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Ettekande eesmärk:

• Anda ülevaade tööandjate keskliidu 
esindatusest EL tasandil ja eelkõige 
Brüsselis,
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Brüsselis,



Eelnõude kooskõlastamise 
protsess

TÖÖANDJATE KESKLIIT

MINISTEERIUM VALITSUS RIIGIKOGU 

Ühisseisukoha kaitsmineEelnõu saatmine
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ETTEVÕTTED

TÖÖANDJATE KESKLIIT

MAJANDUSHARULIIDUD

ETTEVÕTTED

Ühisseisukoha kujundamine

Ühisseisukoha kujundamine

Eelnõu ja 
kommentaari 

saatmine



HUVIDE ESINDAMINE 
EL TASANDIL

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Euroopa Komisjon Euroopa Parlament EL Nõukogu

Nõuandekomiteed
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Sektorite katus-
organisatsioonid

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT

EESTI MAJANDUSHARULIIDUD

Dublini fond
(Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste 

Parandamise Fond) 

CEDEFOP
(Euroopa Täiend- ja 

Kutsehariduse 
Edendamise Keskus) 

Bilbao Agentuur 
(Euroopa Tööohutuse- ja 
Töötervishoiu Agentuur) 

Euroopa 
Sotsiaalfondi 

Komitee



Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(EMSK), asut. 1957 Rooma lepinguga, 
nõuandeorgan EP-le, EL Nõukogule ja 
EK-le
344 liiget 27 riigist, 4 a ametiaeg
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Commission



EMSK: 

Eestil 7 esinduskohta: tööandjatel 2+1

Eestil MEPe: 6
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Eestil MEPe: 6

Lähem info eesti keeles saadaval siin: 
http://www.eesc.europa.eu/documents/pub
lications/pdf/leaflets/EESC-2009-16-
ET.pdf



Keskliidu esindaja 
funktsioonid EMSK-s: 

• Põhiliige ja juhatuse liige

• Tööandjate grupi asepresident

• Välissuhete sektsiooni liige ja juhatuse liige
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• Välissuhete sektsiooni liige ja juhatuse liige

• Tööhõivepoliitika ja kodakondsussuhete sektsiooni liige

• Euroopa-Jaapani Kontaktgrupi president

• EL–Hiina nõuandekomitee liige

• EL–Hiina Nõuandekomitee jätkurühma liige



EK nõuandekomiteed:

• Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofond 

Dublinis): 1 põhiliige + 1 asendusliige

• Euroopa Täiend- ja Kutsehariduse Edendamise Keskus 

(CEDEFOP Thessalonikis): 1 põhiliige + 1 asendusliige

• Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, Bilbaos (1+1)
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• Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, Bilbaos (1+1)

• Euroopa Sotsiaalfondi Komitee (1+1)

• Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee (1+1)

• Välismaalastest Töötajate Sotsiaalkaitse Nõuandekomitee: 

(2+1)

• Tööjõu Vaba Liikumise Nõuandekomitee (2+1) 

• KOKKU: 9 esinduskohta



Euroopa tööandjate 
katusorganisatsioon:

- 40 liikmesliitu 34 Euroopa riigist,

- Presidentide kogu (Enn Veskimägi),

- Tegevjuhtide kogu (Tarmo Kriis)

- Alaliste esindajate võrgustik (Eve Päärendson)
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- Alaliste esindajate võrgustik (Eve Päärendson)

- Infojuhtide võrgustik 

+ töörühmad (teemade lõikes), komiteed (erinevate 
poliitikate lõikes), ühisvõrgustikud (N: EL-Jaapani 
Võrgustik)

http://www.businesseurope.eu/



Peamised väljakutsed EL –le ja 
ettevõtjatele:

• MAJANDUSLIKUD: kriisist väljumine, Euroopa 
konkurentsivõime parandamine maailmas, ühisturu 
edendamine, protektsionismi vastu võitlemine jne
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edendamine, protektsionismi vastu võitlemine jne

• SOTSIAALSED: sotsiaalkaitsesüsteemide 
reformimine, kvaliteetne  tööjõud 

• KESKKONNAALASED: keskkonna kaitsmine 
tehnoloogilise läbimurde teel, energiakindlus, 
globaalne kliimakokkulepe



Miks vaja osaleda EL 
tasandi otsuste tegemisel ?

• Vältida Eesti ettevõtjatele kahjulike otsuste 
tegemist (70% seadusandlusest 
töötatakse välja EL tasandil)
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töötatakse välja EL tasandil)

• Juurdepääs ettevõtjatele olulisele infole



Kasutegur ettevõtjale:
• Ülevaade sektorit puudutavast regulatsioonist ning 

trendidest (AEG: ajaline edu: saate 
osaleda/mõjutada EL vastavat õigusloomet + 
planeerida pikemas perspektiivis ettevõtte tegevust 
teades seadusandlikku raamistikku)
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teades seadusandlikku raamistikku)

• Juurdepääs EK, teiste institutsioonide ametnikele ja 
infole (personaalne kontakt, mitteametlik 
konsulteerimine, võrdlev analüüs teiste riikidega) –
parem lobipositsioon koduriigis,

• Euroopa Ühenduse programmid (välisabi, 
riigihanked)



Kasutegur liidule/ 
keskliidule:
• Ülevaade EL  regulatsioonist ja trendidest 

(osalemine ja EL otsuste mõjutamine),

• Juurdepääs EK, EP ja teiste institutsioonide 
ametnikele ja infole (personaalne kontakt, 
mitteametlik konsulteerimine, võrdlev analüüs teiste 
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mitteametlik konsulteerimine, võrdlev analüüs teiste 
riikidega) – parem lobipositsioon koduriigis

• Networking (EL tasandi katusorganisatsioonid 
(Businesseurope jt), sektoraalsed liidud, muud EL 
tasandi lobiorganisatsioonid jne

• Imidz, usaldusväärsus – tugevam lobipositsioon nii 
Brüsselis, kui kodus suheldes valitsusega ja 
ametiühingutega



Millest sõltub lobitöö 
edukus:
• Pead tundma õigeid inimesi – omama 

õigeid kontakte (arvesse lähevad vaid 
personaalsed kontaktid) ning hoidma neid 
kontakte elus,
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kontakte elus,

• Olema usaldusväärne: pidama kinni antud 
lubadustest,

• Esinduslikkus,

• Hea suhtlemis- ja läbirääkimisvõime,

• Võimeline eristama olulist jpm



JÄRELDUS:

• ESINDUSVÕIMALUSI ROHKEM KUI 
REAALSEID RESSURSSE!!!
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Millega peab 
arvestama?

• Võrgustiku (personaalsete kontaktide) 
loomine võtab aega (sp alati kasulikum 
täiustada juba olemasolevat 
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täiustada juba olemasolevat 
esindusmudelit mitte alustada 
olemasoleva lammutamisest )

• 1 töötajaga Brüsseli esinduskontori 
eelarve aastas: ca 2 milj EEK



PALUN VASTA:

• MIS ON EESTI ETTEVÕTJA HUVID 
Brüsseli suunal (prioriteedid),

• KUIDAS SAAKSIME MOBILISEERIDA 
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• KUIDAS SAAKSIME MOBILISEERIDA 
OLEMASOLEVAD RESSURSID nende 
huvide kõige paremaks esindamiseks ja 
kaitsmiseks,

• KUI PALJU VAJAME LISAVAHENDEID?



Kuidas parandada 
esindatust?
• Piiratud ressursside maksimeerimine 

(regulaarne koostöö eestlastest MEPidega, ja 
EK ametnikega, Eesti esindusega EL juures, 
kaardistada HL-de ja keskliidu ühishuvid 
Brüsseli suunal+töötada välja RVsuhete 
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Brüsseli suunal+töötada välja RVsuhete 
arengukava, kaaluda - RV suhete Büroo loomist)

• Rohkem koostööd (kõigi ülalnimetatutega +teiste 
TA esindusorganisatsioonidega)

• Liikmete regulaarne teavitamine Brüsselis 
toimuvast vüib parandada nende huvi ja 
tagasisidet jpm



EDUKAT SEMINARI!
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TÄNAN KUULAMAST!


