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Töötajate vaba liikumine
– põhivabadus on tagatud,
kuid töötajate liikuvusele
tuleks kasuks ELi vahendite
parem suunamine

		
(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 287 lõike 4 teisele lõigule)

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme
või juhtimisega seotud teemasid konkreetsetes eelarvevaldkondades. Auditite valiku ja ülesehituse
juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja
vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja
avalikku huvi.
Kõnealuse tulemusauditi viis läbi ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud
investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige
Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige George Pufan.
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MÕISTED JA LÜHENDID
Aktiivsed töötajad: kõik isikud, kes töötavad või on töötud (määratlus vastavalt ELi tööjõu‐
uuringule).
Avalikud tööturuasutused: liikmesriikide organisatsioonid, kes vastutavad aktiivse
tööturupoliitika elluviimise eest ja avalikes huvides kvaliteetsete tööhõiveteenuste
pakkumise eest. Avalikud tööturuasutused kuuluvad asjakohaste ministeeriumide, avalik‐
õiguslike isikute või ettevõtete koosseisu.
Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega: ELi eelarve täitmise viis, mille raames delegeerib
Euroopa Komisjon täitmisülesanded liikmesriikidele, kandes ise lõplikku vastutust ELi eelarve
täitmise eest.
EL 28: kõik Euroopa Liidu 28 liikmesriiki.
Euroopa kutsekaart: elektrooniline tunnistus, mis antakse välja kutsekvalifikatsioonide
tunnustamiseks esimese liiduülese täielikult veebipõhise menetluse teel.
Euroopa Sotsiaalfond (ESF): Euroopa Sotsiaalfondi ülesanne on tugevdada Euroopa Liidu
sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, parandades tööhõivet ja töövõimalusi
(peamiselt koolitusmeetmete kaudu), soodustades kõrget tööhõive taset ning suurema arvu
ja paremate töökohtade loomist.
Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondid: üle poole ELi vahenditest suunatakse viie
Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondi kaudu. Neid haldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja
liikmesriigid. Nende fondide eesmärk on investeerida töökohtade loomisse ning
jätkusuutlikku ja tervesse Euroopa majandusse ja keskkonda.
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI): ELi programm, mille EURESe
tegevussuuna eesmärk on toetada töötajate vabatahtliku geograafilise liikuvuse edendamise
tegevusi võrdsetel alustel ning edendada kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive kõrget taset.
Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES): Euroopa tööturuasutuste võrgustiku eesmärk
on lihtsustada töötajate vaba liikumist liidus. Võrgustikku kuuluvad Euroopa
koordinatsioonibüroo, riiklikud koordinatsioonibürood, EURESe partnerid ja EURESe
assotsieerunud partnerid. Aastal 1993 asutatud EURES vahendab vabu töökohti ja
töölevõtmise taotlusi ning annab teavet elu‐ ja töötingimuste kohta. Ta jagab seda teavet
tööalase liikuvuse portaali kaudu. Lisaks ELi 28 liikmesriigile osalevad selles võrgustikus
Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits. Ühtekokku tegutseb võrgustikus aktiivselt enam kui
850 EURESe nõustajat, kes pakuvad tuge ja nõustamist.
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA): Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
on Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi valitsustevaheline organisatsioon, mis on asutatud
vaba kaubanduse ja majanduskoostöö edendamiseks selle liikmete vahel, Euroopas ja
üleilmselt.
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Hiljuti saabunud isikud: töötajad, kes on elanud muus ELi riigis kui nende kodakondsusriik
kuni kümme aastat.
ELi kodanike liikumis‐ ja elukohavabadus kehtestati Maastrichti lepinguga 1992. aastal.
Schengeni lepingu kohasele sisepiiride järkjärgulisele kaotamisele järgnes direktiivi
2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja
elada vabalt liikmesriikide territooriumil) vastuvõtmine. See vabadus erineb töötajate
liikumisvabadusest.
Liikuvad töötajad (liikuvad isikud): EL 28 kodanikud, kes kolivad pikaks ajaks või alaliselt
teise liikmesriiki või EFTA riiki, mis ei ole nende kodakondsusriik, et otsida tööd või siseneda
tööturule.
Lähteandmed: lähteandmete abil määratakse kindlaks võrdlusnäit, mida kasutatakse
eesmärkide seadmiseks ja hindamiseks.
Piiriülene töötaja: ELi või EFTA kodanik, kes töötab mõnes ELi või EFTA riigis, mis ei ole tema
elukohariik.
Piiriülesed partnerlused: EURESe liikmete ja assotsieerunud partnerite rühmitused, mida
toetab rahaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). Rühmitused
osalevad liikmesriikide pikaajalises koostöös, et toetada piiriüleste töötajate liikuvust. Need
hõlmavad vähemalt kahe naaberriigi piirkondlikke või kohalikke tööhõiveameteid,
sotsiaalpartnereid ja muid organisatsioone (näiteks kaubanduskojad, ametiühingud,
ülikoolid, kohalikud asutused jne).
Pikaajaline tööjõu liikuvus: isiku teise liikmesriiki tööle siirdumine kauemaks kui üheks
aastaks.
Programmitöö periood: mitmeaastane raamistik struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi
kulutuste planeerimiseks ja haldamiseks.
Rakenduskava: rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed
eesmärgid ning vahendite (ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamise) kasutamine
projektide rahastamiseks asjaomase perioodi kestel, mille pikkus on üldiselt seitse aastat.
Need projektid peavad kaasa aitama teatud arvu eesmärkide saavutamisele, mis on kindlaks
määratud ELi tasandil. Rakenduskavad võivad saada vahendeid Euroopa Regionaalarengu
Fondist (ERF), Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Rakenduskava koostab
liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma enne, kui ELi eelarvest saab makseid teha.
Siseturu probleemide lahendamise võrgustik (SOLVIT): Euroopa Komisjoni süsteem, mis
võimaldab kodanikel esitada kaebusi liikmesriikide ametiasutuste ebaõiglaste eeskirjade või
otsuste kohta.
Strateegia „Euroopa 2020“: Euroopa Liidu kümneaastane töökohtade loomise ja
majanduskasvu strateegia, mis käivitati 2010. aastal eesmärgiga luua tingimused arukaks,
jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks.
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Tagasipöördumine: EL 28 kodanike rändeliikumine teisest liikmesriigist tagasi oma
kodakondsusriiki.
Teie Euroopa: Euroopa Komisjoni hallatav veebisait, kus antakse teavet, abi ja nõu ELi
kodanike ja ettevõtjate EList tulenevaid õigusi puudutavates küsimustes (st reisimine,
töötamine, ostmine, rahastamisvõimalused, ettevõtlus ja menetlused).
Tulemus: programmi vahetu mõju sihtrühmadele (nt töökoha leidnud praktikandid,
saasteainete vähenemine puhastatud reovees, sõiduaja lühenemine jms).
Tööiga: vanus 15–64 eluaastat (seda liigitust kasutab Eurostat). NB! Sellistes väljaannetes
nagu tööjõu liikuvuse aruanne kohandab komisjon seda kategooriat 20–64aastastele ja see
on ka käesolevas aruandes kasutatav määratlus.
Tööjõu liikuvus: kõigi ELi kodanike õigus töötajate liikumisvabadusele, mis on määratletud
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45. See hõlmab töötajate liikumis‐ ja elamisõigust,
pereliikmete riiki sisenemise ja seal elamise õigusi ning õigust töötada teises liikmesriigis ja
õigus selle liikmesriigi kodanikega võrdsele kohtlemisele. Mõnes liikmesriigis kohaldatakse
uute liikmesriikide kodanike suhtes piiranguid.
Tööjõu‐uuring: ELi Euroopa leibkondade valimipõhine uuring, milles esitatakse kord kvartalis
ja kord aastas andmed 15‐aastaste ja vanemate inimeste osalemise kohta tööhõives.
Töötaja: termin hõlmab nii töötajaid kui ka neid, kes on registreeritud tööotsijate või töötute
kodanikena.
Valdkondlik eesmärk: eesmärk, mida Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondid peaksid
toetama. Valdkondlikud eesmärgid on seotud ELi tasandi strateegiliste eesmärkidega.
Väljundid: sekkumismeetmetele eraldatud vahenditega toodetu või saavutatu (noortele
töötutele korraldatud koolitused, reoveepuhastite arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites
jms).
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KOKKUVÕTE
Tööjõu liikuvus
I.

Töötajate vaba liikumine on üks neljast liidu põhivabadusest. 2018. aastal tähistab EL

töötajate vaba liikumist lubava määruse vastuvõtmise 50. aastapäeva. Töötajate vaba
liikumine tähendab, et kõigis liikmesriikides kaotatakse töötajate mis tahes
diskrimineerimine kodakondsuse alusel nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude
töötingimuste puhul. Aastal 2015 elas oma kodakondsusriigist erinevas ELi liikmesriigis
11,3 miljonit EL 28 tööealist liikuvat töötajat. See vastab 3,7 %‐le kogu ELi tööealisest
elanikkonnast.
Auditi läbiviimine
II.

Kontrollikoda hindas, kuidas komisjon tagab töötajate vaba liikumist ja tööjõu liikuvust

hõlbustavate ELi meetmete mõjususe. Kontrollikoja audit viidi läbi ajavahemikus oktoober
2016 kuni juuli 2017 komisjonis ja viies liikmesriigis (Saksamaal, Luksemburgis, Poolas,
Rumeenias ja Ühendkuningriigis), kuhu on siirdunud kõige rohkem teistest riikidest pärit
töötajaid ning kust suundub kõige rohkem töötajaid teistesse riikidesse.
Kontrollikoja leiud
III. Kontrollikoda leidis, et komisjon pakub ELi töötajatele teavet nende õiguste kohta
mitme kanali kaudu, kuid samas on võimalusi nende õiguste tundmise parandamiseks.
IV. Teise riiki kolimise ja seal töötamise takistused (näiteks kutsediplomite tunnustamine)
eksisteerivad juba pikka aega. Kuigi komisjon ja liikmesriigid on võtnud nende takistuste
kõrvaldamiseks mitmeid meetmeid, püsivad need endiselt.
V. Liikmesriigid on oskuste ja tööjõu tasakaalustamatust kajastavate andmete küsimuses
nii piirkondlikul kui riiklikul tasandil erineval arengutasemel. Komisjon teeb liikmesriikidega
jätkuvalt koostööd nende andmete täiustamiseks.
VI. EL toetab tööjõu liikuvust Euroopa Sotsiaalfondi kaudu liikmesriikide jaoks, kes on selle
vajaduse kindlaks teinud. Tööjõu liikuvust ei ole siiski eraldiseisva investeerimisprioriteedina
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määratletud ning ESFi praeguse programmitöö perioodi heakskiitmismenetluse käigus
sellealast tegevust ei jälgitud. Seetõttu ei ole teada, millises ulatuses kasutatakse sellel
eesmärgil Euroopa Sotsiaalfondi.
VII. Tööjõu liikuvust toetava teadaoleva rahastamise peamine allikas on komisjoni Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm 165 miljoni euroga aastateks 2014–2020.
Kontrollikoda leidis, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe
tegevussuuna (EaSI‐EURES) poliitilised eesmärgid sarnanevad tööjõu liikuvuse valdkonnas
Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkidega, mis tähendab, et mõlema ELi fondi nõutava
vastastikuse täiendavuse saavutamine on keeruline.
VIII. Kontrollikoda vaatas läbi 23 EURESe projekti, mida juhiti piiriülese partnerluse
projektidena ja mis said toetust Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist.
Kontrollikoda leidis, et vähestel projektidel olid kindlaks määratud tulemused (nt tööotsijad
leiavad tööd) ning et projektide järelevalve puudused põhjustasid nende suutmatuse
programmi tasandil väljundit ja tulemuste kohta teavet koguda.
IX. Euroopa tööalase liikuvuse portaal on ELi tasandil peamine tööjõu liikuvuse
hõlbustamise vahend, kuid sellel on märkimisväärseid probleeme – muu hulgas seetõttu, et
märkimisväärset osa liikmesriikide avalike tööturuasutuste vabade töökohtade kuulutustest
ei avaldata EURESes. Lisaks leidis kontrollikoda portaalis avaldatud vabade töökohtade
kuulutusi analüüsides, et need on tulemusliku tööotsingu jaoks sageli ebapiisavad, näiteks ei
olnud audiitorite uuritud 50 vabast töökohast 39 puhul kuulutuses märgitud
kandideerimistähtaega.
X.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna kaudu

töö leidmise mõõtmine on programmi tulemuslikkuse peamine näitaja. Komisjoni andmete
kohaselt oli 2016. aastal EURESe nõustajate tööotsijatele pakutud toe tulemuseks 28 934 töö
leidmist. See moodustab kõigest 3,7 % juhtudest, kus tööotsijad võtsid ühendust EURESe
nõustajatega. Peale selle märkis enamik avalikke tööturuasutusi, keda kontrollikoda küsitles,
et neil ei ole võimalik mõõta tegelikku töökoha leidmist või et nad on lõpetanud selle kui
näitaja mõõtmise.
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Kontrollikoja soovitused
XI. Kontrollikoda soovitab komisjonil
a)

mõõta ELi kodanike teadlikkust töötajate vaba liikumise kohta teabe andmise ja
diskrimineerimisest teatamise olemasolevatest vahenditest;

b)

paremini ära kasutada olemasolevat teavet, et teha kindlaks diskrimineerimise liigid;

c)

teha koostööd liikmesriikidega, et parandada selliste andmete kogumist ja kasutamist,
mis puudutavad tööjõu liikuvuse mustreid ja vooge ning tööturu tasakaalustamatust;

d)
XII.
e)

parandada tööjõu liikuvuse edendamiseks eraldatud ELi vahendite kavandamist.
Kontrollikoda soovitab liikmesriikidel
parandada Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe
tegevussuuna (EaSI‐EURES) tulemuslikkust, eriti seoses töökoha leidmisega;

f)

tegeleda Euroopa tööalase liikuvuse portaali piirangute kõrvaldamisega, et muuta see
tõeliseks Euroopa töökoha leidmise vahendiks.
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SISSEJUHATUS
Töötajate vaba liikumine: põhivabadus
Töötajate vaba liikumine on üks neljast liidu põhivabadusest1. 2018. aastal tähistab EL
töötajate vaba liikumist lubava määruse vastuvõtmise 50. aastapäeva. See on tähtis õigus iga
töötaja jaoks ja ühtse turu ülioluline koostisosa. Selle vabaduse alusel koheldakse teistest
liikmesriikidest pärit töötajaid töö saamisel, töötingimuste ning kõigi muude sotsiaalsete ja
maksusoodustuste alal kodanikega võrdselt. See tähendab, et kõik liikmesriikide
ametiasutused ja tööandjad, olgu avalikus või erasektoris, peavad kohaldama ja austama
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 45 tulenevaid õigusi (vt 1. selgitus). See vabadus on
tagatud ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikides (Island, Liechtenstein,
Norra ja Šveits). Oluline on märkida, et töötajate liikumisvabadus erineb kõigi ELi kodanike
vabadusest liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil.

1

Ülejäänud kolm vabadust on kaupade vaba liikumine, kapitali vaba liikumine ja teenuste vaba
liikumine. Erinevalt töötajate liikumisvabadusest on „lähetatud töötajad“ töötajad, kelle
tööandja lähetab ajutiselt teise liikmesriiki teenust osutama. Seega kuuluvad lähetatud töötajad
teenuste vaba liikumise alla ja seetõttu seda aspekti kontrollikoja auditis ei käsitleta.
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1. selgitus. Töötajate liikumisvabadus – Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 45
1) Tagatakse töötajate liikumisvabadus liidu piires.
2) Selline liikumisvabadus nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva liikmesriikide töötajate
diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste
puhul.
3) Alludes piirangutele, mis on õigustatud avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise
seisukohalt, toob see endaga kaasa õiguse:
a) võtta vastu tegelikult tehtud tööpakkumisi;
b) liikuda sel eesmärgil vabalt liikmesriikide territooriumil;
c) viibida liikmesriigis, et seal töötada kooskõlas selle riigi kodanike töösuhteid reguleerivate
õigus‐ ja haldusnormidega;
d) jääda liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist kooskõlas tingimustega, mille
komisjon lisab koostatavatesse määrustesse.
4) Selle artikli sätted ei hõlma avalikku teenistust.

Kõige uuemad kättesaadavad arvandmed osutavad, et ELi kokku 306 miljonist
tööealisest elanikust umbes 11 miljonit EL 28 tööealist (20–64aastast) liikuvat isikut elavad
pikaajaliselt teises ELi liikmesriigis, mis ei ole nende kodakondsusriik, moodustades 3,7 %
kogu EL 28 tööealisest elanikkonnast. Tööealiste liikuvate isikute iga‐aastaste
liikumisvoogude kontekstis liikus 2014. aastal 1,1 miljonit inimest (k.a ligikaudu 100 000
EFTA riikide kodanikku; see moodustab 0,4 % kogu tööealisest elanikkonnast). Veel
1,3 miljonit inimest ületavad iga päev piiri, et käia tööl muus liikmesriigis kui see, kus nad
elavad (vt tabel 1).
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Tabel 1. Andmed teise liikmesriiki liikuvate isikute kohta (2015)
Määr
11,3 miljonit
3,7 %
8,5 miljonit
1,3 miljonit
1,1 miljonit
0,4 %
0,6 miljonit

Liikuvuse liik
EL 28 tööealised (20–64aastased) „pikaajaliselt“ liikuvad isikud, kes elavad EL 28
riikides
… osana kogu EL 28 tööealisest elanikkonnast
Aktiivsed EL 28 liikuvad isikud (töötavad või tööd otsivad)
EL 28 piiriülesed töötajad (20–64aastased) 2015. aastal
EL 28 ja EFTA riikide 2014. aastal liikunud tööealiste liikuvate isikute aastane voog
… osana EL 28 ja EFTA riikides elavast kogu tööealisest elanikkonnast
Liikuvad isikud, kes pöördusid 2014. aastal oma kodakondsusriiki tagasi

Märkus: liikuvate isikute aastase voo hulka ei ole arvestatud tagasipöördumist.
Allikas: ELi‐sisese tööjõu liikuvuse aastaaruande lõpparuanne, Euroopa Komisjon, detsember 2016.

11,3 miljoni liikuva töötaja peamised sihtriigid olid Saksamaa, kes võttis vastu kõige
rohkem tööealisi liikuvaid isikuid (2,7 miljonit ehk 22 % kõigist liikuvatest töötajatest), ja
väikese vahega talle järgnev Ühendkuningriik (2,1 miljonit liikuvat töötajat). Tööealisest
elanikkonnast kõige suurema liikuvate töötajate osakaaluga riigid olid Luksemburg (43 %),
Šveits (19 %), Küpros (15 %) ja Iirimaa (10 %).
Hiljuti saabunud isikud on määratletud isikutena, kes on elanud muus ELi riigis kui
nende kodakondsusriik kuni kümme aastat. Nende liikuvate isikute arvud on toodud
joonisel 1.
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Joonis 1. Hiljuti EL 28 riikidest saabunud aktiivsed tööealised isikud (vanuses 20–64)
elukohariikide kaupa, andmed 2015. aasta kohta (tuhandetes)

Märkus: jooniselt puuduvad hiljuti saabunud isikute arvud, mis on väiksemad kui 50 000.
Allikas: ELi‐sisese tööjõu liikuvuse aastaaruande lõpparuanne, Euroopa Komisjon, detsember 2016.

Tööjõu liikuvusega seotud kohustused
Selleks et mõista vastutuse eri tasandeid töötajate liikumisvabaduse tagamisel, tuleb
arvestada, et see vabadus on liikmesriikide suhtes otse kohaldatav ja seega võib igasuguse
diskrimineerimise korral pöörduda liikmesriigi kohtusse. Komisjon võib võtta ka vahetult
meetmeid, mis võivad endaga kaasa tuua Euroopa Kohtus liikmesriigi vastu
rikkumismenetluse alustamise. Tööhõive ja sotsiaalpoliitika eest vastutavad aga peamiselt
liikmesriigid. Komisjoni ja liikmeriikide vahel jagatud kohustusi kirjeldatakse joonisel 2.
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Joonis 2. Tööjõu liikuvusega seotud kohustused

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Euroopa Komisjon ja tööjõu liikuvus
Teise riiki kolimine tööga seotud põhjustel on peamiselt isiklik otsus. Tööjõu liikuvust
saab aga hõlbustada ja ELi rahastamine võib pakkuda kasulikku toetust tööjõu liikuvusega
seotud meetmetele. Aastal 2010 seadis komisjon oma tööhõive ja majanduskasvu
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strateegias „Euroopa 2020“2 tööjõu liikuvuse lihtsustamise tööjõu pakkumise ja nõudluse
vahelise parema seose konteksti, mida toetatakse liidu struktuurifondidest, eelkõige
Euroopa Sotsiaalfondist. Ta edendab „tulevikku vaatavat ja põhjalikku tööjõu rändepoliitikat,
mis arvestaks paindlikult tööturu prioriteetide ja vajadustega“. Viimastel aastatel on
komisjon esitanud palju poliitikadokumente, seadusandlikke ettepanekuid ja suuniseid
tööjõu liikuvuse kohta, rõhutades selle kui ELi poliitikavaldkonna tähtsust (vt joonis 3).
Joonis 3. Komisjoni tööjõu liikuvusega seotud meetmete kronoloogia

2016

Määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik) taasloomist –
EURESe taasloomine

2015

2015. aasta tööhõivesuunised (kehtisid ka 2016) – tagada tuleks töötajate liikuvus eesmärgiga kasutada ära Euroopa
tööturu kogu potentsiaal

2014

Rakenduskava sisu käsitlevate suuniste projekt
Direktiiv 2014/50/EL – sätestatakse miinimumnõuded töötajate liikuvuse suurendamiseks
Direktiiv 2014/54/EL – kehtestatakse meetmed, mis lihtsustavad töötajatele antud õiguste kasutamist

2013

Direktiiv 2013/55/EL kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta
Määrus 1304/2013 ESFi kohta – püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine
Määrus 1296/2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

2012

Tööhõivepakett (COM(2012) 173 final)
Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud tööhõivepaketile – EURESe reformi kohta, et täita strateegia
„Euroopa 2020“ eesmärgid
Rakendusotsus 492/2011 (2012/733/EL), millega taasluuakse EURES

2011

Määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta (milles sätestatakse igasuguse kodakondsusel põhineva
ELi/EFTA töötajate diskrimineerimise kaotamine)

2010

Strateegia „Euroopa 2020“
Tööhõivesuunised (kehtisid aastani 2014)

2009
2008
2007
2006

Määrus (EÜ) nr 1081/2006 Euroopa Sotsiaalfondi kohta

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

2

KOM(2010)2020 lõplik, 3.3.2010.
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ELi rahastatavad meetmed, mis hõlbustavad tööjõu liikuvust
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) haldavad komisjon ja liikmesriigid. Üks selle eesmärke on
suurendada töötajate geograafilist ja kutsealast liikuvust Euroopa Liidus3. ESFi programmitöö
perioodi 2014–2020 rahastamise maht on kokku 86,4 miljardit eurot. Sellest ligikaudu
27,5 miljardit eurot eraldatakse eraldi järgmisele valdkondlikule eesmärgile: „Püsiva ja
kvaliteetse tööhõive edendamine ning tööjõu liikuvuse parandamine“,4 mille raames saavad
liikmesriigid rahastada tööjõu liikuvusega seotud meetmeid. Summad, mida liikmesriigid on
sellistel eesmärkidel kasutanud, ei ole teada.
Komisjoni juhitav Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)
koosneb kolmest tegevussuunast, mille EURESe (Euroopa tööturuasutuste võrgustiku) suuna
eesmärk on tööjõu liikuvuse lihtsustamine. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programmi rahastamise maht ajavahemikuks 2014–2020 on 919 miljonit eurot.
Sihtotstarbelise Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe võrgustiku
tegevusele on eraldatud 165 miljonit eurot, st 18 % kogurahastamisest. Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe võrgustik toetab töötajate vabatahtliku
geograafilise liikuvuse edendamisega seotud tegevust. Ülevaade nendest tegevustest on
esitatud joonisel 4.

3

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 162.

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 470), artikkel 3.
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Joonis 4. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna
erinevad tegevused

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS
Kontrollikoda hindas, kuidas komisjon tagab töötajate vaba liikumist ja tööjõu liikuvust
hõlbustavate ELi meetmete mõjususe.
Eelkõige uuris kontrollikoda
‐

teise liikmesriiki elama asumisest huvitatud või sinna elama asunud töötajate
toetamiseks komisjoni poolt kasutusele võetud teavitamisvahendeid ja komisjoni tööjõu
liikuvuse olemasolevate takistuste kõrvaldamiseks võetud meetmeid, sealhulgas
komisjoni poolt tööjõu liikuvuse voogude ja mustrite kohta kogutud andmeid (I osa);

‐

ELi rahastamisvahendite tulemuslikkust tööjõu liikuvuse toetamisel Euroopa
Sotsiaalfondi ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu
programmitöö perioodil 2014–2020 (II osa).
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Kontrollikoda viis auditi läbi ajavahemikus 2016. aasta oktoobrist 2017. aasta juulini,
mille raames
‐

vaatas läbi komisjoni tööjõu liikuvusega seoses võetud meetmed;

‐

külastas ja intervjueeris asjaomaseid liikmesriikide ametiasutusi Saksamaal,
Luksemburgis, Poolas, Rumeenias ja Ühendkuningriigis;

‐

vaatas läbi Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe
tegevussuuna piiriülese partnerluse 23 ellu viidud projekti, mida rahastati 2015. ja
2016. aastal, ning vestles projektijuhtidega Saksamaal, Luksemburgis, Poolas ja
Ühendkuningriigis;

‐

saatis küsitluse EURESe võrgustiku 28 riiklikule koordinatsioonibüroole ja Šveitsi
riiklikule koordinatsioonibüroole, et saada ülevaade EURESe toimimisest, ning analüüsis
50 Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldatud vaba töökoha teate kvaliteeti;

‐

lisaks abistas auditi töörühma eksperdirühm, mis koosnes kolmest tööjõu liikuvuse
valdkonna spetsialistist5.
Auditis ei hinnatud Brexiti mõju liikumisvabadusele, mis on ELi ja Ühendkuningriigi

praegu käivate läbirääkimiste keskne osa. Samuti ei vaadeldud auditis Šveitsi 2014. aasta
rändeteemalise referendumi mõju, mille tulemus, kui see on Šveitsi õiguses rakendatud,
mõjutab ELi töötajate vabadust asuda elama Šveitsi.

5

Eksperdirühma koosseis: Euroopa tööjõu liikuvusele spetsialiseerunud teadlane ülikoolist,
ametiühingu suurte kogemustega liige Luksemburgi ümbritsevast suurpiirkonnast ning Euroopa
Majandus‐ ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma esindaja.
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TÄHELEPANEKUD
I osa. Komisjon on võtnud kasutusele vahendid, et tagada töötajate liikumisvabadus, kuid
tal ei ole täielikke andmeid selle kohta, kuidas tööjõu liikuvus tegelikkuses toimib
Esimeses osas vaadeldakse vahendeid, mida komisjon kasutab, et toetada teise
liikmesriiki elama asumisest huvitatud või sinna elama asunud töötajaid. Edasi käsitletakse
tööjõu liikuvuse olemasolevaid takistusi ja meetmeid, mida komisjon kasutab nende
kõrvaldamiseks. Lõpuks käsitletakse I osas ka andmeid, mida komisjon on kogunud tööjõu
liikuvuse voogude ja mustrite ning tööturu tasakaalu hälvete jälgimiseks.
Komisjon on loonud vahendid kodanike teavitamiseks nende õiguste kohta, kuid ta ei tea,
mil määral ollakse nendest vahenditest teadlikud
On tähtis, et teave tingimuste ja õiguste kohta oleks kättesaadav neile, kes juba
töötavad või soovivad töötada teises riigis. Lisaks peavad need, kelle jaoks selline teave oleks
kasulik, teadma, et see on olemas ja neile kättesaadav.
Komisjon pakub kodanikele teavet tööjõu liikuvusega seotud õiguste ja võimaluste
kohta kahe teemakohase veebisaidi kaudu: Teie Euroopa ja EURES (vt 2. selgitus).
2. selgitus. Teave teises liikmesriigis töötamise õiguste ja võimaluste kohta
‐

Teie Euroopa6 pakub üldist teavet teises liikmesriigis töötamise kohta, näiteks põhiõigused ja
sotsiaalkindlustusega seotud küsimused; Teie Euroopa Nõuanne pakub komisjoniga sõlmitud
lepingu alusel töötavate õigusekspertide nõuandeid; samuti on veebisaidil Teie Euroopa lingid
asjaomaste riiklike ametiasutuste, eeskirjade ja tugiteenuste juurde.

6

http://europa.eu/youreurope/index.htm.
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‐

EURESe7 portaal pakub läbi EURESe tööalase liikuvuse portaali juurdepääsu riikide avalike
tööturuasutuste avaldatud vabadele töökohtadele ning annab üksikasjalikumat teavet riikide
tööturgude ja õigusaktide kohta. Samuti pakub portaal võimalust võtta ühendust EURESe
spetsialiseerunud nõustajatega, kes oskavad juhendada tööotsijat erinevate olemasolevate
töövõimaluste abil.

Peale selle on liikmesriigid seadnud sisse oma teabeallikad riigis töötavate ELi kodanike
jaoks või oma kodanike jaoks, kes plaanivad töötada teises liikmesriigis. Selliseid süsteeme
võivad toetada ametiasutused, ametiühingud ja muud asutused (vt 3. selgitus).
3. selgitus. Näiteid liikmesriikidest, kes pakuvad töötajatele teavet nende õiguste kohta teises riigis
Poola ametiasutused on koostanud töötajate vaba liikumise ja liikuvusega seotud seaduslikest
õigustest oma juhise Poola saabuvatele ELi töötajatele ja välismaale lahkuvatele Poola kodanikele.
Teave on kättesaadav poola‐, inglis‐, saksa‐ ja prantsuskeelsetes brošüürides. Brošüürid on saadaval
teistes liikmesriikides asuvates Poola saatkondades ja konsulaatides, Poola tööhõivekeskustes ning
perekonna‐, töö‐ ja sotsiaalministeeriumi veebisaidil.
Rumeenia ametiasutused kirjeldavad töötajate vabast liikumisest tulenevaid õigusi oma veebisaitidel.
Rumeenia konsulaadid teistes liikmesriikides panevad samuti välja teavet töötingimuste kohta
vastavas riigis ning jagavad Rumeenia kodanikele neid aspekte käsitlevaid teabelehti ja brošüüre.

Komisjon mõõdab kasutajate rahulolu nii Teie Euroopa kui EURESe puhul. Aastal 2016
hindas 64 % veebisaidi Teie Euroopa külastajatest seda kas heaks või suurepäraseks
töövahendiks, 25 % rahuldavaks ja 5 % halvaks või väga halvaks. EURESe portaali kasutajatest
40 % oli nõus, et EURES on lihtsasti leitav ja märkis, et kasutab teenust uuesti.
Kuigi komisjon mõõdab kasutajate rahulolu, ei ole ta mõõtnud kummagi süsteemi
tuntust ELi kodanike hulgas. Teadlikkuse suurendamise vajadust kajastavad ühe komisjoni

7

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage.
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2017. aasta aruande8 tulemused. Aruandes tehakse kindlaks, et enamik neist, kes juba
kasutavad EURESt, leidis veebisaidi internetiotsingu abil või juhuslikult.
Komisjon on loonud süsteemid liikumisvabadusega seotud diskrimineerimisest
teatamiseks, kuid sellise diskrimineerimise ulatus on ELi tasandil endiselt teadmata
Töötajad peavad olema teadlikud oma õigustest ja neil peab olema võimalus teatada
diskrimineerimisest töötajate liikumisvabaduse valdkonnas. Vaja on arusaamist olemasoleva
diskrimineerimise ulatusest ja tüüpidest, kui soovitakse neid tulemuslikult tõkestada.
Siseturu probleemide lahendamise võrgustik (SOLVIT) on komisjoni süsteem, mis
võimaldab kodanikel esitada kaebusi liikmesriikide ametiasutuste ebaõiglaste eeskirjade või
otsuste kohta. 2016. aastal käsitles SOLVIT 2414 juhtumit, mis olid seotud kõigi ühtse turu
aspektidega. Üks kaebuste kategooria on töötajate vaba liikumine, kuid ka teised
kategooriad võivad olla vaba liikumisega kaudselt seotud. Nende hulka kuuluvad
kutsediplomite tunnustamine, sotsiaalkindlustus või pereliikmete juurdepääs haridusele.
2016. aastal oli 34 töötajate vaba liikumisega seotud juhtumit.
Alates 2010. aastast on komisjon algatanud liikmesriikide vastu 33 liikumisvabadusega
seotud kohtumenetlust ja 21 menetlust, mis puudutasid sotsiaalkindlustuse küsimusi, mis
selliseid õigusi kaudselt mõjutavad.
Võrreldes ELi 11,3 miljoni tööealise liikuva isikuga on nii SOLVITist kui ka
rikkumismenetlustest tulenevate kohtuasjade arv väga väike.
Mõned liikmesriigid on lisaks SOLVITile loonud kodanikele oma eraldi süsteemid
diskrimineerimisest teatamiseks ja selle tõkestamiseks. Näiteks Luksemburgis võivad
välismaalasest töötajad võtta ühendust riikliku tööinspektsiooniga, kes saab kaebuse alusel
uurimise algatada. Teistes liikmesriikides, näiteks Saksamaal, võivad töötajad pöörduda
ametiühingute teabebüroode poole, kus on spetsialiseerunud vahendajad, kes võivad

8

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications (Uuring oskuste ja
kvalifikatsioonidega seotud ELi teenuste brändimise mõju kohta), lõpparuanne, märts 2017.
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kaebuse üle võtta ja selle riigi ametiasutustele suunata või lepitamiseks tööandjatega otse
ühendust võtta.
Peale SOLVITi süsteemi ja Teie Euroopa Nõuande õigusekspertide võrgustiku kaudu
saadava teabe on komisjoni teadmised riigi tasandil algatatud juhtumitest piiratud, sest
nendest ei teatata komisjonile korrapäraselt. Seega ei tea komisjon liikumisvabadusega
seotud diskrimineerimise täit ulatust. 2014. aasta direktiivi9 kohaselt oli liikmesriikidel aega
2016. aastani, et määrata liidu töötajate ja nende pereliikmete võrdse kohtlemise
edendamise, analüüsi ja järelevalvega tegelevad asutused. Need määratud asutused peavad
läbi viima uuringuid ja analüüse vaba liikumise õiguste põhjendamatute piirangute ja
takistuste või kodakondsusel põhineva diskrimineerimise kohta.
Komisjon on võtnud meetmeid tööjõu liikuvuse piirangute kaotamiseks, kuid mõningad
takistused püsivad
Töötajad võivad kohata liikuvusega seotud takistusi, mis, kuigi see ei kujuta endast
nende õiguste rikkumist, võib tööjõu liikuvust siiski mõjutada (näiteks kutsekvalifikatsioonide
tunnustamine).
„Need raskused, millega nad [teise riiki liikuvad või seda teha soovivad ELi kodanikud]
silmitsi seisavad, aitavad mõnevõrra selgitada, miks geograafiline liikuvus ELi liikmesriikide
vahel on siiani suhteliselt madal: 2011. aasta ELi tööjõu‐uuringu andmetel elas ainult 3,1 %
tööealistest Euroopa kodanikest [‐‐‐] mõnes muus liikmesriigis“10.
Tabelis 2 on esitatud komisjoni dokumentides üldiselt tuvastatud tõkked, mis takistavad
tööjõu liikuvust, koos komisjoni võetud meetmete ja kontrollikoja hinnanguga võetud
meetmete tulemuslikkuse kohta. Tabelist ilmneb, et komisjon on võtnud meetmeid nende

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta,
mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist
(ELT L 128, 30.4.2014, lk 8).

10

COM(2013) 236 final, 26.4.2013, „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste
kasutamist“.
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tööjõu liikuvuse takistuste kõrvaldamiseks. Need meetmed ei ole aga teises liikmesriigis
töötada plaaniva Euroopa töötaja vaatepunktist alati tõhusad. Nende takistuste
kõrvaldamine on Euroopa Liidu jaoks jätkuvalt lahendamist vajav probleem. Kõnealused
allesjäänud takistused tuleb seada liidu tööjõu liikuvuse kasutamata potentsiaali perspektiivi:
2014. aastal osutasid kättesaadavad uuringuandmed sellele, et umbes 2,9 miljonit ELi
kodanikku oleksid soovinud järgneva 12 kuu jooksul teise liikmesriiki suunduda, kuid vaid
1 miljon töötajat tegi selle teoks.
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Tabel 2. Tööjõu liikuvust mõjutavad takistused, komisjoni võetud meetmed ja nende
tulemuslikkuse hindamine

Takistused

Teabe puudumine
töötajate vaba
liikumise seaduslike
õiguste kohta

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?
Jah

Euroopa
Komisjon
Jah

Piisava teabe
puudumine
töövõimaluste kohta

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Jah

Erinevused
sotsiaalkindlustuses

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Jah

Kutsediplomite ja
akadeemiliste
diplomite
tunnustamine

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Näiteid võetud meetmetest
Komisjon on loonud
Teie Euroopa
EURESe
SOLVITi
Komisjon hoiab koostöös
avalike tööturuasutustega töös
Euroopa tööalase liikuvuse
portaali (EURES), mis sisaldab
üldist teavet riikide tööturgude
kohta ja annab
otsejuurdepääsu vabadele
töökohtadele.
Komisjon tegi 2016. aasta
detsembris oma tööjõu
liikuvuse paketi raames
ettepaneku vaadata läbi kehtiv
määrus (EÜ) nr 883/2004 ja
selle rakendusmäärus, sidudes
toetuste maksmise rohkem
sotsiaalmaksete sissemakseid
kogunud liikmesriigiga ning
muutes süsteemi seeläbi
õiglasemaks ja võrdsemaks.

Ülikoolidiplomite automaatne
tunnustamine
Reguleeritud kutsealade
Euroopa raamistiku loomine

Kas tööjõu liikuvust takistav tõke
on tulemuslikult kõrvaldatud?
Jah

Ei ole täielikult kõrvaldatud
EURESe portaal ei sisalda riikide
kõiki vabu töökohti ja
töökuulutused on sageli
mittetäielikud (vt punktid 51–57).
Ei ole täielikult kõrvaldatud
Liikmesriigid panevad praegu
rohkem rõhku pensionitulu
täiendavatele vormidele, mis
täiendavad riiklikke
põhipensionikavasid. Direktiiv
98/49/EÜ ühenduse piires liikuvate
töötajate ja füüsilisest isikust
ettevõtjate täiendavate
pensioniõiguste kaitse kohta ei
hõlma täiendavate pensionide
ülekantavust, st võimalust kanda
sellised pensioniõigused teise
liikmesriiki kolides üle (mis on siiski
juba võimalik riiklike
pensionikavade puhul).
Selline ülekantavuse puudumine
võib olla töötajate liikuvuse tõsine
pärssija.
Ei ole täielikult kõrvaldatud
Tööjõu liikuvuse 2016. aasta
aruandes märgitakse, et
kutsediplomite tunnustamine on
endiselt oluline liikuvuse takistus.

Euroopa kutsekaart on
tunnustamise lihtsustamise
uus vahend, mis on
kättesaadav alles alates
18. jaanuarist 2016.

Märkus: üksikasjalikum teave võetud meetmete ja selle kohta, kuidas kontrollikoda neid hindas, on
esitatud käesoleva aruande I lisas.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

25
Alljärgnevas 4. selgituses toodud näites kirjeldatakse, milliseid meetmeid komisjon on
võtnud ja miks need ei ole täiesti tulemuslikud.
4. selgitus. Näide komisjoni meetmetest tuvastatud takistuse kõrvaldamiseks tööjõu liikuvuselt
Takistus „Kutsediplomite ja akadeemiliste diplomite tunnustamine“
Meede: Euroopa kutsekaart
Komisjon võttis kutsekaardi kasutusele meditsiiniõdede/tervishoiutöötajate, keemikute,
füsioterapeutide, suusa‐ ja mäegiidide ning kinnisvaramaaklerite jaoks. See on elektrooniline
tunnistus, mille saamiseks esitavad taotlejad tunnustamiseks nõutavad tõendavad dokumendid
kontrollimiseks oma päritoluliikmesriigi asjaomasele ametiasutusele. Pärast dokumentide
kontrollimist edastatakse dokumentaalsed tõendid vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele, kes
kontrollib seejärel kutsekvalifikatsiooni samaväärsust. Kui selle kontrolli tulemusena ei määrata
kompenseerivaid koolitusmeetmeid, väljastab see asutus Euroopa kutsekaardi. Selle eesmärk on luua
spetsialistide jaoks suurem läbipaistvus ja õiguskindlus ning suurendada nende liikuvust.
Alates Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtust 18. jaanuaril 2016 on kogu ELis esitatud Euroopa
kutsekaardi saamiseks 3239 taotlust, millest 1390 puhul kaart väljastati (andmed 2017. aasta juuni
seisuga).

Komisjon jälgib tööjõu liikuvuse vooge ja mustreid, kuid liikmesriikides kättesaadavaid
andmeid võiks paremini kasutada, et mõista tööturu tasakaalustamatuse probleeme
Tööjõu liikuvuse voogude ja mustrite kohta kvaliteetsete andmete kogumine on vajalik,
et toetada tööjõu liikuvuse valdkonnas otsuste tegemist nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil.
Tööjõu‐uuring on suurim Euroopa leibkondade uuring, mis annab andmeid 15‐aastaste
ja vanemate inimeste osalemise kohta tööhõives. Tööjõu‐uuring on peamine andmeallikas,
mida komisjon kasutab tööjõu liikumise mustrite jälgimiseks11. Tööjõu liikuvuse iga‐aastane
aruanne tugineb peamiselt tööjõu‐uuringu andmetele ja selles esitatakse koondandmed
varude ja iga‐aastaste voogude kohta. Igal aastal on aruandes konkreetsed teemad, millele

11

Teisteks allikateks on Eurostati demograafiaalane statistika, Eurobaromeeter, haldusandmed
ning OECD ja liikmesriikide andmed.
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pööratakse erilist tähelepanu. 2016. aastal olid nende hulgas piiriülesed töötajad ja
tagasipöördumine.
Mis puudutab tööjõu liikuvuse jälgimist, siis on tööjõu‐uuringul mõningad piirangud,
mida komisjon on ka tunnistanud12:
‐

uuringu küsimustikule vastamine on kohustuslik vaid 12 liikmesriigis ja välismaalaste
hulgas on vastamata jätmise määrad teadaolevalt väga kõrged (eelkõige
keeleprobleemide tõttu);

‐

paljudes liikmesriikides ei pruugi hiljuti saabunud välismaalased ja lühiajalised töötajad
olla uuringusse kaasatud, sest tööjõu‐uuring hõlmab (vastavalt rahvaloenduste kohta
kehtivatele rahvusvahelistele soovitustele) üksnes neid isikuid, kes on elanud riigis aasta
või kauem;

‐

paljudes riikides vähendab valimi väiksus võimalust analüüsida andmeid kodakondsuse
alusel.
2005. aastal tegi komisjon lisaks tööjõu‐uuringule kindlaks vajaduse parandada teavet

ELi liikmesriikide vaheliste tööjõu liikuvuse voogude kohta. Komisjon koostab kord aastas
liikmesriikides kättesaadavate asjaomaste andmeallikate loendi. 2016. aastal teatasid
peaaegu kõik liikmesriigid, et nad koguvad tsentraliseeritult andmeid muude ELi
liikmesriikide kodanike kohta, kes kas töötavad või on registreerunud tööotsijaks. Mõned
avalikud tööturuasutused koguvad andmeid, mis kirjeldavad ELi töötajate individuaalset
profiili, mis sisaldab teavet eriala/ameti, nende töö laadi ja töötaja hariduse kohta. Siiski on
nende andmete kasutamine osutunud keeruliseks liikmesriikidevahelise võrreldavuse
puudumise tõttu.
2010. aastal algatas komisjon projekti „Euroopa tööturu arengute jälgimine“. Selle
eesmärk oli koguda ajakohast teavet vabade töökohtade kohta, mis oleks ka varajase

12

Komisjoni tuvastatud puudused, vt „Compendium of data sources on EU citizens
residing/working in other EU Member States“ (Loend andmeallikatest ELi kodanike kohta, kes
elavad/töötavad teistes ELi liikmesriikides), detsember 2016.
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hoiatamise vahend kitsaskohtade ja ebakõlade kõrvaldamiseks kogu ELi tööturgudel. Selle
saavutamise muutsid raskeks andmepiirangud, näiteks vabade töökohtade võrreldavate
andmete piiratud kättesaadavus liikmesriikidest. Seda eesmärki kajastati ulatuslikumalt
2016. aasta EURESe määruses13, milles nõutakse, et liikmesriikide riiklikes tööprogrammides
võetaks arvesse liikuvuse vooge ja mustreid käsitlevaid andmeid ning olemasolevat ja
prognoositavat tööjõu puudu‐ ja ülejääki käsitlevate andmete analüüsi. Komisjoni
2016. aasta aruandes14 käsitletakse üksikasjalikult tööjõu puudu‐ ja ülejäägi uurimist ning
vaadeldakse puudu‐ ja ülejäägi võimalikku tasakaalustamist riikides.
Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid on oskuste ja tööjõu tasakaalustamatuse liikide ning
nende ulatust käsitlevate andmete kvaliteedi ja põhjalikkuse mõttes eri etappides. Auditi
käigus külastatud liikmesriikidest koostavad Saksamaa ja Ühendkuningriik andmeid, mis
lähevad kaugemale sellest, mida komisjon suudab pakkuda, ning võivad jagada neid
kahepoolselt teiste liikmesriikide avalike tööturuasutustega (vt 5. selgitus). Ka komisjoni
2016. aasta aruandes tunnistatakse vajadust parandada selliste andmete kogumist kõigis
liikmesriikides. Selle uuringu puhul oli 26‐st andmeid esitanud avalikust tööturuasutusest
vaid 13‐l võimalik anda teavet tööjõu puudu‐ ja ülejäägi ulatuse kohta oma riigi tööturul.
Kontrollikoja auditi lõpetamise ajal on oskuste ja tööjõu puudu‐ või ülejäägi igakülgne
hindamine liikmesriikides jätkuvalt töös.

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse
Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu
liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL)
nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 107, 22.4.2016, lk 1).

14

Euroopa Komisjon, „A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses of
data from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys“ (Euroopa
avalike tööturuasutuste ja tööjõu‐uuringute andmete analüüsil põhinev tööjõu puudu‐ ja
ülejäägiga elukutsete võrdlus), veebruar 2017.
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5. selgitus. Näiteid oskuste ja tööturu tasakaalustamatust käsitlevatest andmetest liikmesriikides
Saksamaa „Fachkräfteengpassanalyse“ – üksikasjalik ülevaade spetsialiseerunud tööjõu puudusest
tööturul piirkondade ja majandussektorite kaupa
Saksamaa avalik tööturuasutus koostab spetsialiseerunud tööjõu (saksa keeles „Fachkräfte“)
prognoositava tööjõupuuduse analüüsi, tehes eristuse majandussektorite ja piirkondade kaupa. See
algatus on paigutatud Saksamaal toimuvate demograafiliste muutuste, töötuse madala määra ja
spetsialiseerunud töötajate värbamise kasvavate probleemide konteksti. Tööjõupuudust mõõdetakse
vabade (täitmata) ametikohtade, piirkondliku töötuse määra ning töötute ja vabade töökohtade
suhtarvu põhjal. Seega näiteks mehhatroonika ja automaatika spetsialistide erikvalifikatsiooni kohta
annab aruanne järgmise ülevaate:
Mehhatroonika ja automaatika spetsialiseerunud tööjõud, detsember 2016

Schleswig‐Holstein
Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg‐Vorpommern
Hamburg
Hamburg
Bremen
Bremen

Brandenburg
Brandenburg

Niedersachsen
Alam‐Saksimaa

Berlin
Berliin

Sachsen-Anhalt
Saksi‐Anhalt
Nordrhein‐Westfalen
Nordrhein-Westfalen

Sachsen
Saksimaa
Thüringen
Tüüringi
Hessen
Hessen

Rheinland-Pfalz
Rheinland‐Pfalz
Saarland
Saarimaa

= spetsialiseerunud tööjõu puudus
Baieri
Bayern
Baden‐Württemberg
Baden-Württemberg

= märgid tööjõu puudusest
= märgid tööjõu puudusest puuduvad
= andmed puuduvad

Administratiivpiirid © EuroGraphics. Andmete allikas: föderaalse tööhõiveameti statistika.
Saksamaa avalik tööturuamet jagab selliseid andmeid teiste avalike tööturuasutustega kahepoolselt,
et parandada spetsialistide teisest liikmesriigist värbamise protsessi, kuid andmeid ei koguta ega
registreerita ELi tasandil.
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… ning Ühendkuningriik annab üksikasjalikumat teavet puuduvate oskuste ja ka eeldatava
miinimumpalga kohta
Ühendkuningriigis koostab töö‐ ja pensioniministeerium riiki suunduva liikumise jaoks puuduvate
oskuste nimekirja. Nimekiri hõlmab kogu Ühendkuningriiki (eraldi nimekirjaga Šotimaa jaoks) ja selles
on märgitud vabad töökohad ja üksikasjad iga konkreetse töö kohta ning oodatav miinimumpalk.
Nimekiri on avalikkusele kättesaadav ja seda jagatakse teiste liikmesriikidega15.

II osa. Puudused ELi rahastatavate tööjõu liikuvust hõlbustavate meetmete kavandamises
ja järelevalves
Aruande selles osas käsitletakse tööjõu liikuvuse hõlbustamiseks eraldatud ELi‐poolse
rahastamise tõhusust. Selliste eesmärkide jaoks kättesaadavad programmid on Euroopa
Sotsiaalfond ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm. Kontrollikoda
analüüsis mõlema fondi rahalisi eraldisi ning Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmi eesmärkide vastastikust täiendavust. Seejärel uuris
kontrollikoda, kas need programmid on tööjõu liikuvuse toetamisel tulemuslikud ja kuidas
sellist tegevust kontrollitakse.
Seoses Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe võrgustiku
tegevusega uuris kontrollikoda selle kahte elementi: EURESe projektide, mida juhivad
piiriülesed partnerlused, kavandamist ja tulemuslikkuse järelevalvet, ning Euroopa tööalase
liikuvuse portaali (eelkõige selle tõhusust tööotsijate ja vabade töökohtade kokkuviimisel).
Tööjõu liikuvusele eraldatud ELi rahaliste vahendite kogusumma on teadmata ja fondide
vastastikune täiendavus ei ole tagatud
Kui EL rahastab sellisele olulisele prioriteedile nagu tööjõu liikuvus eraldatud tegevusi,
peaks komisjon tagama, et kasutatud vahendid on tuvastatavad ja jälgitavad. Kui toetust
saab mitmest ELi fondist, tuleks tagada nende vastastikune täiendavus.

15

Vt https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list.
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Joonisel 5 võrreldakse tööjõu liikuvusega seotud ELi programmide toetuste mahte.
Euroopa Sotsiaalfond võib olla peamine vahend, millega toetatakse tööhõivet, mille üks osa
on tööjõu liikuvus. Liikmesriigid võivad kavandada tööjõu liikuvusega seotud tegevusi
Euroopa Sotsiaalfondi ühe valdkondliku eesmärgi – „Püsiva ja kvaliteetse tööhõive
edendamine ning tööjõu liikuvuse parandamine“ (nn VE 8) – ja sellega seotud
investeerimisprioriteedi „tööturuasutuste moderniseerimine, sealhulgas tööjõu liikuvus“ (nn
IP 7) raames. On näha, et Euroopa Sotsiaalfondi valdkondliku eesmärgi VE 8 rahalised
vahendid (27,5 miljardit eurot), mis on liikmesriikidele kättesaadavad tööjõu liikuvusega
tegelemiseks, on oluliselt suuremad kui 919 miljoni euro suurune Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programm, eriti selle 165 miljoni euro suurune EURESe
tegevussuund, mis on samuti pühendatud tööjõu liikuvuse probleemide lahendamisele.
Joonis 5. Tööjõu liikuvuse toetamiseks kasutatavate rahastamisallikate võrdlus

ESFi 8. valdkondlik eesmärk 2014–2020: 27 505 miljonit eurot

EaSI 2014–2020: 919 miljonit eurot

EaSI EURESe tegevussuund 2014–2020: 165 miljonit eurot

ESFi 8. valdkondlik eesmärk ja tööjõu liikuvus 2014–2020: 954 miljonit eurot

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Euroopa Sotsiaalfondi käimasoleva programmitöö perioodi 2014–2020 raames võivad
liikmesriigid kavandada oma EURESega seotud riiklikku tegevust (näiteks osaleva avaliku
tööturuasutuse personali‐ ja IT‐kulud) ning konkreetsete liikuvuskavade ja strateegiate
väljatöötamist kohalikul, piirkonna, riigi ja piiriülesel tasandil, kasutades Euroopa
Sotsiaalfondi. Komisjon tutvustas seda uut lähenemisviisi liikmesriikidele 2013. aastal,
rõhutades tööturgude parema toimimise eesmärki, mille saavutamiseks tuleb suurendada
töötajate riikidevahelist geograafilist liikuvust16.

16

Määrus (EL) nr 1304/2013.
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Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavade heakskiitmise ajal aastail 2013–2014 ei jälginud
komisjon, millises ulatuses kavandasid liikmesriigid tegelikult tööjõu liikuvust käsitlevaid
meetmeid. 2015. aasta septembris, pärast meetmete aluseks olevate Euroopa Sotsiaalfondi
rakenduskavade heakskiitmist, saatis komisjon teabe kogumise eesmärgil liikmesriikidele
küsimustiku, paludes andmeid Euroopa Sotsiaalfondi raames ELi‐sisese tööjõu liikuvuse ja
EURESe tegevuse jaoks kavandatud eelarve mahu kohta. Küsimustikule vastas aga vaid 15
liikmesriiki. Vastanutest 12 märkisid, et nad kavatsevad toetada EURESe teenuseid Euroopa
Sotsiaalfondi kaudu. Mis puudutab sellele eraldatud rahalisi vahendeid, siis uuringu hindaja
jõudis järeldusele, et „vastuste suure varieeruvuse ning iga‐aastaste ja kogukulutuste tohutu
erinevuse tõttu ei ole võimalik 15 riigist saadud andmekogumit võrrelda.“ 6. selgituses on
välja toodud viisid, kuidas liikmesriigid Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) sellistel eesmärkidel
kasutavad.
6. selgitus. Näiteid ESFi tegevuste kohta, mis on seotud tööjõu liikuvusega liikmesriikides, ja nende
vastav rahaline tähtsus
Portugal
Programmist toetatakse meetmeid, mis on suunatud otse tööotsijatele või tööandjatele, eelkõige
teave, nõustamine ning töökoha leidmise ja värbamise toetamine kodanike ja tööandjate jaoks, kes
soovivad teises liikmesriigis töötada või sealt töötajaid palgata.
Selleks kavandas Portugal 2014.–2020. aastaks 2,16 miljonit eurot ehk 0,02 % Euroopa Sotsiaalfondi
selleks perioodiks ettenähtud eelarvest (ELi ja riiklik rahastamine), mis on 8,9 miljardit eurot.
Iirimaa
Iirimaa toetab tööotsijaid töömesside kaudu, reklaamides Euroopa vabu töökohti veebisaidil
Jobsireland, EURESe portaali ja EURESe Facebooki lehe kaudu. Tööandjad said korraldada töömesse,
reklaamida oma vabu töökohti veebisaidil Jobsireland ja EURESe portaalis ning neid toetati
välisriikide värbamisüritustel.
Selleks kavandas Iirimaa 2014.–2020. aastaks 2,7 miljonit eurot ehk 0,28 % Euroopa Sotsiaalfondi
selleks perioodiks ettenähtud eelarvest (ELi ja riiklik rahastamine), mis on 948 miljonit eurot.
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Euroopa Sotsiaalfondi struktuuris ei ole ELi tööjõu liikuvus eraldi
investeerimisprioriteedina määratletud17, samuti ei ole seda mingil muul viisil eraldi esile
tõstetud. Seetõttu ei saa kindlaks määrata 28 liikmesriigis EURESe meetmetele või tööjõu
liikuvuse jaoks eraldatud tegelikke Euroopa Sotsiaalfondi eelarvevahendeid ning ei ole
võimalik teada, kui palju vahendeid millise eesmärgi jaoks on kasutatud.
Kontrollikoda vaatas läbi külastatud liikmesriikide Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavad
ja tal ei olnud võimalik kindlaks teha tööjõu liikuvuse toetamiseks eraldatud summasid.
Analüüsi ja liikmesriikidesse tehtud auditikülastuste põhjal sedastas kontrollikoda, et tööjõu
liikuvuse meetmete kavandamine Euroopa Sotsiaalfondi raames ei olnud nende jaoks
prioriteet. Rumeenias keskenduti tagasipöördumise ergutamisele, sest töötajate pidev
väljavool Rumeeniast oli tekitanud majanduse võtmevaldkondades tööjõupuuduse (vt
7. selgitus).
7. selgitus. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest tööjõu liikuvusele tehtud kulutused viies
külastatud liikmesriigis

Külastatud liikmesriigid

Kas praegune ESF on suunatud ELi‐sisesele tööjõu liikuvusele?
Ei

Saksamaa

ESFi vahendeid kasutatakse noorte, pikaajaliste töötute ja sisserändajate
tööturule integreerimiseks.
Ei

Luksemburg

17

ESFi vahendeid kasutatakse üle 45‐aastaste töötute toetamiseks ja alla
30‐aastaste töötute tööturule integreerimiseks.

Poola

Piiratud määral, nt makstes ümberasumise toetust noortele, kes kolivad
teise liikmesriiki

Rumeenia

Piiratud määral, Rumeeniasse tagasipöördumise ergutamiseks, pakkudes
laene üksikisikutele.

Euroopa Komisjon, „The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership
Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014–2020“
(Partnerluslepinguid ja Euroopa Sotsiaalfondi programmitöö perioodi 2014–2020
rakenduskavasid käsitlevate läbirääkimiste tulemuste analüüs), september 2016.
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Ei
Ühendkuningriik

Prioriteediks on seatud need rühmad, kes on tööturul ebasoodsas
olukorras, sealhulgas noored, puudega inimesed ning madala
kvalifikatsiooni ja väheste oskustega inimesed.

Alusmääruses, milles määratletakse kõigi Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondide
(Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondid, mis hõlmavad ka Euroopa Sotsiaalfondi)18
horisontaalsed eeskirjad, rõhutatakse vajadust erinevate Euroopa struktuuri‐ ja
investeerimisfondide ning muude ELi fondide koordineerimise ja vastastikuse täiendavuse
järele. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi alusmääruses nõutakse
samuti, et programmi kohaselt elluviidavad meetmed on „järjepidevad ja vastastikku
täiendavad muude liidu meetmetega, nagu Euroopa struktuuri‐ ja investeerimisfondid
(ESIFid)“19. Nagu on aga näha joonisel 6, hõlmavad nii Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programm kui ka Euroopa Sotsiaalfond väga sarnaseid meetmeid, millega
toetatakse tööjõu liikuvusega seotud võrreldavate eesmärkide saavutamist. Mõlemat fondi
kasutatakse või saab kasutada riikidevahelisel tasandil tööjõu liikuvuse eesmärkidel ja
nendes nähakse ette konkreetsed liikuvuse edendamise meetmed, sealhulgas asjaomaste
institutsioonide koostöö toetamine.

18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus‐ ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus‐ ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1296/2013 (millega
luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse
otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa
mikrokrediidirahastu „Progress“) artikkel 7 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 238).
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Joonis 6. ESFi ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tööjõu
liikuvuse kattuvate eesmärkide võrdlus

ESFi 8. valdkondlik eesmärk
Tööotsijate ja tööturult eemale jäänud
inimeste, sealhulgas pikaajaliste töötute ja
tööturust eemal olevate inimeste juurdepääs
töökohtadele, muu hulgas kohaliku tasandi
tööhõivealgatuste ning tööjõu liikuvuse
toetamise kaudu.

Tööturuasutuste (nt avaliku ja
erasektori tööhõivetalituste)
ajakohastamine ja tööturul osalevate
poolte parem ühitamine, muu hulgas
parandades tööjõu riikidevahelist
liikuvust, kasutades liikuvuskavasid ja
tehes paremat koostööd asutuste ja
asjaomaste sidusrühmade vahel.

EaSI EURESe tegevussuuna eesmärgid

Tagada, et vabad töökohad, töötaotlemine ja vastav teave
ja nõustamine ning nendega seonduv teave, näiteks teave
elu‐ ja töötingimuste kohta, muudetakse vastavalt
potentsiaalsete tööotsijate ja tööandjate jaoks
läbipaistvaks. See saavutatakse teabe vahendamise ja
levitamise kaudu riikidevahelisel, piirkondadevahelisel ja
piiriülesel tasandil, kasutades vabade töökohtade ja
töötaotluste jaoks standardseid vorme, aga ka muude
sobivate vahendite kaudu, nagu individuaalne nõustamine
ja juhendamine, mida pakutakse eelkõige madala
kvalifikatsiooniga töötajatele;

Toetada EURESe teenuste pakkumist töötajate värbamiseks
ja nende kvaliteetsetele ja jätkusuutlikele töökohtadele
suunamiseks vabade töökohtade ja tööle kandideerimise
avalduste vahendamise kaudu; toetus EURESe teenustele
laieneb töökoha täitmise eri etappidele alates
värbamiseelsest ettevalmistusest kuni tööleasumise järgse
abini eesmärgiga tagada taotleja edukas integreerumine
tööturul; sellised tugiteenused võivad hõlmata sihipäraseid
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti teatavas sektoris,
teataval kutsealal, teatavas riigis või riikide rühmas või
teatavate töötajate rühmade puhul (näiteks liikuda
soovivad noored), kui on tuvastatud selge majanduslik
vajadus.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Piiriülesed partnerlused hõlbustavad tööjõu liikuvust, kuid puudusi esineb piiriülese
partnerluse projektides ja tulemuste kohta koostatud aruandluses
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna
piiriüleste partnerluste raames tegeletakse tööjõu liikuvusega. Partnerlustes osalevad
partnerid vähemalt kahest osalevast liikmesriigist (või assotsieerunud riigist), üldiselt
riiklikud avalikud tööturuasutused, kuid ka teised osalejad, nagu tööandjate
organisatsioonid, ametiühingud või muud piirkondlikud ühendused. Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna puhul võivad piiriülesed
partnerlused taotleda oma tegevusele iga‐aastast projektirahastust. 8. selgituses esitatakse
näide piiriülese partnerluse projekti kohta, mida rahastatakse Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna vahenditest.
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8. selgitus. Oberrheini (Ülem‐Reini) piiriülene projekt – näide pikaajalisest ja edukast koostööst

Allikas: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/.

EURESe Oberrheini piiriülene partnerlus loodi 1999. aastal ning see hõlmab Badeni ja Lõuna‐Pfalzi
(DE), Alsace’i (FR) ja Aargau ning Baseli piirkonda, Baseli linna, Jura ja Solothurni kantoneid (CH). Üle
selle ala piiride käib iga päev tööl umbes 93 300 inimest – see on suuruselt teine piiriüleste töötajate
arv ELis.
Kõigi kolme riigi avalike tööturuasutuste, ametiühingute ja tööandjate ühenduste koostöö võimaldab
piiriülest tööhõivet lihtsustada.
Oberrheini piiriülese partnerluse projekti, mida kontrollikoda analüüsis, rahastati osaliselt Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna vahenditest ja see on
suunatud kaheksale eesmärgile kümnest eesmärgist, mis kuulutati välja komisjoni avaldatud iga‐
aastasel projektikonkursil (projektid peavad käsitlema vähemalt viit eesmärki, et need kaalumisele
võetaks).
4. eesmärk – ühtne kontaktpunkt on Oberrheini projekti edukas meede: selle jaoks on määratud kolm
EURESe nõustajat, kellega saab ühendust võtta telefoni või e‐posti teel ja kes vastavad tööotsijate
küsimustele. 2016. aastal esitati sellele teenistusele 2271 taotlust.
5. eesmärk eeldab, et piiriülese partnerluse projektid töötavad välja ja rakendavad uuenduslikke
teenuseid. Oberrheini piiriülese partnerluse puhul toimus see piiriülese praktika toetamise vormis,
eriti selleks, et noored Prantsuse tööotsijad saaksid käia praktikal Saksa ettevõtetes.
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Taotlemise etapis määratletakse vaid väheste projektide jaoks kavandatavad kvantitatiivsed
tulemused
Kontrollikoda uuris 23 piiriülese partnerluse projekti (11 aastast 2015 ja 12 aastast
201620) ning tema hinnang projektidele on esitatud II lisas. Kontrollikoda leidis, et komisjoni
poolt iga‐aastase protsessi raames rahastatud ja heakskiidetud tegevused kordasid sageli
eelmise aasta tegevusi. Kõige tavalisemad tegevused seisnesid konverentside ja töömesside,
õpikodade, CV kirjutamise kursuste või keeleõppe korraldamises. Uuenduslikumad
lahendused hõlmasid sotsiaalmeedia kasutamist (Facebook, LinkedIn, Twitter) või kontaktide
loomist ülikoolidega. Selliseid uuenduslikke lahendusi kavandatakse harva.
Kontrollikoda leidis, et 21 projektitaotluses oli olemas nende olukorra kvalitatiivne
kirjeldus, näiteks liikuvusvoogude kirjeldus ja piirkonna piiriülese liikuvuse põhjuste kirjeldus.
Kvantitatiivsed lähteandmed olid määratletud siiski vaid üheksal projektil, kus esitati
arvandmed, mille alusel saab edusamme mõõta (joonis 7). Veel nelja projekti puhul esitati
igal aastal statistilisi andmeid, mida oleks saanud kasutada kvantitatiivsete lähteandmetena,
mille suhtes edusamme mõõta, kuid selleks otstarbeks neid ei kasutatud.

20

Kõnealuste läbivaadatud piiriülese partnerluse projektide eelarved ulatusid 2015. aastal
3,5 miljoni euroni ja 2016. aastal 4,4 miljoni euroni.
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Joonis 7. Edusammude mõõtmist võimaldavate lähteandmete olemasolu

Kvantitatiivne, 2015

Lähteandmete
olemasolu

Kvantitatiivne, 2016
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Märkus:

Kvantitatiivsed lähteandmed kirjeldavad olukorda, mille suhtes saab projektitulemusi
mõõta.
Kvalitatiivsed lähteandmed pakuvad üksnes piiriülese olukorra kirjeldust, kuid neid ei saa
kasutada edusammude mõõtmiseks.

Allikas:

Euroopa Kontrollikoda.

Projektide toetuslepingus nõutakse teabe kogumist ja esitamist „meetmete väljundite ja
tulemuste kohta“. Sellest hoolimata leiti kontrollikoja läbivaatamise käigus, et valitud 23
projektist vaid 16 puhul olid määratletud väljundieesmärgid (nt piiriülese partnerlusprojekti
raames korraldatud töömessidel osalejate arv) ja vaid üheksa projekti puhul olid määratletud
tulemused (tavaliselt kavandatud töö leidmiste arv). Mõne projekti puhul puudus väljundite
ja tulemuste vahel otsene seos, sest väljundieesmärgid olid küll seatud, kuid oodatavaid
tulemusi ei määratletud. Kontrollikoda tuvastas siiski tulemuseesmärkide seadmise
paranemise aastatel 2015–2016, kuna 2015. aastal sisaldas tulemuseesmärke vaid 18 %
projektidest, 2016. aastal suurenes see osakaal aga 58 %‐ni.
9. selgituses tuuakse välja kontrollikoja hinnatud projektides kasutatud erinevaid
tavasid projektide kavandamiseks ja tulemuslikkuse üle järelevalve tegemiseks.
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9. selgitus. 23 EURESe piiriülese partnerlusprojekti head ja halvad tavad
Halvast tavast
Enamiku projektide puhul määratletakse üksnes väljundid. Näiteks Itaalia, Sloveenia ja Horvaatia
piiriülese koostöö projektis Euradria ei määratletud kvantitatiivseid lähteandmeid (praegust
olukorda) ega esitatud tulemuseesmärki (st töö leidmiste arvu), samuti ei mõõdetud projekti
tulemusi (vahendatud ja leitud töökohad). Projektides esitati siiski näitajad väljundite kohta, nagu
konverentsidel või õpikodades osalejate arv.
… hea tavani
Mõned väiksemad piiriülese koostöö projektid, näiteks üks Taani ja Rootsi (Öresund) ühisprojekt, kus
määratleti sihipärasemad meetmed, suudavad esitada töö leidmiste arvul põhinevad projekti
lähteandmed, eesmärgid ja tulemused.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi seiresüsteem ei võimalda koondada
programmi tasandil piiriülese partnerluse projektide tegelikke tulemusi
Komisjon jälgib piiriülese partnerluse projektide tegevusi, kasutades standardset
aruandlusvormi, mille iga projekti koordinaator peab täitma. Aruanne koosneb kvalitatiivsest
ja kvantitatiivsest osast. Kvantitatiivses osas ei koguta ühtegi tööjõu liikuvusega seotud
väljundit või tulemust. Paljud projektikoordinaatorid kasutavad aruande kvalitatiivset osa
väljundite ja mõnikord tulemuste selgitamiseks, aga kuna selline selgitus ei ole kohustuslik,
puudub ühtsus ja järjepidevus, mis muudab väljundite ja tulemuste koondamise keeruliseks.
2016. aastal võttis komisjon kasutusele piiriülese partnerluse projektide täiendava
aruandlusvormi. Uuel vormil nõutakse andmeid, mis – nagu kontrollikoda vaadeldud
projektide puhul leidis – ei olnud hiljuti kohustuslikuks muudetud statistiliste liigituste tõttu
kättesaadavad. Peale selle ei pärine mõningad uue vormi jaoks nõutavad täiendavad
andmed piiriülese partnerluse projektist, vaid igakuisest küsimustikust, mille komisjon
saadab kõigile EURESe nõustajatele ELis. See vähendab üksikprojektide aruandluse
usaldusväärsust, sest andmed ei pärine konkreetsete projektide tegevustest. Üldiselt vajavad
projektijärgse järelevalve parandamiseks astutavad sammud edasist täiustamist.
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Komisjoni eesmärk on muuta Euroopa tööalase liikuvuse portaal tõeliseks Euroopa töö
leidmise ja värbamise vahendiks, kuid seda on raske saavutada
EURESe portaal võimaldab tööotsijatel leida teavet teiste liikmesriikide tööturu kohta ja
saada läbi EURESe tööalase liikuvuse portaali juurdepääs kõigile ELi ja EFTA riikide vabadele
töökohtadele. Samamoodi võimaldab see tööandjatel reklaamida oma vabu töökohti
tööotsijatele teistes riikides. Portaali haldab komisjon21.
Euroopa tööalase liikuvuse portaal sisaldab vaid väikest osa kõigist töövõimalusest
Oma 2016. aasta ettepanekus EURESe reformimiseks (määrus (EL) 2016/589) märkis
komisjon, et „töötajate liikumisvabaduse edendamiseks tuleks EURESe portaalis avaldada
kõik vabad töökohad, mis on tehtud üldsusele kättesaadavaks riiklike tööturuasutuste ning
teiste EURESe liikmete ja [‐‐‐] kaudu.“ „Mittetäielik nimekiri vabadest töökohtadest, mis on
ELi tasandil ligipääsetavad“, oli üks peamisi EURESe piirangutest, mille komisjon 2014. aastal
tuvastas.
Uuringuandmed, mida riiklikud koordinatsioonibürood kontrollikojale esitasid, näitavad,
et 2016. aastal avaldati 11 liikmesriigis enam kui 90 % avalike tööturuasutuste
vahendatavatest vabadest töökohtadest ka EURESe tööalase liikuvuse portaalis. Seevastu
neli liikmesriiki avaldasid seal vähem kui 20 % vabadest töökohtadest (vt joonis 8).
Kokkuvõttes jääb märkimisväärne osa liikmesriikide avalike tööturuasutuste vahendatavatest
vabadest töökohtadest EURESe tööalase liikuvuse portaalis avaldamata.

21

2016. aastal ulatusid selle vabade töökohtade vahendamise portaali väljaarendamise kulud
5 miljoni euroni.
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Joonis 8. Avalike tööturuasutuste vahendatud vabade töökohtade osakaal, mis avaldati ka
EURESe portaalis (2016)
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Märkus: andmed pärinevad kontrollikoja küsimustikule vastanud liikmesriikide
koordinatsioonibüroodelt. Iirimaa, Saksamaa, Hispaania, Poola ja Rumeenia kohta andmed puudusid.
Mõned koordinatsioonibürood tõid välja tehnilisi probleeme, nagu vabade töökohtade kahekordne
sisestamine liikmesriikide andmebaasidesse (st juhtumid, kui ühe vaba töökoha kohta avaldatakse
mitu töökuulutust). See võib vähendada esitatud andmete usaldusväärsust.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Kontrollikoda analüüsis liikmesriikide koordinatsioonibüroode poolt auditiküsitluse
vastustes esitatud andmeid, et leida, kui suur osa riiklike avalike tööturuasutuste aastatel
2015–2016 reklaamitud vabadest töökohtadest avaldati ka EURESe portaalis. 13 liikmesriigi
puhul jäi osakaal samaks või oli suurenenud, kuid üheksa liikmesriigi puhul oli osakaal
vähenenud. Joonis 9 põhjal võib hinnata, et üldkokkuvõttes vähenes ajavahemikul 2015–
2016 avalike tööturuasutuste EURESe tööalase liikuvuse portaalis avaldatud vabade
töökohtade osakaal 15 %.
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Joonis 9. Riiklike avalike tööturuasutuste aastatel 2015–2016 EURESe portaalis
reklaamitud vabade töökohtade osakaalu muutus
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Märkus: andmed pärinevad kontrollikoja küsimustikule vastanud liikmesriikide
koordinatsioonibüroodelt. Iirimaa, Saksamaa, Hispaania, Poola ja Rumeenia kohta andmed puudusid.
Mõned koordinatsioonibürood tõid välja tehnilisi probleeme, nagu vabade töökohtade kahekordne
sisestamine liikmesriikide andmebaasidesse (st juhtumid, kui ühe vaba töökoha kohta avaldatakse
mitu töökuulutust). See võib vähendada esitatud andmete usaldusväärsust.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Samuti võimaldas määrus (EL) 2016/589 liikmesriikidel anda tööandjatele võimalus
mitte avaldada teavet vaba töökoha kohta EURESe tööalase liikuvuse portaalis, „kui tööandja
on objektiivselt hinnanud asjaomase tööga seotud nõudeid, eeskätt töökohustuste
nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke erioskusi ja pädevusi, mille põhjal tööandja õigustab
vaba töökoha avaldamata jätmist üksnes nimetatud põhjustel“. Liikmesriikides, mida
kontrollikoda külastas, on see peamine selgitus, miks on EURESes avaldatud vabade
töökohtade arv märkimisväärselt väiksem kui riiklike tööturuasutuste tööportaalides.
Tööandjad võivad lihtsalt otsustada oma vabu töökohti EURESes mitte avaldada, ilma et neilt
nõutaks täiendavaid põhjendusi.
Kuid isegi juhul, kui avalikud tööturuasutused avaldaksid kõik oma vastavas riiklikus
andmebaasis sisalduvad vabad töökohad EURESe tööalase liikuvuse portaalis, moodustaksid
need siiski vaid väikese osa tööturu kõigist vabadest töökohtadest. Näiteks Luksemburgis
moodustavad riikliku avaliku tööturuasutuse andmebaasis olevad vabad töökohad tööturul
aastas värvatud töötajate arvust vaid 18 %. Luksemburgi tööandjate EURESe portaalis
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avaldatud vabad töökohad moodustavad kogu aasta jooksul värvatud töötajate arvust
kõigest 4 %.
Hiljutise uuringu22 kohaselt väitis vaid 36 % neist, kes kasutasid vähemalt üht 11‐st
oskusi ja tööhõivet käsitlevast kodanikele mõeldud ELi eri veebisaidist, et nad kasutaksid
teises riigis tööd otsides suure tõenäosusega EURESt. Lisaks lõppkasutajate sellisele
tagasisidele leiavad kümme kontrollikoja uuringule vastanud riiklikku koordinatsioonibürood
27‐st, et EURES on töö leidmise portaalina tööotsijate jaoks või tööportaalina tööandjate
jaoks vähem tõhus kui nende avaliku tööturuasutuse süsteem.
Tööotsijatele reklaamitud vabade töökohtade kohta esitatud teabes on puudusi
Kontrollikoda püüdis aru saada praktilistest raskustest, millega tööotsijad EURESe
portaali kasutades kokku puutuvad, ja analüüsis teateid vabade töökohtade kohta, kasutades
teatavaid võrdlusaluseid, mida pidas kasulikuks mis tahes tööotsingu puhul. Kontrollikoda
valis kaks eriala: „elektri‐/elektroonikainsener“ ja „hooldaja“ Kontrollikoda valis
läbivaatamiseks juhuvalikuga ühtekokku 50 kuulutust kummagi eriala vabade töökohtade
kohta, mis olid avaldatud EURESe portaalis üheksas riigis. Läbivaatamine näitas, et
tööotsijatele kättesaadavat teavet saab oluliselt parandada. Näiteks ei mainitud
39 töökuulutuses kandideerimise tähtaega, 28 teates ei antud teavet nõutava haridustaseme
kohta, 26 teates ei määratletud ametikoha jaoks nõutavat kvalifikatsiooni, 44 teates ei
märgitud isegi töökuulutuse avaldamise kuupäeva, 33 teates ei antud teavet nädala
töötundide kohta ja 35 teates ei esitatud palgaandmeid.
EURESe võrgustiku kaudu töö leidmise seire ei ole usaldusväärne, kuigi see on Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi peamine tulemusnäitaja
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe võrgustiku kasutamise
kaudu leitud töökohtade arvuga mõõdetakse selle tulemuslikkust. Komisjoni andmete
kohaselt oli 2016. aastal EURESe nõustajate toetuse tulemuseks 28 934 leitud töökohta. See

22

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications (Uuring oskuste ja
kvalifikatsioonidega seotud ELi teenuste brändimise mõju kohta), lõpparuanne, 17. märts 2017.
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arv moodustab 3,7 % tööotsijate ja EURESe nõustaja vahelistest kontaktidest, mille
tulemusena leiti töö.
Komisjon kogub neid andmeid EURESe nõustajatelt otse igakuise küsimustiku kaudu.
Probleeme on andmete täpsusega: küsimustiku saadab tagasi keskmiselt 60 % nõustajatest
ja nende tagasiside põhineb nõustajate endi hinnangutel, mida täiendavalt ei kontrollita. Kui
kontrollikoda vestles oma külastuste ajal riiklike koordinatsioonibüroodega, ei saanud nad
sageli kinnitada arvandmeid, mida komisjon kasutab üldsusele kättesaadavates
seiredokumentides. Selleks et koguda Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programmi EURESe võrgustiku tegevuse tulemuslikkuse mõõtmise kohta usaldusväärsemaid
andmeid, nõuti EURESe 2016. aasta reformis ka seda, et komisjon esitaks andmete kogumise
ja analüüsi üksikasjalikud tehnilised kirjeldused, et jälgida ja hinnata EURESe võrgustiku
toimimist23.
Kui kontrollikoda viis läbi riiklike koordinatsioonibüroode küsitluse, teatasid vaid kolm
vastanut 27‐st, et neil on võimalik mõõta ka töökohtade leidmist. Selle kaks peamist takistust
on järgmised:
‐

tööandjad võivad vaba töökoha kuulutuse maha võtta, ilma teavitamata, et töökoha
täitis EURESt kasutav tööotsija (seda nimetasid 21 liikmesriiki);

‐

EURESes avaldatud vabade töökohtade täitmise üle ei tehta süstemaatilist järelkontrolli
(teated võetakse maha pärast kindlaksmääratud standardset aega) (16 liikmesriiki).

Ühendkuningriigi ja Saksamaa riiklikud koordinatsioonibürood seda näitajat oma vabade
töökohtade andmebaasides enam ei mõõda; pigem mõõdetakse tulemuslikkust sellise
tulemusnäitaja suhtes nagu tööpuuduse määr. Praegu vaatab komisjon läbi EURESe
tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, sealhulgas selle tulemusnäitajaid, kuid ta kavatseb töö
leidmise näitaja alles jätta. Et see oleks usaldusväärne, peab ta ületama eespool nimetatud
raskused.

23

Määruse (EL) nr 2016/589 artikkel 32.
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Kontrollikoja üldine järeldus on, et Euroopa Komisjon on võtnud töötajate
liikumisvabaduse tagamiseks kasutusele mitu vahendit. Neid saab siiski parandada. Lisaks ei
ole võimalik Euroopa Sotsiaalfondi raames eristada ELi rahastatavaid meetmeid, mis
lihtsustavad tööjõu liikuvust, samuti ei ole võimalik piisavalt jälgida nende tulemuslikkust
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi raames.
Komisjon pakub mitut vahendit, mille abil teavitada töötajaid nende õigustest. Siiski on
endiselt teadmata, kui suures ulatuses on kodanikud neist vahenditest teadlikud. Töötajad
saavad teatada liikumisvabadusega seotud diskrimineerimise juhtumitest mitme kanali
kaudu, kuid täit ülevaadet selliste juhtumite kohta ei ole. Hoolimata komisjoni võetud
meetmetest (vt punktid 14–28) püsivad jätkuvalt muud liikumisvabaduse piirangud.
Tööjõu‐uuring on komisjoni peamine vahend tööjõu liikuvuse kohta andmete
kogumiseks, kuid see ei anna täit ülevaadet tööjõu liikuvuse voogudest ja mustritest.
Liikmesriikides on olemas paremad andmed, kuid endiselt on pooleli töö Euroopa tasandil
võrreldavate andmete kogumiseks, et edendada tööjõu liikuvust (vt punktid 29–34).
ELi rahastamisega võib toetada tööjõu liikuvust Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu. Mõlema rahastamisvahendi
eesmärkide sarnasus muudab nende vastastikuse täiendavuse tagamise keeruliseks.
Komisjon ei tea, kuidas kasutavad kõik liikmesriigid Euroopa Sotsiaalfondi tööjõu liikuvuse
toetamiseks. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi seireraamistikus on
arvukalt puudusi. Liikuvate isikute arvuga võrreldes on Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programmitoetustel registreeritud töö leidmise näitajatele vähene mõju (vt
punktid 35–50).
EURESe portaal areneb tõeliseks Euroopa töö leidmise vahendiks üksnes siis, kui
kõrvaldatakse sellised puudused nagu portaalis avaldatud vabade töökohtade madal osakaal
(vt punktid 51–60).
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Seetõttu esitab kontrollikoda järgnevad soovitused.
1. soovitus. Mõõta ELi kodanike teadlikkust töötajate vaba liikumise kohta teabe andmise
ja diskrimineerimisest teatamise olemasolevatest vahenditest
a)

Komisjon peaks mõõtma kodanike teadlikkuse taset EURESe, Teie Euroopa ja SOLVITi
kohta.

b)

Kui teadlikkuse tase on teada, peaksid komisjon ja liikmesriigid neid andmeid järgnevalt
kasutama nimetatud töövahenditega tulemuslikuks tegelemiseks ja nende
edendamiseks.

Kavandatud rakendamisaeg: juuli 2018.

2. soovitus. Kasutada paremini olemasolevat teavet, et teha kindlaks liikumisvabaduse
alase diskrimineerimise liigid
Komisjon peaks kasutama rohkem liikmesriikides lihtsasti kättesaadavaid andmeid, et
paremini näidata, millistes valdkondades esineb diskrimineerimist ja kuidas see liikmesriigiti
erineb. Selline teave võimaldab diskrimineerimise vastu sihipärasemaid meetmeid võtta.
Kavandatud rakendamisaeg: detsember 2018.

3. soovitus. Parandada selliste andmete kogumist ja kasutamist, mis käsitlevad tööjõu
liikuvuse mustreid ja vooge ning tööturu tasakaalustamatust
Komisjon peaks koos liikmesriikidega parandama andmete kogumist tööjõu liikuvuse kohta
ja nende andmete võrreldavust; see puudutab eelkõige liikuvaid töötajaid iseloomustavaid
andmeid ning tööjõu liikuvuse potentsiaali tööturu tasakaalustamatuse probleemide
lahendamisel.
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Need analüüsid peaksid seejärel viima suunatud sekkumismeetmete võtmiseni, et tegeleda
tasakaalustamatusega oskustes ja tööturul. See tuleks töötada välja aegsasti enne järgmist
programmitöö perioodi, nii et liikmesriigid saaksid seda kasutada Euroopa programmide,
näiteks Euroopa Sotsiaalfondi jaoks rahaliste vahendite eraldamise üle otsustamisel.
Kavandatud rakendamisaeg: märts 2020.

4. soovitus. Parandada tööjõu liikuvuse edendamiseks mõeldud ELi toetuste kavandamist
Praegu tegeletakse tööjõu liikuvusega konkreetselt Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu. Komisjon peaks hindama, kuidas
saaks parandada ELi eraldatava rahastamise kavandamist, et tagada ELi vahendite
vastastikune täiendavus ja parem tulemusseire.
Kavandatud rakendamisaeg: märts 2020 (uue mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis).

5. soovitus. Parandada koos liikmesriikidega Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programmi EURESe võrgustiku tulemuslikkust, eriti seoses töö leidmisega
a)

Komisjon peaks täiustama oma Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi
EURESe võrgustiku piiriülese partnerluse projektide seireraamistikku, nii et taotluse
esitamise etapis oleks eesmärkide, väljundite ja tulemuste vahel selge seos, mis
parandab projekti lõpus tehtavat seirearuandlust ja piiriülese partnerluse tulemuste
koondamist programmi tasandil.

b)

Komisjon peaks tõhustama Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi
EURESe tegevussuuna tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, pakkudes liikmesriikidele
andmete kogumise ja analüüsimise üksikasjalikke tehnilisi kirjeldusi, mille alusel peaksid
liikmesriigid tagama EURESe tegevust kirjeldavate usaldusväärsete andmete kogumise,
eriti töökoha leidmise kohta.

Kavandatud rakendamisaeg: juuli 2018.
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6. soovitus. Euroopa tööalase liikuvuse portaali piirangute kõrvaldamine
Liikmesriigid peaksid kõrvaldama Euroopa tööalase liikuvuse portaali praegused piirangud, et
muuta portaal 2018. aastaks „tõeliseks Euroopa töö leidmise ja töötajate värbamise
vahendiks“. Selle saavutamiseks on järgmised võimalused:
a)

tagada, et EURESes avaldatakse suurem osa avalike tööturuasutuste vahendatavatest
vabadest töökohtadest, mis tähendab, et liikmesriigid peavad lahendama küsimuse,
millistel tingimustel võivad tööandjad otsustada loobuda oma vabade töökohtade
avaldamisest EURESes;

b)

parandada vabade töökohtade teadete kvaliteeti, mis tähendab, et liikmesriikide
avalikud tööturuasutused peaksid tagama, et EURESe tööportaalis avaldatakse ainult
sellised töökuulutused, mis sisaldavad hea kvaliteediga teavet, nagu kandideerimise
tähtaeg, pakutava töökoha liik, palgaandmed ja töö asukoht. Sellise teabe andmine
annab paremaid tulemusi nii tööotsijate kui ka tööandjate jaoks.

Kavandatud rakendamisaeg: juuli 2019.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu
24. jaanuari 2018. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus‐Heiner LEHNE

1
I LISA
Ülevaade kontrollikoja hinnangust meetmete kohta, mis komisjon on võtnud tööjõu liikuvust mõjutavate takistuste kõrvaldamiseks

Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Jah
Teabe
puudumine
töötajate vaba
liikumise
seaduslike
õiguste kohta

Komisjon on loonud

Jah1

Teie Euroopa
EURESe

Euroopa
Komisjon

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Komisjon haldab EURESe tööalase
liikuvuse portaali koos riiklike avalike
tööturuasutustega.
13. detsembril 2016 esitas komisjon
ettepaneku võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse sotsiaalkindlustuse

Kontrollikoja hinnangu selgitus

Teie Euroopa ja EURES pakuvad head
alust teabe saamiseks üksikisikute õiguste
ja riikide tööturgude kohta.
SOLVIT on kindel süsteem kaebuse
esitamiseks ebaõiglase kohtlemise kohta
liikmesriigi ametiasutuste poolt ja Teie
Euroopa Nõuanne pakub õiguseksperdi
poole pöördumise võimalust.

SOLVITi

Jah
Piisava teabe
puudumine
töövõimaluste
kohta

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid

Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?

Ei ole täielikult
kõrvaldatud

EURESe tööalase liikuvuse portaal on
endiselt vabade töökohtade mittetäielik
andmekogu, sest see ei sisalda kõiki
töökuulutusi, mis on juurdepääsetavad
riiklike avalike tööturuasutuste kaudu.
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Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid

Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?

koordineerimise ELi eeskirju. Selle
eesmärk on praegusi eeskirju
ajakohastada, tagamaks, et need on
õiglased, selged ja lihtsamini täidetavad,
pakkudes sellega suuremat läbipaistvust
ja õiguskindlust mitmes
sotsiaalkindlustuse koordineerimise
valdkonnas. Komisjoni ettepanek on
edastatud aruteluks Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.
Jah

Erinevused
sotsiaalkindlu
stuses

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Määruses (EÜ) nr 883/2004 ja selle
rakendusmääruses käsitletakse järgmisi
peamisi aspekte:


määrusega hõlmatud
sotsiaalkindlustuse valdkondade
laiendamine riiklikele
eelpensionikavadele;



võrdse kohtlemise
üldpõhimõtte ja toetuste teise

Kontrollikoja hinnangu selgitus

EURESesse riiklikest avalikest
tööturuasutustest üles laetud
töökuulutused on sageli mittetäielikud,
mistõttu on nende väärtus välismaal
töötamisest huvitatud töötajate jaoks
piiratud.

Ei ole täielikult
kõrvaldatud

Liikmesriigid panevad praegu rohkem
rõhku pensionitulu täiendavatele
vormidele, mis täiendavad riiklikke
põhipensionikavasid. Direktiiv 98/49/EÜ
ühenduse piires liikuvate töötajate ja
füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavate
pensioniõiguste kaitse kohta ei hõlma
täiendavate pensionide ülekantavust, st
võimalust sellised pensioniõigused teise
liikmesriiki kolides üle kanda (mis on siiski
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Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid





Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?

Kontrollikoja hinnangu selgitus

riiki üle kandmise põhimõtte
tugevdamine;

juba võimalik riiklike pensionikavade
puhul).

hea juhtimistava põhimõtte
juurutamine: liikmesriikide
asutused on kohustatud
üksteisega koostööd tegema ja
üksteist kodanike hüvanguks
vastastikku abistama;

Selline ülekantavuse puudumine võib olla
töötajate liikuvuse tõsine pärssija.

erisüsteemi kehtestamine
(sotsiaalkindlustusalase teabe
elektrooniline vahetamine –
EESSI), et võimaldada turvalist
andmete vahetamist riiklike
asutuste vahel elektrooniliselt;
2017. aasta juulis võttis
Euroopa Komisjon sellise
elektroonilise andmevahetuse
tarkvara kasutusele. Nüüd on
liikmesriikidel kaks aastat aega

Hiljutise direktiiviga 2014/50/EL püütakse
seda lahendada. See hõlmab
miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise
töötajate liikuvuse suurendamiseks
täiendavate pensioniõiguste omandamise
ja säilitamise parandamise teel.
Liikmesriigid peaksid selle oma riiklikesse
õigusaktidesse üle võtma 2018. aasta
maiks.
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Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid

oma riiklike süsteemide
ühendamiseks, et võimaldada
andmete täiselektroonilist
vahetamist sotsiaalkindlustuse
koordineerimise eesmärgil.
16. aprillil 2014 võeti vastu direktiiv
2014/50/EL täiendavate
pensioniõiguste omandamise ja
säilitamise kohta. Selles kehtestatakse
liikuvate töötajate pensioniõiguste
kaitse miinimumstandardid.
2016. aasta detsembris tegi komisjon
oma tööjõu liikuvuse paketi raames
ettepaneku vaadata läbi määrus (EÜ)
nr 883/2004 ja rakendusmäärus (EÜ)
nr 987/2009. Läbivaatamisel
keskendutakse sotsiaalmaksete
sissemakseid kogunud liikmesriigile
toetuste maksmise paremale

Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?

Kontrollikoja hinnangu selgitus
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Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid

Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?
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sidumisele, muutes süsteemi
õiglasemaks ja võrdsemaks.
Jah

Ülikoolidiplomite automaatne
tunnustamine
Reguleeritud kutsealade Euroopa
raamistiku loomine

Kutsediplomit
e ja
akadeemiliste
diplomite
tunnustamine

Euroopa
Komisjon ja
liikmesriigid

Euroopa kutsekaart on tunnustamise
lihtsustamise uus vahend, mida saab
kasutada alles alates 18. jaanuarist
2016. Selle vahendi kasutamine
kutsealade n‐ö esimese laine puhul
seisuga 30. juuni 2017: registreeriti
3239 Euroopa kutsekaardi taotlust ja
väljastati 1390 Euroopa kutsekaarti.

Jah
Kutsekvalifikatsi
oonide
tunnustamiseks
reguleeritud
kutsealadel

Ei ole täielikult
kõrvaldatud

Tööjõu liikuvuse 2016. aasta aruandes
märgitakse, et kutsediplomite
tunnustamine on endiselt oluline liikuvuse
takistus.
Komisjon on loonud liikmesriikides
reguleeritud kutsealade andmebaasi, kus
loetletakse pädevad asutused, kelle poole
kutsekvalifikatsioonide ja diplomite
tunnustamise küsimuses tuleb pöörduda.
Audit näitab, et korraliku rakendamise
korral toimib reguleeritud diplomite
tunnustamine hästi ja suur osa esitatud
taotlustest saab positiivse vastuse.
Euroopa kutsekaarti võidakse laiendada
teistele liikuvatele kutsealadele, mis
vastavad kutsekvalifikatsioonide
direktiivis sätestatud kriteeriumidele.
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Takistused

Kohustused

Kas
komisjon on
võtnud
meetmeid?

Millised olid komisjoni meetmete
peamised elemendid

Kas tööjõu
liikuvust
takistav tõke on
töötajate
seisukohast
tulemuslikult
kõrvaldatud?
kutsekvalifikatsi
oonide
tunnustamiseks

1

Kontrollikoja hinnangu selgitus

Sellise laiendamise kuupäeva ei ole siiski
kindlaks määratud, seda arutatakse pärast
suurema kogemuse saamist süsteemi
toimimise kohta ja kui kõigi asjaomaste
sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide
ametiasutustega, on konsulteeritud.
Komisjon hindab praegu Euroopa
kutsekaardi esimese toimimisaasta
kogemusi.

Kuna üldist teadlikkust nende süsteemide olemasolust ei ole mõõdetud, ei ole võimalik kindlaks teha, kas kõik teises liikmesriigis töötamisest huvitatud
töötajad on nendest vahenditest teadlikud.

1

II LISA
Ülevaade kontrollikoja hinnangust 23 Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna piiriülese
partnerluse projekti kohta
Projekti nimi

Osalevad liikmesriigid

ELi maksimaalne
Täitmise määr
rahaline toetus

Eesmärgid

Eesmärgid

Lähteandmed
Kvalitatiivne Kvantitatiivne

Väljund

Seire

Tulem

Väljund

Tulem

2015/0062 EURADRIA 2015

IT, SI, HR

193 159,97

82,95 %

12345789

Jah

Ei*

Jah

Ei

Jah

Ei

2015/0272 EURADRIA 2016

IT, SI

198 014,90

76,23 %

123467

Jah

Ei*

Jah

Ei

Jah

Ei

VS/2015/0096 Northen Ireland/ Rep of Ireland 2015

IE, UK

220 663,32

82,46 %

1235789

Jah

Ei*

Jah

Ei

Ei

Ei

VS/2015/0283 Northern Ireland/Rep of Ireland 2016

IE, UK

221 283,35

86,01 %

12345689

Jah

Ei*

Jah

Jah

Ei

Ei

VS/2015/0065 Galicia‐North Portugal 2015

ES, PT

205 581,27

65,69 %

124578

Jah

Ei*

Ei

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0279 Galicia‐North Portugal 2016

ES, PT

233 254,30

69,11 %

1234567810

Jah

Ei*

Ei

Jah

Jah

Ei

VS/2015/0066 Bayern‐Tschechien 2015

DE, CZ

335 107,34

68,98 %

123478

Jah

Jah

Jah

Ei

Jah

Ei

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016

DE, CZ

708 075,60

82,95 %

123478

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

VS/2015/0072 Oberrhein 2015

DE, FR, (SW)

485 053,56

76,22 %

123478

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0314 Oberrhein 2016

DE, FR, (SW)

460 806,23

91,20 %

12345678

Jah

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

VS/2015/0068 Oresund 2015

DK, SE

198 172,19

84,70 %

123489

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

VS/2015/0278 Oresund 2016

DK, SE

195 512,96

80,97 %

1234569

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

VS/2015/0082 Scheldemond 2015

NL, BE

213 504,91

71,24 %

123678

Ei

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0285 Scheldemond 2016

NL, BE

214 281,46

77,29 %

123456789

Jah

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0084 ERW‐ERMN‐EMR 2015

DE, BE, NL

617 629,20

87,99 %

1234578

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Jah

VS/2015/00281 ERW‐ERMN‐EMR 2016

DE, BE, NL

671 117,63

72,60 %

123456789

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0095 Triregio 2015

DE, CZ, PL

216 130,78

85,32 %

12345789

Jah

Ei*

Jah

Ei

Jah

Ei

VS/2015/0266 Triregio 2016

DE, CZ, PL

261 093,85

77,22 %

1234568910

Jah

Ei*

Jah

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0101 Grande Region 2015

FR, BE, DE, LU

600 000

100,00 %

123478

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Jah

VS/2015/0277 Grande Region 2016

FR, BE, DE, LU

646 242,28

97,87 %

123456789

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

HU, AT

254 188,53

86,23 %

123458

Ei

Ei

Jah

Jah

Jah

Ei

VS/2015/0111 Pannonia 2015
VS/2015/0268 Pannonia 2016

HU, AT

278 728

98,04 %

12345689

Jah

Jah

Ei

Jah

Ei

Ei

VS/2015/0287 Beskydy 2016

CZ, PL, SK

272 124,90

43,58 %

12345678910

Jah

Ei

Jah

Jah

Jah

Ei
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
„KOMISJON HÕLBUSTAB TÖÖJÕU LIIKUVUST, KUID ELi
RAHASTAMISVAHENDEID VÕIKS KASUTADA SIHIPÄRASEMALT“
KOKKUVÕTE
I. 2018. aastal tähistab EL töötajate vaba liikumist käsitleva alusmääruse 50. aastapäeva. Komisjon
arvab, et kuigi 1968. aastast alates on Euroopa tööjõu liikuvuse valdkonnas palju edu saavutatud,
mida tõendavad Euroopa Kontrollikoja nimetatud arvud, on ikka veel vaja tagada, et ELi eeskirju ja
vahendeid kasutatakse õiglasel, lihtsal ning tõhusal moel. Nimetatud vajaduse tõttu tegi komisjon
oma 2018. aasta tööprogrammis ettepaneku luua Euroopa tööjõuamet. Kõnealuses kontrollikoja
eriaruandes on esitatud selle kohta tarvilik analüüs ja soovitused.
III. Teadlikkuse suurendamise meetmed on kaasatud iga asjakohase vahendi ja tööriista
teabevahetuse strateegiatesse ning meetmetesse. Komisjon leiab, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programmi abil rahastatavate, tööjõu liikuvust hõlbustavate meetmete tõhususe üle
tehakse järelevalvet üldiselt piisavalt.
IV. Komisjon tunnistab, et tööjõu liikuvusele on ikka veel takistusi. Seepärast jääb tööjõu liikuvuse
küsimus komisjoni tegevuskavas tähtsale kohale. Selleks tugevdab komisjon peamisi õigusakte ja
vahendeid ning tutvustab uusi edasipüüdlikke algatusi.
V. Just sel põhjusel esitas komisjon oma ettepanekus EURESe määruse kohta konkreetsed sätted,
mis seda probleemi käsitlevad. Määruse (EÜ) 2016/589 artikli 30 kohaselt peavad nüüd kõik
liikmesriigid sellesse analüüsi panustama. Komisjon loodab, et see aja jooksul parandab tööjõu
puudu- ja ülejääki käsitlevate andmete kättesaadavust ning kvaliteeti.
VI. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on juba kindlaks määranud 18 investeerimisprioriteeti. Paljude
valdkondlike investeerimisprioriteetide eesmärk on aidata inimestel leida töö (või parem töö) ja
tagada kõikidele õiglasemad võimalused elus. Selline toetus tugevdab seega mis tahes töötaja
võimalusi leida töökoht, kus teda vajatakse, kas oma elukohas või kaugemal, kas oma või mõnes
muus liikmesriigis. Lisaks peavad liikmesriigid ja piirkonnad vastama nn valdkondliku
keskendumise kriteeriumidele (vt määruse 1304/2013 artikkel 4). Mis tahes investeerimisprioriteedi
lisamine viiks selle fookuse nõrgenemiseni.
VII. Komisjon möönab, et koostoimet saab parandada, ning püüab parandada oma programmide
tulemusi ja muuta need parema järelevalvesüsteemi abil läbipaistvamaks.
VIII. Lõpliku tehnilise rakendamise aruande standardvormi kvantitatiivne osa sisaldab jaotist
toetuse väljundite kohta, kuhu tuleb märkida teavitamise, nõustamise, tööle suunamise ja värbamise
teenuste arv. See on üks näitajatest, mis on seotud teenustega, mida osutavad tavaliselt piiriülesed
partnerlused. Kogu programmi vältel on seega olemas selge alus järjepidevaks aruandluseks.
Lisaks selgitavad projekti koordinaatorid oma tulemusi tavaliselt põhjalikumalt aruande
kvalitatiivses osas, kus tuuakse esile piiriülese partnerluse saavutatud kvantitatiivsed näitajad,
näiteks tööle suunamiste arv, ning kus neid selgitatakse. Hiljem neid näitajaid levitatakse ja tehakse
teatavaks järelevalvearuannetes (mis tehakse kättesaadavaks EUROPA portaalis) nende projektide
ja organisatsioonide kohta, mida Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu
rahastatakse (praegu on avalikkusele kättesaadavad seitse köidet; järgmine köide on
ettevalmistamisel).
IX. See osakaal peaks määruse (EL) 2016/589 täieliku rakendamise korral suurenema.
Komisjon märgib, et riiklikes tööportaalides avaldatud andmete omanikel on kohustus tagada selle
valdkonna andmete sisuline ja tehniline kvaliteet, nagu on viidatud määruses (EL) 2016/589.
Kõnealuse määruse kohaselt lubavad riikide andmeesitajad komisjonil teha riiklike tööportaalide
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andmetest väljavõtteid, kuid tal ei ole õigust neid andmeid parandada ega muuta. Kui komisjon
avastab tehnilisi vastuolusid, intsidente või vananenud andmeid, siis teatab ta sellest asjakohasele
riiklikule andmeesitajale ja palub tal võtta vajalikke meetmeid. Kõrvalekalletest teatamise volitus ei
anna komisjonile õigust teha märkusi vabu töökohti käsitlevate andmete sisulise kvaliteedi kohta.
X. Komisjon rõhutab, et EURESe ametnike kohustus on anda töötajatele nii teavet kui ka suuniseid
ning abistada sobiva töökoha leidmisel ja tööle suunamisel. Ühenduse pidamine töötajatega, kes
otsivad teavet või kellel on konkreetsed küsimused, millele nad soovivad saada vastuseid, on samuti
väärtuslik sihtpopulatsiooni toetamise väljund.
Saavutatud tööle suunamise edukuse määra tuleb hinnata konkreetse tööle suunamise abistamise
palvete arvu põhjal. Tööle suunamise määr võib erineda sihtpopulatsioonide kaupa (kogemuste
suurus ja asjakohased oskused) ja olenevalt vabast töökohast (kas töökohale on raske töötajat leida
või mitte). Seepärast ei ole komisjon määranud eesmärke ega võrdlusaluseid, millest nähtuks,
milline on tavapärane edukas tööle suunamise määr.
XI.
a) Komisjon nõustub soovitusega ja rõhutab, et ta juba võtab meetmeid, suurendamaks
olemasolevate vahendite kasutust.
b) Komisjon on soovitusega nõus.
Kavandatava Euroopa tööjõuameti töö (vt vastus §-le I) peaks aitama komisjonil sellist teavet
paremini ära kasutada.
c) Komisjon märgib, et soovitus on osaliselt mõeldud liikmesriikidele.
Niipalju, kui see puudutab komisjoni, on ta soovitusega nõus ja rõhutab, et ta juba võtab meetmeid,
suurendamaks olemasolevate vahendite kasutust.
d) Komisjon nõustub soovitusega ja tal on kavas uurida, kuidas tööjõu liikuvuse ELi rahastamise
kava saab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise käigus üldjoontes parandada.
XII.
e) Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
f) Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
Kontrollikoja soovitusi arvesse võttes jätkab komisjon pingutusi piirangute kõrvaldamiseks,
jälgides tähelepanelikumalt selle sätte rakendamist, mis on seotud tööandjate otsusega loobuda
vabade töökohtade avaldamisest EURESes, ja toetades liikmesriikide jõupingutusi oma tasandil
parandada avaldatavate vabade töökohtade üldist kvaliteeti.
SISSEJUHATUS
8. Seadusandja otsustas 2017. aastal vaadata üle Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programmi kolme tegevussuuna künnised ning muutis need paindlikumaks. Sellest tulenevalt on
EURESe tegevussuunal nüüd võimalus saada lisarahastust.
TÄHELEPANEKUD
18. EURESe tööalase liikuvuse portaal oli 2017. aastal (seisuga 4.12.2017) Europa.EU domeeni
kõige enam külastatud sait, mida külastas 14,12 miljonit inimest ja vaatas 46,2 miljonit inimest.
Komisjon mõistab, et kontrollikoja nimetatud kaks kriteeriumit (veebiotsingud või juhuslik leid) on
olnud küllaltki tõhusad. Lisaks usub komisjon, et see näitab pühendunud partnerite tõhusat
teadlikkuse suurendamise alast tööd kohapeal.
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30. Peamine allikas on tööjõu-uuring, sest see on ühtne uuring, mis võimaldab osalevaid riike hästi
võrrelda. Esitatud andmeid (mis keskenduvad kodakondsusele või sünniriigile) on koondatud
määral, mis peab tagama valimipõhiste uuringute vastavuse usaldusväärsuse kriteeriumidele.
Komisjon rõhutab, et tööjõu-uuring on väga väärtuslik, sest võimaldab hästi analüüsida ELi-sisest
tööjõu liikuvust (ja rännet). Seda tööjõu-uuringu väärtust tunnistavad kogu maailma akadeemilised
ringkonnad ja poliitikauuringud ning tööjõu-uuringut kasutatakse laialdaselt selleks, et vastata ELisisest liikuvust, rännet jne käsitlevatele küsimustele.
31. Kontrollikoja märgitud tööjõu-uuringu piiranguid lahendab järk-järgult statistikasüsteem. Tuleb
siiski märkida, et tööjõu-uuringu eesmärk ei ole käsitleda konkreetselt ELi inimeste liikuvust ja
rändajaid, vaid kogu elanikkonda.
Esimene taane. Liikmesriigid püüavad julgustada osalema välismaalasi ja leida viise, kuidas vältida
vastamata jätmist. Näiteks mõni riik kasutab vastamata jätmise korrigeerimisel ja
parandusmenetluses kodakondsust. Küsimustikke ja usutlusi pakutakse sageli ka võõrkeeltes.
Liikmesriigid koos Eurostatiga teevad tööd selle heaks, et suurendada üldist vastamise määra.
Teine taane. Samal ajal kui 12 kuu reegel toob kaasa väga hiljutise rände ning lühiajaliste ja
hooajatöötajate alahindamise, annab see järjekindlama üldpildi tööturust ning seda ka
välismaalastele.
Kolmas taane. Üldine eesmärk on omada piisavalt suurt valimit, mis võimaldab usaldusväärsel
tasemel analüüsida suurt hulka tööturu tunnuseid ning käitumist kodakondsuse ja/või sünniriigi
põhjal. See kehtib tihti suuremate liikmesriikide puhul ja Lääne-Euroopas, kuid mitte kõikide
riikide või piirkondade kohta.
Kui tööjõu-uuring ei võimalda mõnes riigis või piirkonnas usaldusväärset analüüsi kodakondsuse
ja/või sünniriigi järgi, võib see viidata sellele, et ELi-sisene liikuvus ja ränne on nendes riikides
haruldane või mittearvestatav.
32. Tööjõu liikuvuse voogude analüüsimiseks kasutab komisjon kõigepealt Eurostati ühtlustatud
andmeid (rahvastiku andmeid ja tööjõu-uuringu andmeid). Juhul, kui on vaja põhjalikumat analüüsi,
kasutab komisjon koos liikmesriikidega välja töötatud viidatud loendit.
Need täiendavad andmeallikad, kuigi Eurostat ei ole neid ühtlustanud, võivad olla väga väärtuslikud
teatud juhtudel, kui muud usaldusväärsed või võrreldavad andmed ei ole kättesaadavad. Nii oli
näiteks 2015. aasta aruande korral, mis käsitles üleminekukokkulepete toimimist Horvaatiast pärit
töötajate vaba liikumise puhul.
Lisaks riiklikul tasandil sotsiaalkindlustuse kohta andmete kogumisele on seoses
liikmesriikidevaheliste sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisega (vt määruse (EL) nr
987/2009 artikkel 91) ette nähtud laiaulatuslik andmete kogumine ka ELi tasemel, et hinnata
sotsiaalkindlustust käsitlevate ELi koordineerimisnormide toimimist.
34. Komisjon rõhutab, et ta esitas asjakohased sätted oma ettepanekus EURESe määruse kohta ning
selle eesmärk oli just parandada andmete kogumist tööjõu puudu- või ülejäägi kohta. Määruse (EÜ)
2016/589 artikli 30 kohaselt peavad nüüd kõik liikmesriigid sellesse analüüsi panustama. Komisjon
eeldab, et aja jooksul see parandab andmete kättesaadavust.
40. 2015. aastal, ajal, mil enamik liikmesriike oli oma programmitöö lõpetanud, otsustas komisjon
korraldada liikmesriikide seas ühekordse uuringu, et teha kindlaks, mis ulatuses kavandas Euroopa
Sotsiaalfond tööjõu liikuvust. Veelgi enam, komisjon ei jälginud nende tegevuste edenemist
süstemaatiliselt, vaid otsustas toetada liikmesriike sellega, et korraldas 17.–18. novembril 2015
EURESe-ESFi ühise õppe ja võrgustikutöö ürituse. Üritus tõi kokku Euroopa Sotsiaalfondi
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juhttöötajad ning ELi-sisese tööjõu liikuvuse ja EURESega seotud projektide projektijuhid, et
määrata kindlaks head tavad. Üritusel esitleti võimalusi, mida Euroopa Sotsiaalfond saab pakkuda
EURESe tegevuste edasiarendamiseks, ning märgiti, et mõni üksik liikmesriik on seoses teenustega
midagi uut loonud.
41. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on juba kindlaks määranud 18 investeerimisprioriteeti. Paljude
valdkondlike investeerimisprioriteetide eesmärk on aidata inimestel leida töö (või parem töö) ja
tagada kõikidele õiglasemad võimalused elus. Selline toetus tugevdab seega mis tahes töötaja
võimalusi leida töökoht, kus teda vajatakse, kas oma elukohas või kaugemal, kas oma või mõnes
muus liikmesriigis.
Lisaks peavad liikmesriigid ja piirkonnad vastama nn valdkondliku keskendumise kriteeriumidele
(vt määruse 1304/2013 artikkel 4). Mis tahes investeerimisprioriteedi lisamine viiks selle fookuse
nõrgenemiseni.
Komisjoni ühine vastus punktidele 42 ja 43
Komisjon leiab, et strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgi saavutamisel, milleks on suurendada
tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust sotsiaalse uuendustegevuse soodustamise kaudu, täiendab Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm Euroopa Sotsiaalfondi. Euroopa Sotsiaalfondi
sotsiaalse uuendustegevuse edendamise peamised põhimõtted sarnanevad Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmi projektides kasutatavate meetoditega: uuenduste katsetamine,
hindamine ja nende arvu suurendamine.
Tööjõu liikuvuse ja tööturgudele juurdepääsu valdkonnas nende meetodid täiendavad üksteist.
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi projektidel on riikidevaheline
tegevuspõhimõte, samal ajal kui Euroopa Sotsiaalfondi meetmeid rakendatakse riiklike eeskirjade
kohaselt ühe liikmesriigi piires. Euroopa Sotsiaalfondi meetmed keskenduvad üksikute töötajate
riiklikul tasandil toetamisele (teabe ja teenuste, aktiivsete tööturumeetmete pakkumine), samal ajal
kui Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm pakub horisontaalset tuge Euroopa
tööotsinguvõrgustiku (EURES) kui terviku toimimisele. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programm toetab ka projekte, mis võimaldavad samade eeskirjade alusel jõuda teatud
sihtrühmadeni kogu ELis, tagades niiviisi võrdse kohtlemise ja programmi põhimõtete täitmise
(nagu sihtotstarbelised liikuvuskavad, näiteks noortele liikuvatele töötajatele, algatus „Sinu esimene
EURESe töökoht“). Seega täiendab Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi
rahastus oma eriteenustega üldisemat, riiklikul tasandil teabe, abi ja suuniste pakkumist liikuvusest
huvitatud töötajatele.
Nagu näitab hiljutine uurimistöö, saaks fondide teatud eeskirjade tõhustamine aidata maksimeerida
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa Sotsiaalfondi omavaheliste
täienduste ja koostoime potentsiaali.
45. Komisjon tunnistab, et paljudel piiriülese partnerluse projektidel on korduvad tegevused, kuna
nende eesmärk on teenida sihtpopulatsiooni vajadusi selliste tööviisidega, mis on inimestele
tavaliselt tuttavad. Siiski, et soodustada piiriüleste teenuste pakkumisel ka uuendusi, võttis
komisjon 2016. aasta projektikonkursil kasutusele eritegevussuuna, millega kutsutakse üles esitama
taotlusi piiriülese koostööga / uute piiriüleste partnerlustega seotud uuenduslike meetmete kohta.
Sellel tegevussuunal valiti välja üks projekt.
46. Komisjon tunnistab, et edu hindamiseks on oluline kasutada kvantitatiivseid lähteandmeid ja
eesmärke, ning rõhutab, et projektitaotluste esitamiseks ja tulemustest teatamiseks ette nähtud
komisjoni vormide eesmärk on hõlbustada asjakohaste andmete esitamist.
47. Komisjon tunnistab, et väljundite ja tulemuste vaheline seos on oluline, kuid võtab arvesse ka
seda, et projektide toetusesaajatel on raske teatada sellest seosest üheaastase ajavahemiku jooksul.
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Sel põhjusel hindab komisjon, kas poleks parem võimaldada selle valdkonna projektikonkursside
alusel valitud projektidele pikemat rakendamisaega.
Komisjoni ühine vastus punktidele 49 ja 50
Praegu kasutusel olev järelevalvesüsteem sisaldab peamisi tulemusnäitajaid, mis aitavad jälgida
piiriüleseid partnerlusi programmi tasandil.
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kõige hiljutisem, 2015.–2016. aasta
tulemuslikkuse järelevalvearuanne1 analüüsib piiriüleste partnerluste tegevust teatud peamiste
tulemusnäitajate abil. 2018. aastal on Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi
järgmise tulemuslikkuse järelevalve lepingu raames ette nähtud peamiste tulemusnäitajate kogu
süsteemi ülevaatamine ja kriitiline analüüs.
Lõpliku tehnilise rakendamise aruande standardvormi kvantitatiivne osa sisaldab jaotist toetuse
väljundite kohta, kuhu tuleb märkida teavitamise, nõustamise, tööle suunamise ja värbamise
teenuste arv. See on üks näitajatest, mis on seotud teenustega, mida osutavad tavaliselt piiriülesed
partnerlused. Kogu programmi vältel on seega olemas selge alus järjepidevaks aruandluseks.
Lisaks selgitavad projekti koordinaatorid oma tulemusi tavaliselt põhjalikumalt aruande
kvalitatiivses osas, kus tuuakse esile piiriülese partnerluse saavutatud kvantitatiivsed näitajad,
näiteks tööle suunamiste arv, ning kus neid selgitatakse. Hiljem neid näitajaid levitatakse ja tehakse
teatavaks järelevalvearuannetes (mis tehakse kättesaadavaks EUROPA portaalis) nende projektide
ja organisatsioonide kohta, mida Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu
rahastatakse (praegu on avalikkusele kättesaadavad seitse köidet; järgmine köide on
ettevalmistamisel)2.
53. Komisjon märgib, et EURESe portaalis kättesaadavaks tehtavate riiklikul tasandil
kättesaadavate vabade töökohtade osakaal oleneb väga palju liikmesriigist. See osakaal esitatakse
igal
aastal
komisjoni
avaldatavas
siseturu
tulemustabelis
(vt
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/).
See osakaal peaks määruse (EL) 2016/589 täieliku rakendamise korral suurenema, nagu on näidatud
eespool.
54. Komisjon on nõus, et mõnes liikmesriigis võib osakaal väheneda. Määruse (EU) 2016/589
täielik rakendamine peaks selle küsimuse lahendama.
55. Vaba töökoha kohta EURESe portaalis teabe mitteavaldamise mehhanism, millele kontrollikoda
viitab, eeldab sõnaselgelt, et seda taotlust tuleb „nõuetekohaselt põhjendada töökohustuste
täitmiseks vajalike oskuste ja pädevuste põhjal“. Järelikult peab erand põhinema iga üksiku
tööandja objektiivsetel põhjustel ja see eeldab kontrollimist andmeesitaja poolt (avalikud
tööturuasutused jm). Komisjon jälgib selle sätte nõuetekohast rakendamist.
56. Komisjon möönab, et vabu töökohti käsitlevate andmete läbipaistvuse tase on praegu selline, et
teavet ei esitata kõikide tööturul olevate vabade töökohtade kohta.
Üks uue EURESe määruse (EL) 2016/589 põhieesmärke on suurendada EURESe liikmete ja
partnerite teabevahetuse läbipaistvust nii, et avalikud tööturuasutused ning teised EURESe liikmed
ja partnerid teevad EURESe tööportaalis kättesaadavaks kõik üldsusele kättesaadavad vabad
töökohad. Põhiaktis on toodud välja ühine ja ammendav loend eranditest, mille korral ei ole vaja

1

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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jagada ELi tasandil neid vabu töökohti, mis on riiklikul tasandil üldsusele kättesaadavad. See on
oluline edusamm, sest varem näiteks mõni riik ei avaldanud piiratud tähtajaga (alla kuue kuu)
lepingutega vabu töökohti. Lisaks ei luba määrus enam kõnealuseid andmeid avaldada piirkondlikul
tasandil, välja arvatud avalikel tööturuasutustel, kuna kohustus hõlmab kõiki avalikuks tehtud vabu
töökohti, mis on avalike tööturuasutuste käsutuses.
Lisaks peaksid määruse kohaselt 2018. aasta maiks liikmesriikide loodavad riiklikud
vastuvõtusüsteemid püüdma tuua võrgustikku teisi organisatsioone, näiteks kolmanda sektori või
erasektori tööhõiveteenistusi. See lähenemisviis võiks tugevdada avaliku ja erasektori partnerlust
ning suurendada riiklike tööturgude läbipaistvust ja lõppkokkuvõttes Euroopa tööturu läbipaistvust.
Kui neid meetmeid rakendatakse nõuetekohaselt, siis peaks kättesaadavate vabade töökohtade arv
oluliselt suurenema ja kindlaks tehtud probleem peaks lähiaastatel lahenema.
Kogu (EL) turuosa on raske hinnata ning asjakohane on vaadelda eri riike ja mitmeid tegureid, mis
turuosa määravad. Kui võrrelda EURESe portaali arve Eurostati avaldatud riikide vabade
töökohtade koguarvuga, on komisjoni talitused saanud erinevaid tulemusi (vt siseturu
tulemustabel).
Avalike tööturuasutuste andmebaasides kättesaadavate vabade töökohtade arv oleneb muu hulgas
avaliku tööturuasutuse juhtkonna jõupingutustest ja kvaliteedijuhtimisest.
Komisjon kavatseb seda jälgida koos liikmesriikidega EURESe tulemuslikkuse hindamise süsteemi
raames, mis luuakse määruse artikli 9 lõike 2 punkti c kohaselt 2018. aastal.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
62. Komisjon leiab, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi rahastatud, üldist
tööjõu liikuvust hõlbustavate meetmete tõhusust saab piisavalt jälgida.
Komisjon juhib tähelepanu järelevalvearuannetele, mis on Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna raames antud välja projektide „Sinu esimene
EURESe töökoht“ kohta, ning komisjoni meetmetele, et jälgida Euroopa tööhõive ja sotsiaalse
innovatsiooni programmi projekte üldiselt. Hiljutine järelevalvearuanne, mis käsitleb Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi rahastatud projekte ning organisatsioone (7. köide3),
sisaldab Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna rahastatud
15 projekti, mis käsitlevad suurt hulka andmeid, näiteks:
- projektide tulemused, mõõdetud mõjud, saavutused, õppetunnid;
- riikidevaheline mõõde, andmete levitamise strateegia;
- Euroopa lisaväärtus, jätkusuutlikkuse meetmed,
- soolise võrdõiguslikkuse meetmed;
- teave rakendatud tegevuste, projektide koordinaatorite ja partnerite, veebisaidi kohta.
63. Joonistelt on näha, et olemasolevaid vahendeid kasutatakse üsna ulatuslikult, eelkõige EURESe
tööalase liikuvuse portaali. Kanaleid, mille kaudu saab tööalase liikuvuse teavet ja teatada
takistustest , on tõepoolest mitu. Komisjon leiab, et kasulikuks osutuks ühtne kontaktpunkt – ja
sellel on oluline koht komisjoni eelseisvas ettepanekus Euroopa tööjõuameti loomise kohta.
64. Komisjon rõhutab, et tööjõu-uuring on väga väärtuslik, sest võimaldab hästi analüüsida ELisisest tööjõu liikuvust (ja rännet). Seda tööjõu-uuringu väärtust tunnistavad kogu maailma
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akadeemilised ringkonnad ja poliitikauuringud ning tööjõu-uuringut kasutatakse laialdaselt selleks,
et vastata ELi-sisest liikuvust, rännet jne käsitlevatele küsimustele.
65. Komisjon möönab, et koostoimet saab veelgi edendada, ning püüab parandada oma
programmide tulemusi ja muuta need parema järelevalvesüsteemi abil läbipaistvamaks.
66. Komisjon leiab, et kontrollikoja selles punktis viidatud puudused ja ka muud puudused (nt
CVde kättesaadavus) tuleb kõrvaldada, et EURESe portaal areneks tõeliseks Euroopa tööle
suunamise vahendiks.
67.
1. soovitus. Mõõta ELi kodanike teadlikkust olemasolevatest vahenditest, mis on seotud teabe
andmisega töötajate vaba liikumise kohta ja diskrimineerimisest teatamisega
ELi kodanike ja ettevõtete (sh sihtpopulatsiooni) teadlikkuse suurendamise tegevused on osa iga
asjakohase vahendi ja tööriista teabevahetusstrateegiatest ja -tegevustest. Nende tegevuste tõhusust
hinnatakse ka (projektijärgse) järelevalve abil.
a) Komisjon nõustub soovitusega ning rõhutab, et ta juba võtab meetmeid, eelkõige selleks, et
suurendada portaali „Teie Euroopa“ kasutust ja suurendada teadlikkust SOLVITist, nagu on
märgitud 2. mail 2017 vastu võetud tegevuskavas.
Selles suhtes võtab komisjon meetmeid, et tõhustada nende portaalide leitavust, sealhulgas
optimeerida otsingumootorit.
b) Komisjon nõustub soovitusega ja rõhutab, et ta juba võtab meetmeid, suurendamaks
olemasolevate vahendite kasutust. Neid mõjutavad siiski sätted, mis käsitlevad tulevase ühtse
digivärava arendamist. Asjakohase määruse üle arutlevad praegu Euroopa Parlament ja nõukogu.
Kavandatud rakendamisaeg: kavandatud rakendamisaeg oleneb muu hulgas käimasolevatest ühtse
digivärava määruse aruteludest ja mõne SOLVITi tegevuskava kohase algatuse rakendamise
käigust.
2. soovitus. Koondada olemasolev teave, et teha kindlaks liikumisvabaduse alase
diskrimineerimise liigid
Komisjon on soovitusega nõus.
Kavandatava Euroopa tööjõuameti töö (vt vastus §-le I) peaks aitama komisjonil sellist teavet
paremini ära kasutada.
Kavandatud rakendamisaeg (2018. aasta detsember) oleneb ka sellest, kas lõpule on jõudnud
seadusandlik menetlus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa tööjõuamet.
3. soovitus. Parandada andmete kogumist ja kasutamist, mis käsitlevad tööjõu liikuvuse
mustreid ja vooge ning tööturu tasakaalu hälbeid
Komisjon märgib, et soovitus on osaliselt mõeldud liikmesriikidele.
Niipalju, kui see puudutab komisjoni, on ta soovitusega nõus ja rõhutab, et ta juba võtab
asjakohaseid meetmeid.
Seda vajadust tunnistas komisjon oma ettepanekus võtta vastu EURESe määrus, mille ta esitas
2014. aastal. Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud põhiakti, määruse (EL) 2016/589 artiklis
29 on viidatud vajadusele jälgida ja avalikustada tööjõu liikuvuse mustreid ja vooge ning artikliga
30 on nähtud kõikidele liikmesriikidele ette kohustus esitada teavet riiklike ja valdkondlike
tööturgude tööjõu puudu- ja ülejäägi kohta, pöörates eritähelepanu tööturu kõige haavatavamatele
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rühmadele ning piirkondadele, kus on kõige rohkem töötuid. See kõik toob kaasa vajalikud
edusammud.
Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et parandada tööjõu-uuringu abil kättesaadavaks
tehtavaid andmeid, ja avalike tööturuasutustega, et teha kindlaks tööjõu liikuvuse potentsiaal.
Tööjõu puudu- ja ülejäägi kohta andmete kogumise parandamise eesmärk on täpsemalt kavandada
EURESe töökohtade leidmise ja värbamise alaseid tegevusi.
4. soovitus. Parandada tööjõu liikuvuse edendamiseks mõeldud ELi toetuste kavandamist
Komisjon nõustub soovitusega ja tal on kavas uurida, kuidas tööjõu liikuvuse ELi rahastamise kava
saab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise käigus üldjoontes parandada.
Komisjon valmistab praegu ette järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja teeb uuringuid, et
hinnata Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi
olukorda.
Komisjon leiab, et praegune kord tagab piisavalt vastastikuse täiendavuse. Tulevikus (pärast
2020. aastat) seab komisjon vastastikuse täiendavuse oma ettepaneku(te)s olulisele kohale.
5. soovitus. Parandada koos liikmesriikidega Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programmi EURESe võrgustiku tulemuslikkust, eriti seoses tööle suunamisega
a) Komisjon on soovitusega nõus ja jätkab püüdlusi, et parandada EURESe järelevalvet, sealhulgas
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna rahastatud
projektide tulemuste järelevalvet.
Komisjon teeb projektide toetusesaajatega tihedat koostööd, et sel eesmärgil parandada andmete
esitamist projektide aruandlusetapis.
b) Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud osaliselt liikmesriikidele. Niipalju, kui see puudutab
komisjoni, on ta soovitusega nõus.
2016. aastal käivitas komisjon EURESe tulemuslikkuse hindamise süsteemi ettevalmistamise
vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 32. Määrus jõustus 12. mail 2016. Ülevaatamise eesmärk
on parandada EURESe aruandlussüsteemi, eelkõige tööle suunamiste suhtes. Komisjon kavatseb
võtta vastu rakendusakti, mis käsitleb EURESe võrgustiku toimimise jälgimiseks ja hindamiseks
andmete kogumist ja analüüsi käsitlevaid ühiseid üksikasjalikke spetsifikatsioone. Euroopa
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURESe tegevussuuna projektide
järelevalvenõuded viiakse kooskõlla tulemuslikkuse hindamise süsteemi nõuetega, kui viimased on
kehtima hakanud.
6. soovitus. Euroopa tööalase liikuvuse portaali piirangute kõrvaldamine
Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
a) Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
b) Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
Kontrollikoja soovitusi arvesse võttes jätkab komisjon pingutusi piirangute kõrvaldamiseks,
jälgides tähelepanelikumalt selle sätte rakendamist, mis on seotud tööandjate otsusega loobuda
vabade töökohtade avaldamisest EURESes, ja toetades liikmesriikide jõupingutusi oma tasandil
parandada avaldatavate vabade töökohtade üldist kvaliteeti.
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Sündmus

Kuupäev

Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus

26.10.2016

Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele
auditeeritavale)
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust

17.11.2017

Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis
keeltes

6.2.2018

24.1.2018

2018. aastal tähistab EL töötajate vaba liikumist (mis on
üks neljast liidu põhivabadusest) lubava määruse
vastuvõtmise 50. aastapäeva.
Audiitorid leidsid, et Euroopa Komisjon on võtnud
töötajate liikumisvabaduse tagamiseks kasutusele mitu
vahendit, kuid neid tuleks paremini tutvustada. Tööjõu
liikuvust toetava kahe ELi fondi (Euroopa tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa
Sotsiaalfondi) vastavate eesmärkide sarnasuse tõttu on
keeruline saavutada mõlema fondi vastastikust
täiendavust ning seiresüsteemi puudused takistavad
rahastatud tegevuste hindamist. ELi vabu töökohti
sisaldav EURESe portaal muutub tõeliseks Euroopa töö
leidmise rakenduseks üksnes siis, kui kõrvaldatakse
sellised puudused, nagu portaalis avaldatud vabade
töökohtade madal osakaal.
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