
Sotsiaalparterite kaasamine Euroopa Semestri protsessi: 2016. aasta ajakohastamine 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) avaldas uuringu „Sotsiaalpartnerite 

kaasamine Euroopa Semestri protsessi: 2016. aasta andmete ajakohastamine“ tulemused. 

Informatsiooni kõikide EL liikmesriikide kohta koguti Eurofoundi riiklike korrespondentide 

võrgustikult, mille raames andis olulise panuse uuringusse ka Praxis kui Eesti korrespondent. 

Euroopa Semester ehk Euroopa poolaastaprotsess on Euroopa majandus- ja eelarvepoliitika 

juhtimise ja koordineerimise osa, mille eesmärk on tagada liikmesriikide majanduspoliitika 

kooskõlaline kavandamine, jälgimine, järelevalve ja analüüsimine. Euroopa institutsioonid 

tunnustavad ka sotsiaalpartnerite (tööandjate esindusorganisatsioonide ja ametiühingute) olulisust 

selles protsessis ja on kutsunud neid üles protsessi rohkem panustama. 

2015. aastal analüüsis Eurofound sotsiaalpartnerite rolli Euroopa poolaasta protsessis perioodil 2011-

2014. Praeguse aruande eesmärk on anda ajakohastatud ülevaade olukorrast, kirjeldades muutusi ja 

arenguid aastatel 2015-2016.  

Eelmine aruanne näitas, et kuigi enamikes riikides olid sotsiaalpartnerid protsessi kaasatud, siis 

kaasamise määr erines riikide lõikes tugevalt, seda nii kaasamise regulaarsuse kui konsulteerimisele 

kuluva või antava aja poolest kui ka tasakaalustatuse, st nii ametiühingute kui tööandjate esindajate 

osalemise poolest. Enamikes riikides oli sotsiaalpartnerite mõju kogu protsessis väike või puudus 

üldse. 

Praeguse uuringu järgi pole enamikes riikides märkimisväärseid muutusid ega arenguid toimunud. 

Vaid üksikud tööandjate organisatsioonid märkisid, et kaasamisprotsess on oluliselt paranenud, 

mõned organisatsioonid (sh Eesti Tööandjate Keskliit) nõustus mõningase paranemisega. Siiski, 

riikide lõikes on olukord erinev ja aruanne kajastab üsna detailselt riikide olukorda. Enamik 

organisatsioone üle Euroopa nõustusid, et nende kaasamisel (uuringu raames eelkõige riiklike 

reformikavade ettevalmistamisse ja riigipõhiste soovitustega tegelemisse) on mõju, kuid see on 

suures osas piiratud. 

Aruandes toodi välja ka soovitusi olukorra parendamiseks. Näiteks parem ajastamine ehk ühest 

küljest anda sotsiaalpartneritele rohkem aega oma seisukohtade kujundamiseks ja esitamiseks, 

teisest küljest aga ka kaasata neid juba kogu protsessi varasemates etappides. Samuti soovivad 

sotsiaalpartnerid, et nende seisukohti võetaks rohkem arvesse või et neile antaks läbipaistvat 

tagasisidet mittearvestamise põhjuste ja selgitustega.  

Uuringuga on võimalik tutvuda siin. 
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