
 

 

 

 
 

 
CEMR/EPSU konverentsi „Sotsiaalse dialoogi tugevdamine liikmesriikide ja 

kandidaatriikide kohalikes ning piirkondlikes omavalitsustes“1 (Budapest, 14. 
oktoober 2005) lühiaruanne 

 
 
Konverentsi külastajate arv oli väga suur, üle 90 osaleja esindas ametiühinguid ja kohalikke 
omavalitsusi 22-st Euroopa riigist (vt lisatud nimekirja). Arutelu juhatasid CEMR-i tööandjate 
platvormi juhataja Alexsander AAGAARD ja EPSU juhataja asetäitja Joelle BERNARD. 
 
 
Tervitus ning konverentsi korraldamise põhjused 
Konverentsi avas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste harukomitee juhatajana Aleksander 
AAGAARD ning osalejaid tervitasid Ungari tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate demokraatliku 
ametiühingu (EDDSZ) juhataja Agnes CSER ja Budapesti linnavalitsuse tervishoiu ja 
võrdsete võimaluste ameti direktor Antal KALMAN. 
 
Seejärel andis Aleksander AAGAARD lühikese ülevaate kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste harukomitee tööst. Ta rõhutas, et EPSU ja CEMR soovisid toetada sotsiaalse 
dialoogi kogemuste vahetamist, määratleda ühised huvid ja reageerida neile. Tema 
märkused on lisatud käesolevale aruandele.  
 
 
Euroopa Komisjoni ettekanne 
Francois ZIEGLER (Euroopa Komisjoni tööhõive peadirektoraadi sotsiaalse dialoogi osakond) 
rääkis sotsiaalse dialoogi rollist reformide konsensusliku elluviimise saavutamisel ning 
majandus- ja sotsiaalpoliitika tasakaalustamisel üle Euroopa. Ta rõhutas, et sotsiaalne 
dialoog moodustab ühenduse õigustiku (EÜ asutamislepingu artiklid 137–138) lahutamatu 
osa ning on samuti Euroopa Liidu liikmeks olemise Kopenhaageni kriteeriumide osa. 
Sellisena on see valitsemistava ühenduses demokraatia mõistega, mis hõlmab 
osalusdemokraatiat (sealhulgas sotsiaalset dialoogi) ja kõikidele võrdsete võimaluste 
põhimõtet. F. Ziegler andis seejärel ülevaate sotsiaalse dialoogi arenemisest uutes 
liikmesriikides töötajate teavitamise, nõustamise ja osalemise ning sotsiaalse dialoogi 
olemasolevate kolme- ja kahepoolsete struktuuride järgi.  
 
Ta tõstis esile, et mõnel sotsiaalpoliitilisel alal ei jäänud uued liikmesriigid mingil juhul maha 
Euroopa Liidu 15 vanast liikmesriigist. Sellest hoolimata tuli rõhutada mitmeid probleeme: 
 tööandjaorganisatsioonide puudumine, ametiühingute liikmete arvu vähenemine, nõrgad 
kahepoolsete kollektiivlepingute läbirääkimiste struktuurid kohalikul ja piirkondlikul tasandil, 
liiga madalad palgad, töötuse ja ebakindla tööhõive kõrge tase. F. Ziegler jõudis otsusele, et 
nende probleemidega tegelemiseks peavad sotsiaalpoliitika partnerid tugevdama oma 
liikmeksolekut ning saavutama autonoomia allkirjastada ja jõustada kollektiivlepinguid.  
 
 
 
Järgnenud arutelu käigus küsisid paljud osalejad, mida võtab komisjon ette sotsiaalse 
dialoogi toetamiseks pärast ühinemist, kui komisjon lõpetab järelevalve Kopenhaageni 

                                                 
1 Korraldatud Euroopa Komisjoni rahalisel toetusel 
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kriteeriumide täitmise aruannete järelevalve2. F. Ziegler tõstis esile mitmesuguseid Euroopa 
Liidu vahendeid sotsiaalse dialoogi toetamiseks (näiteks EL-i eelarvepoliitika 3  ning 
valdkondadevahelise ja valdkonnasisese tegevuste logistiline toetamine). Samas rõhutas ta, 
et võimalused komisjoni sekkumiseks viisi, kuidas sotsiaalpartnerid ja liikmesriigid sotsiaalset 
dialoogi korraldavad, on piiratud, sest sotsiaalne dialoog on vabatahtlik ja sõltumatu protsess. 
Komisjoni ja Euroopa Kohtu roll on tagada osalusdemokraatia põhimõtete järgimine, kuid 
nad ei saa anda konkreetseid korraldusi nende elluviimiseks. Viimase abinõuna võivad 
ametiühingud või tööandjad teatada komisjonile vastavatest rikkumistest või esitada Euroopa 
Kohtule hagiavalduse, kui liikmesriik jätab oma kohustused raskel kujul täitmata. Äsja 
asutatud Põhiõiguste Agentuuril võib tulevikus olla siiski süstemaatilisem järelevalveroll. 
 
 
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste uuringu põhitulemuste ettekanne 
Tina WEBER (ECOTEC) esitas uuringu põhitulemused koos kolleegide Anne-Mari Nevela ja 
Anna Drozdiga. Tema ettekanne on lisatud käesolevale aruandele. 
 
T. Weber rõhutas, et ainult mõni aasta tagasi ei olnud mitmes uuritud riigi kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste valdkonnas praktiliselt mingit sotsiaalset dialoogi. Seega 
vaatamata mitme probleemi püsimisele ei tohiks alahinnata saavutatud edu või mitmel pool 
ilmnenud poliitilist tahet parendada praegust olukorda. 
 
Pärast tema ettekannet kommenteerisid mitmed osalised konkreetsete riikide peatükke. 
Samuti paluti neil oma tähelepanekud saata kirjalikult ECOTECile oktoobri lõpuks, et lisada 
need lõplikule aruandele. 
 
Mõni osaleja esitas samuti üldisi küsimusi sotsiaalse dialoogi teatud aspektide kohta, näiteks 
järgmisi: Kuidas tegutseda riikides, kus sotsiaalses dialoogis osalevad ainult töötajad ja 
valitsus ning kus kohalikud võimud dialoogis ei osale. Kas on võimlaik määratleda, milliseid 
teemasid tuleks arutada millisel tasandil? Kuidas seletada tõhusa sotsiaalse dialoogi 
puudumist avalikus sektoris (võrreldes erasektoriga) hoolimata sellest, et 
ametiühinguliikmete osakaal on suurem?  
 
 
Paneelarutelud 
Pärastlõunal korraldatud paneelarutelud keskendusid uuringu järgmisele kahele põhiteemale: 
 
1. Millised on sotsiaalse dialoogi edasiviijad, takistused ja edutegurid kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste valdkonnas?  
2. Kuidas mõjutab avaliku sektori ümberkorraldamine ja kaasajastamine kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste valdkonda? Millised on peamised raskused tulevikus?  
 
Esimeses paneelarutelus osalesid: Kalle LIIVAMÄGI (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste 
Töötajate Ametiühingute Liit), Piotr CZUBINSKI (Poola, Krasniki linnapea) ja Markus 
GUSTAFFSON (Rootsi Kohalike Omavalitsuste ja Piirkondade Liit (SALAR)). 
Teises paneelarutelus osalesid: Zafer ÜSKUL (Türgi Omavalitsuste ja Avalike Teenistuste 
Töötajate Ametiühingute Liit (Belediye-Is)), Jozef TURCÁNY (Slovakkia, Turèianske Teplice 
linnapea ja Slovakkia Linnade ja Kohalike Omavalitsuste Liidu (ZMOS) aseesimees) ning 
Peter NOLAN (Iirimaa ametiühingu IMPACT riiklik sekretär). 
 
Paneelaruteludel esiletõstetud punktid on järgmised: 
 

                                                 
2  Siiski tuleb märkida, et Euroopa Liidu teatud poliitikate (nt tööhõivesuuniste) rakendamine nõuab 

sotsiaalpartnerite kaasamist, mida komisjon jälgib edasi.  
3 Uue Euroopa Sotsiaalfondi määruse eelnõu (2007–2013) märgib eraldi ära finantstoetuse avaliku halduse – 

mille hulka võivad kuuluda sotsiaalse dialoogi struktuurid – suutlikkuse suurendamiseks. 
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• Roll, mis on keskvalitsustel sotsiaalse dialoogi struktuuride lihtsustamisel ning 
sotsiaalpartneritele läbirääkimisteks stiimulite loomisel: kui õiguslikud tõkked, mis ei 
võimalda ametiühingutesse liitmise vabadusel tegelikkuses soovitud viisil toimida, on 
ilmne takistus sotsiaalse dialoogi arenemisel, siis ennetava toetuse puudumine võib 
osutuda samuti takistuseks. Peale selle jääb juhtudel, kus sotsiaalse dialoogi ulatuse ja 
sisu otsustab keskvalitsus, väga vähe võimalusi või põhjuseid areneda kohaliku tasandi 
dialoogil. 

 
• Mitmes uuringuga hõlmatud riigis toimub detsentraliseerimine, kuid kohustuste 

üleandmisega samal ajal jäävad finantsotsused, sealhulgas palgad, keskvalitsuse 
otsustada. Vajadus sotsiaalse ja majandusliku sidususe järele nõuab piirkondade ja 
omavalitsuste vahelist seostatust. Seda saab tagada valdkonna koordineeritud 
sotsiaalne dialoog riiklikul tasandil. Kui mõlemal pool on liiga palju osalisi, muutub 
sotsiaalne dialoog raskemaks.  

 
• Sotsiaalse dialoogi roll reformide kokkuleppelise elluviimise toetamisel. Näide selle 

kohta toodi seoses hiljutiste reformidega haridusvaldkonnas, kus dialoogi olemasolu 
(või puudumine) oli määrava tähtsusega.  

 
• Ükski valdkond ei ole väljaspool sotsiaalse dialoogi ulatust, kuid tundlikke teemasid 

nagu erastamine võib olla raske käsitleda. Mitmel puhul on erastamist ajendanud 
riikliku rahastuse puudumine. Igal juhul on see teema, kus dialoogi on vaja laiendada 
nii, et see kaasaks elanikke ja kus pikaajalist mõju teenuste hindadele ja kvaliteedile on 
vaja hoolikalt hinnata. Üks teine mitme uuritud riigi eriomadus on olnud töötajatele 
osakute pakkumine äsja erastatud ettevõtetes. 

 
• Paljud allhankekokkulepped näevad töölistele ette madalaid palku ja viletsaid 

töötingimusi. Nendele probleemidele saaks tähelepanu pöörata, kui rohkem riigiasutusi 
sätestaks riiklikes lepingutes, et nad ei soovi alltöövõtjate kasutamist, ja/või määratleks 
teatud kohustuslikud normid nende kasutamisel.  

 
• Nii ametiühingutel kui tööandjate organisatsioonidel on vaja rõhutada eeliseid, mida 

võib kaasa tuua liikmeksolemine, ning veenda liikmeid, et töötamistingimusi on kasulik 
seada dialoogi ja läbirääkimiste teel. Tööandjatel ja ametiühingutel on ka teatud ühiseid 
eesmärke, nt võrdsed võimalused, mida saab edendada läbi ühise tegevuse.  Mitmed 
ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid pakuvad liikmetele individuaalteenuseid, 
kuigi see võib olla raske, kui liikmemaksud on liiga väikesed (või kui on liiga palju 
liikmemaksuta liikmeid). 

 
• Samuti kommenteeriti palju linnapeade rolli kohta ühiskonnas üldse ja nende seosest 

ametiühingutega. See ühendas käesoleva arutelu mõttevahetusega osalusdemokraatia 
tähendusest ning läbipaistvuse ja suhtluse vajadusest kõikide kodanikuühiskonna 
rühmade vahel.  

 
• Lõpuks rõhutati EL-i sotsiaalse seadusandluse rolli sotsiaalõiguste edendamisel. Kuigi 

"sotsiaalne õigustik" jääb tagasihoidlikuks võrreldes näiteks siseturu direktiividega, on 
mitmed olulised EL-i poliitikad olemas sellistes valdkondades nagu tervis ja ohutus, 
töötingimused, sooline võrdsus jne. Nendel on väga oluline osa üldiste tingimuste 
vähimtaseme tagamisel, järelikult ka liikmesriikide vahelise tõusva lähenemise 
toetamisel. Teisalt mainis mõni osaleja EL-i liberaliseerimispoliitika negatiivset mõju 
tööhõivele ning vajadust mõjutada sotsiaalpartneritena EL-i poliitika tulevast suunda.  
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Kokkuvõte ja järeldused 
Angelika POTH-MOGELE (CEMR poliitikajuht) tegi oma lõpumärkustes kokkuvõtte arutelu 
põhipunktidest. Ta rõhutas, et paljud uuringus käsitletud erastamisega ning kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ümberkorraldamisega seotud teemad olid üldlevinud nii 
„vanades“ kui ka „uutes“ liikmesriikides, samuti kandidaatriikides. Ta tõstis esile, et CEMR ja 
EPSU kavandavad jätkata konverentsil arutletud üldsusele oluliste teemade nagu 
valdkonnakomitee järgmise tööprogrammi käsitlemist. (See on hetkel väljatöötamisel ja 
hõlmab aastaid 2006–2007.) Samuti toetas ta ideed kavandada sotsiaalse dialoogi juhiseid, 
mis rõhutaksid selle sisu ja tähendust sotsiaalpartneritele kohalikes ja piirkondlikes 
omavalitsustes, puudutades dialoogi teavet ja nõustamist ning sellel osalemist ja reformide 
konsensuslikku elluviimist. Konverentsi arutelu tõi välja ka vajaduse jätkata käsitletud 
küsimuste uurimist – võimaluse korral riiklike ümarlaudade ja või kogemuste vahetamise abil 
– ning samuti jälgida ja toetada sotsiaalse dialoogi arengut eri riikides. Lõpuks rõhutas ta 
uute liikmesriikide ja kandidaatriikide liikmete aktiivse panuse ja osalemise soovi sotsiaalse 
dialoogi valdkonnakomitee tulevases tegevuses. 
 
EPSU peasekretär Carola FISCHBACH-PYTTEL ütles lõpetuseks, et avalikke teenuseid 
vormitakse peamiselt poliitiliste protsesside kaudu. Ta tuletas meelde, et kohalikud võimud ei 
ole nagu teised teenusepakkujad ning elanikud on midagi enamat kui pelgalt „kliendid“. Nii 
on oluline, et kohalikud võimud suudaksid vabalt määrata, kuidas nad elanikele teenuseid 
osutavad, pidades silmas ka sotsiaalse õigluse ja sidusa ühiskonna tagamist. Ta lisas, et 
selline vabadus on võimalik ainult seal, kus erastamisele on mõjusaid alternatiive. Seega on 
EPSU-l ja CEMR-il ühised huvid parendada kohalikke teenuseid ja tõsta esile nende panust 
jätkusuutlikusse arengusse.  
 
 
Järgmised sammud 
Konverentsi järelkaja tuleb arutlusele kohalike ja piirkondlike omavalitsuste valdkonna 
komitee järgmisel plenaaristungil, mis peetakse Brüsselis 31. jaanuaril 2006. 
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