Avalik konsultatsioon Euroopa tööjõuameti ja Euroopa
sotsiaalkindlustusnumbri teemal
1. Teie andmed
Te vastate
eraisikuna
oma kutsetegevuse raames (sh FIEd) või organisatsiooni nimel
Eesnimi

Perekonnanimi

E-posti aadress

Elukohariik
Austria
Belgia
Bulgaaria
Horvaatia
Küpros
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Iirimaa
Itaalia
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Madalmaad
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Poola
Portugal
Rumeenia
Slovaki Vabariik
Sloveenia
Hispaania
Rootsi
Ühendkuningriik
Muu
Palun täpsustage

Milline on Teie staatus?
Tööga hõivatu
Töötu
FIE
Üliõpilane
Pensionär
Muu
Palun täpsustage

Kas teil on mõnes muus Euroopa riigis õppimise, töötamise või elamise kogemus?
Varasemast ajast
Praegu
Ei, kuid ma kaalun sellist võimalust lähitulevikus [nt 1–2 aasta jooksul]
Ei, ja mul ka puudub selline kavatsus
Teie vastused

(Juhime tähelepanu sellele, et olenemata valitud variandist võidakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt
taotleda avalikku juurdepääsu teie vastustele.)
võib avaldada koos isikuandmetega (olen nõus oma vastustes sisalduva teabe, sealhulgas oma
/organisatsiooni nime täieliku või osalise avaldamisega ja kinnitan, et minu vastustes ei leidu
midagi ebaseaduslikku ning need ei kahjusta kolmandate isikute huve viisil, mis takistaks teabe
avaldamist)
võib avaldada, kui minu isik jääb anonüümseks (olen nõus minu vastustes sisalduva teabe
(mis võib hõlmata tsitaate või minu avaldatud seisukohti) täieliku või osalise avaldamisega, kui
seda tehakse anonüümselt. Kinnitan, et minu vastustes ei leidu midagi ebaseaduslikku ning need
ei kahjusta kolmandate isikute huve viisil, mis takistaks teabe avaldamist)
Vastaja eesnimi
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Vastaja perekonnanimi

Vastaja ametialane e-posti aadress

Organisatsiooni nimi

Organisatsiooni postiaadress

Organisatsiooni liik (valige sobivaim variant):
eraettevõte (sh FIE)
konsultatsioonifirma, õigusbüroo, füüsilisest isikust ettevõtjast konsultant
kaubandus-, äri- või kutseliit
valitsusväline organisatsioon, platvorm või võrgustik
teadus- või õppeasutus
kirik või usukogukond
piirkondlik või kohalik ametiasutus (avaõiguslik või segatüüpi)
rahvusvaheline või riiklik ametiasutus
muu
Palun täpsustage

Kui palju töötajaid või liikmeid Teie äriühingus/organisatsioonis on?
Üle 250 töötaja (suurettevõte)
50–250 töötajat (keskmise suurusega ettevõte)
10–49 töötajat (väikeettevõte)
Alla 10 töötaja (mikroettevõte)
FIE (mikroettevõte)
Täpsustage organisatsiooni liik:
kaubanduskoda
äriorganisatsioon
ametiühing
käsitöönduse ja vabade kutsete esindaja
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muu
Millises sektoris Te tegutsete?
Põllumajandus
Töötlev tööstus
Ehitus
Äriteenused
Isikuteenused
Transport ja logistika
Muu
Ei ole asjakohane
Palun täpsustage

Täpsustage organisatsiooni liik:
mõttekoda
teadusasutus
akadeemiline asutus
Täpsustage organisatsiooni liik:
piirkondlik ametiasutus
kohalik ametiasutus
avaliku ja erasektori omavalitsustasandi organisatsioon
avaliku sektori omavalitsustasandi asutuste võrgustik
muu
Palun täpsustage

Täpsustage organisatsiooni liik:
valitsustevaheline organisatsioon
ELi institutsioon, organ või amet
riigi parlament
riigi valitsus
riiklik ametiasutus või amet
Kas teie organisatsioonil on kogemusi piiriülese tegevusega ELis?
Jah, varasem kogemus
Jah, praegu
Ei, kuid me kaalume sellist võimalust lähitulevikus [nt 1–2 aasta jooksul]
Ei, ja meil ka puudub selline kavatsus

Kas Teie organisatsioon on registreeritud läbipaistvusregistris?
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Kas Teie organisatsioon on registreeritud läbipaistvusregistris?
Kui Teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, siis soovitame seda teha siin, kuigi konsultatsioonis
osalemiseks ei ole registreerimine kohustuslik. Milleks on läbipaistvusregister vajalik?
Jah
Ei
Ei ole asjakohane
Kui jah, siis märkige oma tunnusnumber registris:

Organisatsiooni peakontori asukohariik
Austria
Belgia
Bulgaaria
Horvaatia
Küpros
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Iirimaa
Itaalia
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Madalmaad
Poola
Portugal
Rumeenia
Slovaki Vabariik
Sloveenia
Hispaania
Rootsi
Ühendkuningriik
muu
Palun täpsustage
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Teie vastused

(Juhime tähelepanu sellele, et olenemata valitud variandist võidakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt
taotleda avalikku juurdepääsu teie vastustele.)
võib avaldada koos organisatsiooni andmetega (olen nõus minu vastustes sisalduva teabe,
sealhulgas minu / minu organisatsiooni nime täieliku või osalise avaldamisega ja kinnitan, et minu
vastustes ei leidu midagi ebaseaduslikku ning need ei kahjusta kolmandate isikute huve viisil, mis
takistaks teabe avaldamist)
võib avaldada tingimusel, et organisatsioon jääb anonüümseks (olen nõus minu vastustes
sisalduva mis tahes teabe avaldamisega täielikult või osaliselt (võib hõlmata tsitaate või minu
avaldatud seisukohti), tingimusel et seda tehakse anonüümselt. Kinnitan, et vastustes ei leidu
midagi ebaseaduslikku ning need ei kahjusta kolmandate isikute huve viisil, mis takistaks teabe
avaldamist)

2. Teie arvamus Euroopa tööjõuameti kohta
2.1. PROBLEEMID SEOSES TÖÖJÕU LIIKUVUSEGA ELis
1. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et praegune koostöö riikide
ametiasutuste vahel on ebapiisav selleks, et tagada ELi tööhõive- ja sotsiaalkindlustuseeskirjade
tõhus rakendamine piiriülestes olukordades.
Üldse ei nõustu
Ei nõustu
Seisukoht puudub
Nõustun
Nõustun täielikult
Ei oska öelda / ei saa vastata
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2. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et alltoodud tabelis esitatud
asjaolud takistavad riikide ametiasutuste tulemuslikku koostööd ELis toimuva piiriülese liikuvuse
valdkonnas.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Eri valdkondade (nt
töötajate lähetamine,
töötajate vaba liikumine,
sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimine)
koostöövõrgustikud on
killustunud
Riikide ametiasutustel
puuduvad tõhusa koostöö
tegemiseks piisavad
vahendid
Teiste liikmesriikide
asjakohastele dokumentidele
on keeruline juurde pääseda
Puuduvad foorumid
vaidluste lahendamiseks või
neid ei ole piisavalt
Raske on lahendada
keerulisi pettus- ja/või
kuritarvitamisjuhtumeid,
millel on piiriülene mõõde

7

Ühtlustatud eeskirju
tõlgendatakse ja/või nende
täitmine tagatakse erinevalt
Muu (palun selgitage)
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Palun selgitage
kuni 2000 tähemärki

3. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et üksikisikute ja ettevõtete
jaoks on probleemiks ebapiisav juurdepääs piiriülese liikuvuse eeskirjadega seotud teabele ja
nende eeskirjade ebapiisav läbipaistvus.
Üldse ei nõustu
Ei nõustu
Seisukoht puudub
Nõustun
Nõustun täielikult
Ei oska öelda / ei saa vastata
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4. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et alltoodud tabelis esitatud
asjaolud takistavad õiglast ja lihtsat juurdepääsu töötajate liikuvuse eeskirjade alasele teabele ning
vähendavad nende eeskirjade läbipaistvust.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Puudub emakeelne
teave ELi või
liikmesriikide eeskirjade
kohta
Puuduvad lihtsalt
mõistetavad selgitused
õiguste ja kohustuste
kohta, mis on seotud
välismaal töötamisega
Puuduvad lihtsalt
mõistetavad selgitused
õiguste ja kohustuste
kohta, mis on seotud
töötajate välismaale
lähetamisega (töötajate
lähetamine)
Minu probleemide
lahendamiseks pädevat
asutust on keeruline
leida ja/või selle
asutusega ühendust
saada
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Minu riigis ei paku
pädevad asutused abi ja
/või juhendamist
Töötajate liikuvusega
seotud õiguste ja
kohustuste alane teave
on killustatud eri
platvormide vahel
Muu (palun selgitage)
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Palun selgitage
kuni 2000 tähemärki

2.2. EUROOPA TÖÖJÕUAMETI EESMÄRGID
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5. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et alaline ELi organ, mis
tegeleb töötajate liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse küsimustega piiriülestes olukordades, võiks
tulemuslikult täita järgmisi ülesandeid.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Toetada teabevahetust
ettevõtjate, töötajate ja
kodanike vahel
Koordineerida
süstemaatilist koostööd ja
teabevahetust riikide
ametiasutuste vahel
Toetada haldustavade
ratsionaliseerimist ja
lihtsustamist piiriüleste
juhtumite puhul
Pakkuda riikide
ametiasutustele tehnilist abi
ja suurendada nende
suutlikkust
Pakkuda analüütilist tuge
ja teavet töötajate liikuvuse
küsimustes
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Koordineerida riikide
haldusasutuste
ühiskontrolle piiriülestes
tööhõive- ja
sotsiaalkindlustusküsimustes
Tagada vaidluste
lahendamise mehhanismi
piiriülestes tööhõive- ja
sotsiaalkindlustusküsimustes
Muu (palun selgitage)
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Palun selgitage
kuni 2000 tähemärki

2.3. VÕIMALIK MÕJU
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6. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et ELi tööhõive- ja
sotsiaalkindlustuseeskirjade alase riikide ametiasutuste vahelise koostöö parandamine piiriüleste
olukordade puhul avaldab järgmist mõju.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Aitab suurendada
tõhusust, eelkõige
seeläbi, et
lihtsustatakse
olemasolevaid
protsesse ja struktuure
Vähendab ELi ja/või
riiklike eeskirjade
mittetäitmisest tulenevat
kuritarvitamise ja/või
pettuse ohtu
Suurendab usaldust
ametiasutuste vahel
Muu (palun selgitage)
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Palun selgitage
kuni 2000 tähemärki
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7. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et piiriüleste olukordade
puhul kehtivate ELi tööhõive- ja sotsiaalkindlustuseeskirjade alase teabe kättesaadavuse
parandamine ja nende eeskirjade läbipaistvuse suurendamine eraisikute ja ettevõtjate jaoks
avaldab järgmist mõju.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Suurendab teadlikkust
ELi eeskirjade ja õiguste
valdkonnas
Avab võimalusi
välismaal töötamiseks
Suurendab
sotsiaalkindlustusõiguste
ülekantavust
Vähendab
kuritarvitamise ja/või
pettuse ohtu töötajate ja
ettevõtjate jaoks
Lihtsustab ELi
eeskirjade täitmist
Muu (palun selgitage)
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Palun selgitage
kuni 2000 tähemärki

8. küsimus. Millisena näete suhet Euroopa tööjõuameti ja muude, eelkõige tööhõive valdkonnas
tegutsevate ELi ametite (näiteks Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, Euroopa
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) vahel?
kuni 2000 tähemärki

3. Teie arvamus Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri kohta
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9. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega tagajärgede
kohta, mida põhjustab asjaolu, et liikmesriikides on kasutusel eri sotsiaalkindlustusnumbrid ning
inimeste riiklikes andmebaasides identifitseerimise ja registreerimise mehhanismid.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Kindlustatud isikutel on
sotsiaalkindlustuse jaoks
sageli keeruline oma isikut
piiriüleselt tõendada

Sotsiaalkindlustusasutustel
on keeruline piiriüleselt
tuvastada inimeste
andmeid
sotsiaalkindlustuse jaoks
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Palun selgitage võimaluse korral, tuues konkreetseid näiteid
kuni 2000 tähemärki

10. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et Euroopa
sotsiaalkindlustusnumber, millel on sissejuhatuses kirjeldatud eesmärgid, muudab lihtsamaks
sotsiaalkindlustusõiguste kasutamise teise ELi riiki kolimise või reisimise korral.
Üldse ei nõustu
Ei nõustu
Seisukoht puudub
Nõustun
Nõustun täielikult
Ei oska öelda / ei saa vastata
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11. küsimus. Palun märkige, mil määral nõustute või ei nõustu sellega, et Euroopa
sotsiaalkindlustusnumber toob järgmist kasu.
0
(üldse

1 (ei

ei

nõustu)

nõustu)

2
(seisukoht
puudub)

3
(nõustun)

4
(nõustun
täielikult)

Ei oska
öelda /
arvamus
puudub

Euroopa tööturu parem
toimimine (töötajate vaba
liikumine)
Menetluste
lihtsustamine, et kodanikel
/töötajatel oleks hõlpsam
tõendada oma identiteeti
sotsiaalkindlustuse
seisukohast
Tõhusamad menetlused
nt asutustele /
teenuseosutajatele, et
kontrollida isiku andmeid
sotsiaalkindlustuse jaoks
Pettuste ja kuritarvituste
vastu võitlemine

Sotsiaalkindlustushüvitiste
ja -õiguste läbipaistvuse
suurendamine
Muu (palun kirjeldage)
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Palun kirjeldage
kuni 2000 tähemärki

12. küsimus. Palun märkige, millist struktuuri Te Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri puhul
eelistate.
riiklike numbrite kindlaksmääratud vorming (nt eesliite lisamine olemasolevatele riiklikele
numbritele)
lisaks olemasoleva(te)le riikliku(te)le sotsiaalkindlustusnumbri(te)le spetsiaalne ELi
sotsiaalkindlustusnumber
muu
Palun kirjeldage
kuni 2000 tähemärki

13. küsimus. Juhul kui võetakse kasutusele Euroopa sotsiaalkindlustusnumber, siis kellele tuleks
see anda?
Kõigile ELi kodanikele
Kõigile vastsündinutele
Kõigile vastsündinutele ja kõigile kodanikele, kes kolivad/reisivad teise liikmesriiki
Kõigile kodanikele, kes kolivad/reisivad teise liikmesriiki
Muu
Palun täpsustage

14. küsimus. Palun märkige, mida võiks Euroopa sotsiaalkindlustusnumber esmajärjekorras
hõlmata (võimalik valida mitu vastusevarianti).
Mitteplaaniliste tervishoiuteenuste osutamine (mida praegu hõlmab Euroopa ravikindlustuskaart)
Plaaniliste tervishoiuteenuste osutamine
Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustusega kaetuse tõendamine (praegu lähetatud töötajate
kasutatav vorm A1)
Haigus- ja vanemahüvitised
Vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension ja invaliidsuspension
Toitjakaotushüvitis ja matusetoetus
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Töötus
Peretoetused
Tööõnnetused ja kutsehaigused
Muu
Palun kirjeldage

15. küsimus. Euroopa Komisjon on teatanud, et Euroopa sotsiaalkindlustusnumbril võiks olla mitu
otstarvet. Üks neist võiks olla seotud maksuvaldkonnaga. Mis eesmärkidel võiks Euroopa
sotsiaalkindlustusnumbrit Teie arvates lisaks sotsiaalkindlustuse valdkonnale veel kasutada?
Palun kirjeldage
kuni 2000 tähemärki

16. küsimus. Kui Teil on Euroopa tööjõuameti ja/või Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri kohta
täiendavaid märkusi, siis esitage need siin.
kuni 2000 tähemärki
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