning
tervisekaitse ja tööohutuse kõrge taseme, aktiivse tööturupoliitika ning elukestva õppe ja 
kutsekoolituse võimalustega. Seda toetavad regulaarsed ja tõhusad kolmepoolsed 
kollektiivläbirääkimised tugevate ja esinduslike sotsiaalpartnerite osavõtul ning ulatuslik 
hoolekande osutamine ja kõrgekvaliteediliste teenuste (näiteks lapse- ja muude 
ülalpeetavate hooldus) üldine kättesaadavus. Sellest aspektist vaadates on kaitstud 
paindlikkuse määratlus komisjoni tööõigust käsitlevas rohelises raamatus ning kaitstud 
paindlikkuse teatises liiga kitsas ning ebapiisava poliitikasuunitlusega.

7. Komisjoni põhieeldus, et riskid ja kasu tuleb jagada kaitset pakkuvaid lepinguid omavate 
ja selliseid lepinguid mitteomavate (insaiderid ja autsaiderid) töötajate vahel, on 
kahetsusväärne. Tööjõu killustamine lõpeb alles siis, kui sotsiaalpartnerid, nii tööandjad 
kui ka töötajad, lepivad õiguste ja kohustuste tasakaalu suhtes omavahel kokku. Seetõttu 
on ülioluline kaasata sotsiaalpartnerid kaitstud paindlikkuse arutellu, mida oleks tulnud 
teha juba varem. Kuigi komisjon toetab põhimõtteliselt tugevat sotsiaalset partnerlust, ei 
esitata teatises konkreetset strateegiat, kuidas sotsiaalset partnerlust Euroopa ja 
liikmesriikide tasandil edendada ja tugevdada. Ka OECD 2006. aasta tööhõive ülevaade 
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(OECD's 2006 Employment Outlook)1, milles väidetakse, et töökaitsealased õigusaktid ei 
oma mõju tööhõive üldisele tasemele, ei toeta komisjoni väidet, et range töökaitse tekitab 
tööpuudust. Seetõttu on uustulnukatel või tööturule tagasipöördujatel vaja juurdepääsu 
hõlbustamiseks nn abistavat trepiastet, kuid sellega peavad kaasnema põhiõigused, mis 
kaitsevad neid töötajaid ebaõiglase kohtlemise eest. Sellega seoses ei ole komisjon 
piisavalt selgitanud, mida tähendab „piisav” paindlikkus töölevõtmisel.

8. On vaja selgelt määratleda ELi ja liikmesriikide vaheline tööjaotus – mida on vaja teha 
Euroopa tasandil ja mida riiklikul tasandil. Komisjoni teatist võiks täiendada, tuues välja 
Euroopa Liidu rolli kaitstud paindlikkuse poliitika kujundamise protsessis. Mainimata on 
jäänud peamised ELi õigusaktid, mille vastuvõtmine või muutmine on viibinud. Sellised 
direktiivid nagu tööajadirektiiv, ajutist tööd vahendavate asutuste direktiiv, töötajate 
lähetamise direktiiv ning töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja 
nõustamiskorra sisseseadmise direktiiv peavad tagama ja suurendama töötajate kaitset 
kogu ELis, et tõsta nende usaldust ja tasakaalustada suurenenud konkurentsist, 
ümberkorraldustest ja tööturu paindlikkusest tingitud survega seotud riske. See on üks 
kaitstud paindlikkuse saavutamise võimalus, kuid võimalusi on palju rohkem – arvukad 
Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud tähtajalist tööd, vanemapuhkust, osalise tööajaga tööd 
ja kaugtööd puudutavad lepingud.

9. Lisaks on vaja julgustada sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimisi Euroopa tasandil, 
arvestades Euroopa riikide majanduse ja tööturgude süvenevat integreerumist. (välja 
jäetud, sest seda on nendega arutatud) Paindlikkuse ja turvalisuse põhimõtteid ei saa 
rakendada ilma sotsiaalpartnerite formaalse panuseta tööandjate ja töötajate õiguste ja 
kohustuste kindlaksmääramisse. Sotsiaalpartnerid peaksid kokku saama kõikidel 
tasanditel (Euroopa, riiklik, majandusharu, piirkondlik ja kohalik), et arutada, kuidas 
suurendada nii seesmist kui välist paindlikkust ja turvalisust.

10. Riiklikul tasandil tuleb liikmesriikide vahel kokkulepitud ühised põhimõtted rakendada 
Lissaboni strateegia kaudu ning seetõttu tuleb need lisada muudetud Euroopa tööhõive 
suunistesse, sest nad kujutavad endast raamistikku, mida liikmesriigid peavad rakendama 
oma riikliku reformikava kaudu

11. Komisjoni teatises märgitakse vajadust tagada töösuhte „miinimumkaitse”. See tähendab, 
et iga töökorraldusvormiga, nii mittestandardse kui standardsega – olenemata konkreetsest 
tööalasest staatusest – peaksid kaasnema põhiõigused, mis peaksid hõlmama: võrdset 
kohtlemist, töötajate tervise ja ohutuse kaitset ning tööaega puudutavaid sätteid, ühinemis-
ja esindamisvabadust, kollektiivläbirääkimisi, kollektiivset tegutsemist ja koolitusele 
juurdepääsu ning omandatud õiguste kaitset. Mis tahes siseriiklikud tööõigust käsitlevad 
reformid tuleks ellu viia nendest põhiõigustest lähtudes.

12. Suuremad investeeringud elukestvasse õppesse ja kutsekoolitusse ning parem formaalse, 
mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamine on igasuguse kaitstud paindlikkuse 
poliitika eeltingimus. Neljandast Euroopa töötingimuste uuringust (2005) 2 nähtub, et 
ettevõtetes ei ole koolituse tase tõusnud. Koolitusele juurdepääsus esinevad suured 
erinevused liikmesriikide, madala ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajate, kindlust pakkuvate 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
2 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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ja ebakindlate lepingutega töötajate ning tugeva haridusbaasiga ja kesk/kõrgharidust 
mitteomavate töötajate vahel. Seetõttu on vaja uusi stiimuleid, et taset tulevikus 
parandada.

13. Oluline on rõhutada kaitstud paindlikkuse mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja võrdsetele 
võimalustele. Paindlik tööturukorraldus mõjutab rohkem ebasoodsamas olukorras olevaid 
rühmi, näiteks naistöötajad, sisserändajatest töötajad, noored ja eakamad töötajad ning 
puuetega töötajad, ning seetõttu on oluline kehtestada põhiõigused kõigile töötajatele ning 
juurutada tugevam sotsiaalse ja tööturule kaasamise poliitika.

14. Makromajanduslik poliitika peaks stimuleerima investeerimist aktiivsesse 
tööturupoliitikasse ning tõhusamasse partnerlusse, millega kaasnevad tööandjate koolitus 
ja elukestva õppe programmid kohanemisvõimelistele töötajatele. Kõik algatused tuleb 
läbi arutada sotsiaalpartneritega ning need peavad olema majanduslikult jätkusuutlikud. 
Kui liikmesriik otsustab võtta ettevõtetelt üle ümberkorraldamisega seotud riskid, 
kehtestades leebemad töökaitseeeskirjad, peaksid ettevõtted vastutasuks panustama 
rohkem töötajatesse investeerimisse, pakkudes neile koolitust ja elukestvat õpet, ning 
investeerima rohkem uurimis- ja arendustegevusse, et arendada töökohti, parandada 
töömeetodeid ja töökeskkonda, ning töötama välja uusi tehnoloogiaid ettevõtte 
konkurentsis hoidmiseks. Seda tuleks teha juhtkonna ja töötajate vahelise tiheda 
konsulteerimise teel. 

15. Tööpuuduse tase on Euroopas ikka veel kõrge ning olukorra muutmiseks peavad 
liikmesriigid ja Euroopa Liit rohkem pingutama. Tööd võiksid saada kõik, kui era- ja 
avalik sektor viivad ellu õiged reformid ja teevad õiged investeeringud. Et tulla toime 21. 
sajandi väljakutsetega, on Euroopal vaja investeerida rohkem elukestvasse õppesse ning 
teadus- ja arendustegevusse.


