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1.

SISSEJUHATUS

1.1. Konsulteerimine Euroopa Andmekaitseinspektoriga
1.

Euroopa Komisjon võttis 17. jaanuaril 2014 vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning
tööturgude edasist integratsiooni (edaspidi „ettepanek”) (1). Samal päeval saatis komisjon ettepaneku konsultee
rimiseks Euroopa Andmekaitseinspektorile.

2.

Meil on hea meel, et meiega enne ettepaneku vastuvõtmist konsulteeriti ja meile anti võimalus anda komis
jonile mitteametlikke märkusi. Komisjon arvestas mitme meie märkusega. Selle tulemusena on määruse ette
panekus paremad andmekaitsemeetmed. Samuti on meil hea meel, et preambulis viidatakse Euroopa Andme
kaitseinspektoriga konsulteerimisele.

1.2. Ettepaneku eesmärk ja kohaldamisala
3.

Ettepaneku eesmärk on „parandada töötajate juurdepääsu ELi-sisese töötajate liikuvuse tugiteenustele, toetades
seeläbi õiglast liikuvust ning suurendades kogu liidus juurdepääsu töövõimalustele” (2).

4.

Ettepanekuga soovitakse juba mõnda aega tegutsenud EURESe tööalase liikuvuse portaali (3) toimimise õigus
raamistikku muuta ja ajakohastada. Kavandatavate eeskirjadega muudetakse põhjalikult ka portaali
toimimisviisi.

5.

Praegu saavad portaali abil tööotsijad leida tööandjaid ja tööandjad tööotsijaid kogu Euroopa Liidus vahetult
portaali kaudu, nagu see toimub ka teistes, eraõiguslikes tööotsimisportaalides. Tööotsijad saavad registree
ruda portaalis ja panna üles enda CV. Tööpakkujad saavad otsida portaalist otsinguprofiilide abil sobivaid
kandidaate. EURESe tööportaali haldab Euroopa Komisjon, mille serverites portaal ka asub.

6.

Kavandatud muudatused sisaldavad meetmeid, millega suurendada tööpakkumiste ja tööotsijate arvu portaalis.
Samuti suurendatakse portaali suutlikkust automaatselt sobitada tööpakkumisi ja tööotsinguid.

7.

Selleks vahetatakse praegune CVde ja tööpakkumiste registreerimise süsteem välja või täiendatakse seda süs
teemiga, kus riiklikud tööturuasutused ja teised volitatud tööturuasutused (EURESe partnerid) teevad EURESe
kaudu kättesaadavaks oma CVde ja tööpakkumiste andmebaasidest pärinevad piiratud ja valikulise sobitatava
kodifitseeritud andmehulga.

(1) COM(2014) 6 final.
(2) Seletuskirja punkt 1.1.
(3) Vt https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=et.
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8.

Need andmed võivad näiteks sisaldada sellist teavet nagu elukutse või oskused, haridustase, keeleoskus, juhi
luba, tööstaaž, töölepingu liik (alaline või ajutine) ja töökoha asukoht. Kandidaatide CV-andmete avaldamine
EURESes sõltub asjaomaste isikute sõnaselgest nõusolekust.

9.

Süsteemi saadavad andmeid peale liikmesriikide riiklike tööturuasutuste ka muud isikud – EURESe volitatud
partnerid. See tähendab, et EURESe võrgustikus osalemine on avatud kõigile avalik- ja eraõiguslikele töötu
ruasutustele, kes täidavad teatud miinimumnõudeid (vt ettepaneku 1. lisa).

10. Selline määruses sätestatud sobitamisvahend peaks võimaldama EURESe „portaalil teostada liikmesriikideüleselt
head automaatset sobitamist vabade töökohtade ja CVde vahel, tõlkides kõigisse ELi keeltesse ja mõistes rii
klikul ja sektorite tasandil omandatud oskusi, pädevusi, kvalifikatsioone ja ameteid” (1).

11. Sobivuse otsimist võib alustada kes tahes EURESe partner. Kui sobivus leitakse, saab otsinud organisatsioon
sobivate tööotsijate nimekirja (2). Reeglina ei ole nimekirjas aga nime, CVd ega muid kandidaadi isikuand
meid. Neid saab küsida EURESe partnerilt, kes andmed portaali saatis (3).

3.

JÄRELDUSED

38. Meil on hea meel, et Euroopa Komisjon kaalus ettepaneku koostamisel hoolikalt isikuandmete kaitset. Eel
kõige nõutakse ettepanekus asjaomaste töötajate sõnaselget nõusolekut ja arvestatakse nõuetekohaselt andme
subjektide õigustega (sh õigusega oma andmeid näha ja parandada). Peale selle ei nõuta ettepanekuga veebi
lehtede automaatset sirvimist netirobotite poolt ega soodustata seda, vaid juhitakse seletuskirjas tähelepanu
sellega seotud andmekaitseprobleemidele.

39. Käesolevas arvamuses soovitame mõningaid lisatäiendusi:

— võiks lisada põhjenduse, kus selgitatakse, mida tähendab artikli 14 lõikes 3 mainitud nõusoleku detailsus;

— artikli 15 lõikes 3 võiks lisada sõnade „kättesaadavad vabad töökohad, töökohataotlused ja CVd” ette
pärast sõnu „EURESe portaalis” sõnad „artikli 14 kohaselt”;

— artikli 17 lõikes 4 tuleks öelda „teabele”, mitte „üldteabele”;

— määruse eelnõule tuleks lisada konkreetne säte või põhjendus, milles nõutakse lõimitud andmekaitse
põhimõtte järgimist EURESe portaali arendamisel; peale selle oleks kasulik esitada sätetes või vähemalt
põhjendustes käesoleva arvamuse lisasuunised;

— määruses tuleks täpsemalt sätestada, kes saavad andmebaasi kasutada ja mis turvameetmeid kasutatakse;
(1) Seletuskirja punkt 1.4.
(2) Nagu märgitud 8. punktis, on EURESe kasutajaprofiilis elukutse või oskuse, haridustaseme, keeleoskuse, juhiloa, tööstaaži, töölepingu
liigi (alaline või ajutine) ja töökoha asukoha andmed.
(3) Seda arvestades näib, et kandidaadid saavad portaalis avaldada kogu oma CV. Samuti saavad nad lisada teavet vabatekstina, mis esita
takse sobitamisvahendi tulemuste seas lisaks kodifitseeritud standardteabele.
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— samuti peaks määruses olema selgitus, kuidas automaatne sobitamine toimub; igatahes peaks määruses
olema sätestatud, et EURESe portaali otsinguvõimaluste kasutajad ei saa vahetult näha nimesid, CVsid
ega muid tööotsijate vahetult tuvastatavaid isikuandmeid, vaid ainult CV andmebaasides olevate andmete
alusel saadud kodifitseeritud sobivusandmeid, välja arvatud juhul, kui töötaja ise otsustab kogu oma CV
EURESes avaldada;
— kavandatud määruses tuleks selgesti sätestada ka andmete töötlemise eesmärk ja lubatud lisakasutuse
ulatus.
Brüssel, 3. aprill 2014
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