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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (2007–2010) kohta
(2008/2098(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 18, 136, 145, 149 
ja 150;

– võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2007. aasta teatist „Liikuvus aitab luua rohkem ja 
paremaid töökohti: Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (2007–2010)” 
(KOM(2007)0773);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja 
elada vabalt liikmesriikide territooriumil2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsust 
2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku 
kohta (Europass)3;

– võttes arvesse 14. juuni 1971. aasta määrust EMÜ nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja 
nende pereliikmete suhtes4;

– võttes arvesse komisjoni 27. juuni 2007. aasta teatist „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste 
põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” 
(KOM(2007)0359);

– võttes arvesse 25. jaanuari 2007. aasta lõpparuannet komisjoni oskuste ja liikuvuse 
tegevuskava rakendamise kohta (KOM(2007)0024);

– võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2002. aasta teatist oskuste ja liikuvuse 
tegevuskava kohta (KOM(2002)0072);

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni Euroopa Liitu 2007. aastal 
käsitlevat majandusuuringut, eriti selle 8. peatükki „Töötajate geograafilise liikuvuse 
piirangute kaotamine”;

– võttes arvesse EURESi suunistega aastateks 2007–2010, mis kiideti heaks 2006. aasta 
juunis;

                                               
1  ELT L 255, 30.9.2005.
2  ELT L 158, 30.4.2004.
3  ELT L 390, 31.12.2004, lk 6.
4  EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. detsembri 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1992/2006 (ELT L 392, 30.12.2006, lk 1).
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– võttes arvesse 16. märtsil 2007. aaastal komisjonile esitatud EURESi tegevusaruannet 
2004–2005 „Ühtse Euroopa tööturu poole: EURESi panus” (KOM(2007)0116);

– võttes arvesse oma 5. septembri 2007. aasta resolutsiooni "EURESi 2004.–2005. aasta 
tegevusaruanne: ühtse Euroopa tööturu poole" kohta1, mis võeti vastu pärast suuliselt 
vastatava küsimuse B6-0136/2007 esitamist;

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 
14. detsembril 2000. aastal Nice’is vastu võetud resolutsiooni liikuvuse tegevuskava 
kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

A. arvestades, et vabalt liikumise ja elamise õigus on ette nähtud EÜ asutamislepingu 
artikliga 18 ning seda kinnitavad ka sama lepingu artiklid 149 ja 150, mis käsitlevad 
õigust haridusele ja kutseõppele;

B. arvestades, et töötajate liikuvus Euroopas on üks asutamislepinguga Euroopa Liidu 
kodanikele antud põhiõigusi ja Euroopa sotsiaalse mudeli tugisambaid ning Lissaboni 
strateegiaga püstitatud eesmärkide saavutamise üks peamisi vahendeid;

C. arvestades, et komisjon on toetanud eurooplaste liikuvuse parandamiseks kõrgetasemelise 
eksperdirühma loomist, mille peamine ülesanne on teha kindlaks meetmed, mida võtta 
noorte liikuvuse suurendamiseks, kutseõppealase liikuvuse toetamise parandandamiseks 
ning kunstnike, ettevõtete juhtide ja vabatahtlike töötajate liikuvuse suurendamiseks;

D. arvestades, et töötajate vaba liikumine on ja jääb üheks neljast asutamislepinguga 
sätestatud põhivabaduseks; arvestades, et vaba liikumise tagamiseks on tehtud olulisi 
edusamme ühenduse õigusaktide osas, eelkõige sotsiaalteenuste valdkonnas, mis 
hõlbusustab Euroopa Liidu territooriumil oma riigist lahkunud töötajate pereliikmete 
liikuvust; arvestades, et sotsiaalteenuste valdkonnas toimunud edasiminekule vaatamata 
on riikide vahelises liikuvuses ilmenud teisi, peamiselt halduslikku laadi takistusi;

E. arvestades, et Euroopa Parlamendi paljudes resolutsioonides on juhitud selgelt tähelepanu 
liikuvuse ja Euroopa Liidu kodanike liidu territooriumil elukohavaliku õiguse kasutamise 
piirangutele ning pakutud nende kaotamiseks välja lahendusi;

F. arvestades, et kogemus on näidanud, et piirangute väljatoomisest ja ettepanekute 
tegemisest ei ole piisanud vaba liikumise ja liikuvuse piirangute põhjuste lõplikuks 
kõrvaldamiseks; arvestades, et neid probleeme on juba varem käsitletud paljudes Euroopa 
institutsioonide dokumentides ning soovitatud parandusmeetmeid, mida ei ole siiski alati 
ellu viidud;

                                               
1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0376.
2  EÜT C 371, 23.12.2000, lk 4.
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G. arvestades, et Euroopa Parlament on sel puhul märkinud, et vajaka on jäänud tahtest 
kohaldada vajalikke meetmeid probleemide suhtes, mida kodanikud peavad oluliseks 
liikuvust takistavate haldus- ja juriidiliste piirangute kõrvaldamisel;

H. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud oma arvamust teemal, mis 
mõjutab otseselt Euroopa Liidu kodanike elu; arvestades, kodanike poolt otse ja 
demokraatlikult valitud institutsioonina jätkab parlament aktiivselt lahenduste otsimist 
probleemidele, millega puutuvad kokku kodanikud, kes soovivad kasutada 
liikumisvabadust Euroopa Liidu territooriumil,

1. tervitab komisjoni algatust ja kinnitab, kui oluline tähtsus on liikuvusel nii töökohtade kui 
ka liikmesriikide piirkondade vahel Lissaboni eesmärkide saavutamise seisukohast;
toetab tegevuskava käivitamist ning jääb ootama teavet, et jälgida ettenähtud meetmete 
rakendamist;

2. on seisukohal, et Euroopa Liit peab võtma töötajate liikuvuse põhimõtet arvesse kõigis 
ühenduse poliitikavaldkondades, eelkõige siseturu loomise lõpuleviimisel, rahanduses, 
justiits- ja siseküsimustes ning äriõiguses; palub komisjonil käsitleda tööalast liikuvust 
kõiki valdkondi puudutava poliitikana, mis seega hõlmab kõiki ELi poliitikavaldkondi 
kõikidel võimutasanditel;  

3. on seisukohal, et komisjoni tegevuskava hõlmab liikuvuse kõiki peamisi aspekte, kuid 
rohkem meetmeid oleks vaja eelkõige haridussüsteemide ja tööturu seostatuse 
tugevdamisel ning samuti näiteks liikuvuse ettevalmistamisel võõrkeelte õpetamise abil;

4. on seisukohal, et suurem tööalane liikuvus võib etendada otsustavat osa Lissaboni 
strateegias ette nähtud majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide edendamisel; usub, et 
tööalase liikuvuse parandamine Euroopas aitab leida vastused mitmetele praegustele 
arengutele, nagu majanduse üleilmastumine, elanikkonna vananemine ja (rapid 
workplace change??) tööturu kiire muutumine???;

5. on veendunud, et tööalane liikuvus on sobiv vahend Lissaboni strateegia majandusliku ja 
sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks, Euroopa sotsiaalagenda eesmärkide saavutamiseks ja 
selliste uute ülesannetega toimetulekuks nagu üleilmastumine, tööstuse muudatused, 
tehnoloogia areng, demograafilised suundumused, ränne ning sotsiaalse ja tööhõive 
mudeli muutumine;

6. kinnitab taas, et tööalane liikuvus on siseturu tõhusa toimimise oluline tegur, mida 
teostatakse Lissaboni strateegia eesmärkide ja kaitstud paindlikkuse põhimõtete toel;

7. rõhutab, et töötajate liikuvus põhineb isikute siseturul vaba liikumise põhimõttel;

8. väljendab muret asjaolu pärast, et teatavad liikmesriigid ei järgi töötajate, eriti uutest 
liikmesriikidest pärit töötajate vaba liikumist käsitlevaid õigusakte; nõuab, et Euroopa 
institutsioonid, eelkõige Euroopa Parlament, oleksid rohkem kaasatud protsessi, mille 
käigus antakse liikmesriikidele luba kohaldada üleminekuperioode uute liikmesriikide 
kodanikele juurdepääsu andmisel oma tööturule, eriti riikide ühinemisele järgnevatel 
esimestel aastatel;
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9. väljendab muret seoses liikmesriikide teatavate algatustega, mille eesmärk on muuta 
sisemist juriidilist raamistikku immigratsiooni, kuid samuti ka töötajate vaba liikumise 
osas, mis on vastuolus kehtivate Euroopa normide mõtte ja sättega; nõuab sellise praktika 
viivitamatut lõpetamist ning kutsub liikmesriikme võtma kasutusele Euroopa Liidu 
kodanikele mõeldud igakülgseid integratsiooniprogramme, et nad saaksid kasutada vaba 
liikumise õigust liikmesriikide territooriumil;

10. kutsub liikmesriike ja komisjoni tegema koostööd, et töötada välja ja viia ellu 
reintegratsioonikavad kodanikele, kes pärast teises liikmesriigis töötamist naasevad 
päritoluriiki;

11. on seisukohal, et Euroopa Liidus on veel hulgaliselt töötajate liikuvust takistavaid haldus-
ja seadusandlikke ning samuti diplomite vastastikuse tunnustamise piiranguid; kinnitab 
veel kord oma valmisolekut leida lahendused nendele probleemidele ning palub 
komisjonil teostada hoolikalt järelevalvet liikmesriikide üle, kes ei kohalda ELi 
asjakohaseid õigusakte;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kiirendaksid Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
rakendamist; on veendunud, et kuigi võrdlussüsteemi ühtlustamine on ette nähtud alles 
2010. aastal, võib selle rakendamine kõikides liikmesriikides vähendada töötajate ees 
seisvaid takistusi;

13. palub komisjonil vähendada juriidilisi ja halduspiiranguid ning rõhutab vajadust 
parandada sotsiaalkindlustussõiguste tunnustamise ja kogumise süsteemi;

14. on veendunud, et liikuvuse uute vormide ilmnemise tõttu on vaja analüüsida kehtivat 
seadusandlust, et seda kaasajastada ja kohandada Euroopa tööjõuturu uute oludega;
rõhutab samuti, et on vaja analüüsida töötajate vaba liikumist ning töötajate ja nende 
pereliikmete teises liikmesriigis elamise õigust käsitlevate ühenduse õigusaktide 
tegelikku rakendamist kõigis liikmesriikides;

15. soovib avada arutelu sotsiaalkindlustussüsteemide teemal ja seoses asjaoluga, et töötajate 
liikuvus võib teatud juhtudel tuua kaasa sotsiaalkindlustusõiguste (sotsiaaltoetuste) 
kaotamise; toetab seepärast komisjoni samme selliste uute õigusaktide väljatöötamise 
suunas, mis vastaksid paremini tööturu vajadustele, ning soovib saada teavet kõigi 
asjaomaste pooltega peetud konsultatsioonide tulemuste kohta;

16. toetab ettepanekut parandada riikide ametiasutuste vahelist teabevahetust ning seada sisse 
elektroonilise Euroopa ravikindlustuskaardi kasutusele võtmist; palub rohkem teavet 
kõnesoleva algatuse ja eeliste kohta, mida see võib anda tööalase liikuvuse 
parandamisele; palub komisjonil analüüsida võimalust seada lähiajal sisse ühtne Euroopa 
kaart, millel on kogu teave selle omaniku tehtud maksete ja sotsiaalkindlustusõiguste 
kohta kõigis liikmesriikides, kus ta on töötanud;

17. avaldab sõltumatute ekspertide võrgustiku TRESS tegevusele ning palub võrgustikul 
jätkata erinevate liikuvuse mudelite uurimist, et nendest tulenevalt kohandada ühenduse 
õigusakte; palub komisjonil kaasata sellese võrgustikku võimalikult rohkem tööandjaid, 
kuna nad sageli aitavad töötajatel täita sotsiaalkaitse alaseid toiminguid või muretseda 
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töölevõtmiseks vajalikke dokumente; rõhutab, et on vaja tagada võimalikult lihtne 
juurdepääs EURESi andmebaasidele ning kaasajastada neid korrapäraselt;  

18. väljendab jätkuvat toetust EURESi võrgustiku panusele töötajate liikuvuse edendamisse 
Euroopa Liidus; soovitab lisada EURESi teenuste hulka teabe teatavate sektorite 
konkreetsete Internetivõrkude ja -portaalide kohta ning soovitab samuti võrgustikul teha 
koostööd muude teabe pakkujatega, kes annavad informatsiooni tööpakkumiste kohta 
Euroopa Liidus; 

19. toetab tööalase liikuvuse tegevuskava 3. jaos püstitatud eesmärke, mille kohaselt 
tugevdatakse EURESi institutsioonilist suutlikkust; rõhutab asjaolu, et tööjõuturud on 
erinevad ja tuleb pakkuda teenuseid, mis on kohandatud kõigile töötajate kategooriatele, 
näiteks vanemaealistele töötajatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, hooajatöölistele ja 
puudega töötajatele jne; 

20. juhib tähelepanu Euroopa Liidu maapiirkondade ja piiratud internetiühendusega 
piirkondade kodanike EURESi võrgustikule juurdepääsu probleemile; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel teha portaalis sisalduv teave kättesaadavaks ka nendele 
elanikekategooriatele;

21. on arvamusel, et 2 miljoni euro suurune lisaeelarve, mis on ette nähtud liikuvust 
käsitlevate uuenduslike projektide rahastamiseks aastani 2013 on suhteliselt napp, võttes 
arvesse vajadust teavitada võimalikult paljusid Euroopa Liidu kodanikke tööalasest 
liikuvusest ELis;  

22. on veendud, et praegusel hetkel on elanikkond liiga vähe informeeritud võimalikest 
ametialastest eelistest, mida annab töötamine välismaal, ning toetab komisjoni tegevust, 
mille käigus teavitatakse kodanikke nendest aspektidest;

23. väljendab jätkuvat toetust meetmetele, nagu töömessid, Euroopa teabepäevad, mille 
käigus tutvustatakse töötamisvõimalusi Euroopa Liidu territooriumil, või Euroopa 
tööalase liikuvuse partnerlus; peab nendeks meetmeteks ettenähtud eelarvet ebapiisavaks 
selle valdkonna Euroopa meetmete tutvustamise eesmärkide saavutamise seisukohast;

24. tõdeb, et sellistes valdkondades nagu kultuur või sport on teatavate elukutsete eripära 
tõttu nii geograafiline kui ka ametialane liikuvus iseloomulik joon; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel põhjalikult analüüsida olukorda ning võtta vajalikke meetmeid, eriti 
kõnesolevate sektorite töötajate sotsiaalkindlustusõiguste osas, et nende liikuvust ei 
takistaks halduspiirangud;

25. toetab ja ergutab võrdsete tingimustega liikuvuse põhimõtte elluviimist ning palub 
komisjonil tagada selle kohaldamine, kaasates näiteks töötajaid ja töövõtjaid esindavaid 
valdkondlikke organisatsioone;  

26. avaldab kahetsust, et ikka veel esineb töötajate liikuvust takistavaid piiranguid, mille 
pärast võidakse loobuda välismaal töötamisest, näiteks raskused abikaasale töökoha 
leidmisel, ümberasumise suured kulud, oht kaotada teatavad maksusoodustused või 
riiklikku pensionikindlustussüsteemi tehtud osamaksete alusel saadavad väljamaksed, oht 
kaotada ravikindlustus- või töötuskindlustuskaitse;  
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27. kutsub komisjoni ja liikmesriike edendama noorte liikuvust toetavaid kavasid; on 
veendunud, et need kavad peaksid rajanema tööandja ja töötaja vahelistel suhetel ning 
väljaspool asukohariiki omandatud kogemuste lisandväärtuse tunnustamisel;  

28. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle, mille käigus peetakse konsultatsioone kõigi 
osapooltega, kes tegelevad tööalase liikuvuse edendamisega Euroopa tasandil; on 
veendunud, et selline dialoog suurendab läbipaistvust, kiirendab igakülgselt liikuvuse 
tegelikku elluviimist ning koondab sellega seonduvaid põhimõtteid ja väärtusi;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Tööalane liikuvus on Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamise oluline tegur. Üksnes kahe 
viimase aasta jooksul on selle majanduskasvu ja tööhõivet edendava strateegia elluviimise 
tulemusena loodud peaaegu 6,5 miljonit töökohta ning aastaks 2009 võiks see veelgi kasvada 
5 miljoni võrra.

2006. aasta Eurobaromeetri uuringud näitavad, et eurooplased on teadlikud tööalase liikuvuse 
olulisusest ja selle positiivsest mõjust Euroopa integratsioonile (57% kodanikest jagab seda 
seisukohta), kuid vähesed neist on valmis seda võimalust kasutama. Praegu töötab vaid 2% 
küsitletud ELi kodanikest mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ning 5,5% küsitletutest 
kavatseb asuda teise liikmesriiki. 

Samuti võib väita, et tänu juba rakendatavatele programmidele ning töötajate liikuvuse 
hõlbustamiseks tehtavatele õigusaktide muudatustele on viimastel aastatel oluliselt paranenud 
töö tõttu mõnes teises liikmesriigis viibimise tingimused. Kõigele vaatamata esineb endiselt 
arvukaid tööalast liikuvust piiravaid asjaolusid, nii halduslikke, õiguslikke, maksualaseid kui 
ka sotsiaalseid. Halduspiirangud on peamiselt seotud igale riigile omaste bürokraatlike 
iseärasustega ning tööturu korralduslike erinevustega riigiti, mistõttu kõnesolevate takistuste 
kõrvaldamine on suuresti liikmesriikide endi teha. 

Euroopa Liit võib olukorda siiski parandada seadusandlikus plaanis, vaadates läbi kehtivad 
õigusaktid ning kaasajastades neid nii, et need vastaksid tööturu praegustele vajadustele. 

Selleks, et vähendada liikuvust takistavaid piiranguid, millega tööotsijad, töötajad ja 
tööandjad kokku puutuvad, algatas komisjon 2007. aasta detsembris Euroopa tööalase 
liikuvuse tegevuskava, mis kestab kuni aastani 2010. 

Uue tegevuskava peamised eesmärgid on järgmised: parandada kehtivaid 
sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte, kõrvaldada halduspiirangud, tugevdada EURESi 
võrgustikku (Euroopa tööalase liikuvuse portaal) ning suurendada ELi kodanike teadlikkust 
välismaal töötamise võimalustest. 

Komisjoni tegevuskava ergutab ELi liikmesriike parandama õigusakte ja kehtivaid 
haldustavasid, eelkõige kooskõlastama sotsiaalkindlustuse ja täiendavate 
pensionikindlustusõiguste ülekantavusega seonduvat. Näiteks soovib komisjon, et aastaks 
2009 oleks võimalik kooskõlastada sotsiaalkindlustusalaseid küsimusi elektrooniliselt, mis 
hõlbustab elektroonilise Euroopa ravikindlustuskaardi kasutusele võtmist. 

Komisjon on veendunud, et Euroopa tööalase liikuvuse võrgustik EURES (”ühtne 
kontaktpunkt”) on oluline ja tõhusus ning selle rolli tuleb suurendada. EURESi võrgustikus 
jätkub pakutavate teenuste arendamine ning tehakse erilisi jõupingutusi, et jõuda teatavate 
sihtrühmadeni, nagu pikaajalised töötud, noored töötajad, vanemaealised töötajad, naised, 
teadlased, füüsilisest isikust ettevõtjad ja hooajatöötajad.

EURESi institutsioonilise suutlikkuse suurendamine on komisjoni tegevuskava üks eesmärke. 
Tulevaste meetmete eesmärk on parandada tööotsijate ja nende pereliikmete juurdepääsu 
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rohkematele ja parematele töökohtadele. Tegevuskava kohaselt abistatakse samuti tööandjaid, 
kes soovivad võtta tööle välismaalasi, et leevendada tööjõupuudust ja tulla paremini toime 
esinevate takistustega. Samal ajal saavad kohalikud, piirkondlikud ja riigiasutused paremini 
kooskõlastada tegevust ning kasutada sotsiaal- ja pensionikindlustuse lihtsustatud korda, 
kusjuures neid kutsutakse võtma meetmeid liikuvuse hõlbustamiseks.

Lisaks sellele teeb Euroopa tööhõivepäevade korraldamine üldsusele kättesaadavaks Euroopa 
Liidu tööandjate tööpakkumised ning teabe tööalase liikuvuse võimaluste ja eeliste kohta.

Euroopa Parlamendi raportis toetatakse komisjoni algatusi ning tehakse soovitusi täiendavate 
meetmete, aga ka järelevalve tugevdamise kohta ELi asjakohaste õigusaktide rakendamise 
üle. Raportöör juhib samuti tähelepanu eelkõige sotsiaal- ja ravikindlustusega seotud 
probleemidele ning tööalase liikuvuse halduslikele ja õiguslikele piirangutele. Lisaks sellele 
antakse hinnang olemasolevatele tööalase liikuvuse suurendamise kavadele ja lähtealustele 
ning antakse soovitusi nende toimimise parandamiseks. 
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