
 

TEADE 

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) liikmeks ja partneriks vastuvõtmise 

alustamise kohta 

Võttes aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa 

tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele  ja 

tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 

1296/2013 (edaspidi EURES määrus), ning selle alusel antud õigusaktid ja rakendusaktid (sh 

komisjoni rakendusotsused 2017/1255, 2017/1256, 2017/1257, 2018/170, 2018/1021), 

töötuskindlustuse seaduse § 23 lg 2 punkti 81, Tervise- ja tööministri 20.03.2019 määruse nr 34 

„Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused 

ja kord“  

teatab Eesti Töötukassa, et on võimalik esitada taotlusi Euroopa tööturuasutuste võrgustiku 

(EURES) liikmeks ja partneriks vastuvõtmiseks järgmistel tingimustel: 

1. Taotluse EURES liikmeks võib vastavalt määrusele esitada isik, kes vastab EURES määruses 

sätestatud tingimustele, sealhulgas selle lisas 1 sätestatud ühistele miinimumkriteeriumitele ning  

täidab kõiki alljärgnevaid nõudeid: 

1.1. vastab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 38 sätestatud vastaval tegevusalal 

tegutsemiseks kehtestatud tingimusele; 

1.2. vastab halduskoostöö seaduse § 12 lg 2 sätestatud usaldusväärsust kinnitavatele asjaoludele; 

1.3. on tegutsenud töövahenduse ning töötajatele ja tööandjatele suunatud tugiteenuste 

valdkonnas vähemalt ühe aasta. 

2. Taotluse EURES partneriks võib esitada isik, kes vastab EURES määruses sätestatud 

tingimustele, sealhulgas selle lisas 1 sätestatud ühistele miinimumkriteeriumitele, ning täidab 

kõiki alljärgnevaid nõudeid: 

2.1. vastab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 38 sätestatud vastaval tegevusalal 

tegutsemiseks kehtestatud tingimusele; 

2.2. vastab halduskoostöö seaduse § 12 lg 2 sätestatud usaldusväärsust kinnitavatele asjaoludele; 

2.3. on tegutsenud töövahenduse või töötajatele ja tööandjatele suunatud tugiteenuste 

valdkonnas vähemalt ühe aasta. 

3. Taotlus EURES liikmeks või partneriks saamiseks tuleb esitada töötukassa ette antud vormil 

(lisatud), digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile eures@tootukassa.ee. 

4. Töötukassal on õigus nõuda andmeid ja dokumente, mis tõendavad isiku liikmeks või partneriks 

vastuvõtmise asjaolusid. 

5. EURES liikmeks või partneriks saamise tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks 

palume edastada oma küsimused e-posti aadressile eures@tootukassa.ee või telefoni teel 614 

8603. 

6. Töötukassal on õigus keelduda isiku liikmeks või partneriks vastuvõtmisest, kui:  

6.1. isik ei vasta liikmeks või partneriks vastuvõtmise tingimustele;  

6.2. EURES määruses sätestatud juhtudel;  

6.3. isik on esitanud liikmeks või partneriks vastuvõtmise taotlemisel ebaõigeid andmeid.  

7. Töötukassa teeb otsuse isiku EURES liikmeks või partneriks vastuvõtmise või vastuvõtmisest 

keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. 

8. Otsusega mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul otsusest teada saamise päevast 

arvates esitada vaie Eesti Töötukassale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või sama 
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tähtaja jooksul esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras. 

9. EURES liikmeks või partneriks vastuvõetud isik kohustub täitma EURES määruses ning selle 

alusel antud õigusaktides ja rakendusaktides ning Tervise- ja tööministri 20.03.2019 määruse nr 

34 „Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö 

tingimused ja kord“ sätestatud tingimusi. 

 

10. Töötukassa võib isiku EURES liikmeks või partneriks vastuvõtmise kehtetuks tunnistada kui 

ilmnevad asjaolud, mis välistavad isiku EURES liikmeks või partneriks vastuvõtmise. 

 

Eelviidatud õigusaktid ja taotluste vormid on leitavad Eesti Töötukassa veebilehelt: 

https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/koostoovoimalused ja Eesti EURES 

veebilehel eures.ee. 
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