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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni koduabilisi käsitleva 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni eelnõu ja lisatud soovituse 

kohta, 

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 189 ja soovitust nr 201 koduabiliste inimväärse töö 

kohta, mis võeti vastu 16. juunil 2011 ILO Rahvusvahelisel Töökonverentsil, 

– võttes arvesse 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, 

A. arvestades, et hoolimata ühiskonnale ja majandusele pakutavast lisaväärtusest ning 

potentsiaalist on majapidamistööd jätkuvalt rahaliselt alaväärtustatud ning neid tehakse 

sageli mitteametlikult, ebaseaduslikult ja tajutakse muu kui ametliku tööna; 

B. arvestades, et ILO konventsioon nr 189 ja soovitus nr 201 koduabiliste inimväärse töö 

kohta kujutab endast ajaloolist rahvusvaheliste standardite paketti, mille eesmärk on 

parandada kümnete miljonite koduabiliste töötingimusi kogu maailmas; arvestades, et 

enamik koduabilisi on naised ja ILO konventsioonis nr 189 kehtestatud uued standardid 

on oluline samm soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks töömaailmas ning naiste 

võrdsete õiguste ja seadusjärgse kaitse tagamiseks; arvestades, et sellegipoolest on ILO 

konventsiooni nr 189 praeguseni ratifitseerinud 22 riiki, millest üksnes kuus on 

liikmesriigid; 

C. arvestades, et ELi liikmesriikides on koduabiliste ja hooldajate töö ELis kuni praeguse 

ajani reguleeritud väga harva ja ebaühtlaselt ning kuigi Euroopa demograafilise 

muutuse tõttu on tegemist kasvava sektoriga, on väga vähe teada selle tegelikust 

osakaalust majanduses ja usaldusväärseid statistilisi andmeid valdkonna kohta ei ole; 

D. arvestades, et koduabiliste ja hooldajate töösuhted on liikmesriigiti väga erinevad alates 

alamakstud, mitteametlikest, dokumentideta, töölepinguta rändajatest kuni 

majapidamis- ja hooldusteenuste pakkumiseni avaliku sotsiaalteenusena või ettevõtete, 

asutuste, ühenduste ja ühistute eraviisiliste sotsiaalteenustena või erasektori üksuste 

otsese tööhõiveni; 

E. arvestades, et majapidamistööde sektoris töötas ILO andmetel 2010. aastal üle maailma 

rohkem kui 52 miljonit inimest, lisaks 7,4 miljonit alla 15aastast koduabilist; arvestades, 

et ILO andmetel moodustasid naised 2010. aastal 83 % ülemaailmsest 

majapidamistööde sektorist ning tegid enamasti deklareerimata tööd; arvestades, et ELis 

oli ILO andmetel umbes 2,5 miljonit koduabilist; arvestades, et 88 % neist olid naised; 

arvestades, et kõnealust sektorit iseloomustab märkimisväärne naiste osakaal; 

arvestades, et koduabilised ja hooldajad aitavad suuresti kaasa strateegia „Euroopa 

2020” soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamisele, pakkudes tõhusat taristut, 

mille abil saavad arvukad ELi perekonnad saavutada töö- ja eraelu tasakaalu; arvestades 

seda, kui ülekaalukas on deklareerimata majapidamistöö ülemaailmsel ja ELi tasandil, 

on tõenäoline, et see arv ei vasta tegelikkusele; arvestades, et Euroopas on 
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varimajanduse maht rohkem kui 15% Euroopa SKPst, mis tähendab enam kui 

2000 miljardi euro suurust puudujääki; 

F. arvestades, et naissoost koduabilised ja hooldajad on kasvav töötajate rühm, mis 

moodustab keskmiselt ligikaudu 1% kogutööhõivest; 

G. arvestades, et riigi üldiste standarditega võrreldes diskrimineeritakse koduabilisi seoses 

õiguste ja nende suhtes kehtiva kaitse tasemega olulisel määral, eriti juhul, kui 

majapidamistööd on reguleeritud konkreetsete õigusaktidega ja/või 

kollektiivläbirääkimistega selle asemel, et hõlmata need lihtsalt üldisse tööõigusesse; 

arvestades, et kõige olulisemad diskrimineerimise vormid on seotud koduabiliste 

piiratud sotsiaalkaitsega (eeskätt seoses töötushüvitiste, haiguse ja õnnetuse korral 

makstava toetuse ning rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse ja muude 

hoolduspuhkustega) ning nende sagedase vallandamiskaitse alt väljaarvamisega; 

H. arvestades, et koduabilise ja hooldaja tööle on valdavalt iseloomulikud järgmised 

jooned: töösuhete ebastabiilsus, liikuvus, paindlikkus, hooajalisus, vahetustega töö, 

töösuhete ebakindlus, ajutisus, valdavalt mitteametlik töötamine; 

I. arvestades, et paljud selles sektoris töötajad on mitteametlikud töötajad, alaealised, 

võõrtöötajad, ilma lepinguta või sotsiaalkindlustuseta töötajad, ajutised töötajaid või 

töötajad, kelle õigusi ja kvalifikatsiooni ei ole tunnustatud; 

J. arvestades, et vastavalt ILO konventsioonile nr 189 on koduabiline isik, kes teeb 

majapidamises või majapidamistes majapidamistöid töösuhte raames, samas kui isik, 

kes teeb majapidamistöid üksnes aeg-ajalt või sporaadiliselt, mitte kutseliselt, ei ole 

koduabiline; 

K. arvestades, et hooldus tähendab avalikes või eraõiguslikes institutsioonides või 

eramajapidamis(t)es tehtavat tööd eesmärgiga pakkuda eakatele, haigetele või puudega 

inimestele isiklikku hooldust, ning arvestades, et hooldustööd võivad teha kutselised 

hooldajad, keda võivad palgata avaliku või erasektori üksused või pered, ning nad 

võivad olla füüsilisest isikust ettevõtjad; 

L. arvestades, et ELi majapidamistööde sektoris ja eriti hooldussektoris töötab ka mehi 

ning et seega vajavad nemadki sama kaitset ja toetust, mis väldiks igasuguse 

diskrimineerimise soo alusel ja tagaks võrdõiguslikkuse seoses võimalustega tööturul, 

vastavalt ELi toimimise lepingu artiklite 19 ja 153 sätetele; 

M. arvestades, et tähelepanuta ei tohi jätta meessoost koduabiliste ja hooldajate olukorda 

ning et võimalikult kiiresti tuleks koostada nende eriprobleeme ja -ülesandeid käsitlev 

raport; 

N. arvestades, et nõudlust koduabiliste järele mõjutavad kaks suurt demograafilist 

suundumust: Euroopa elanikkonna vananemine ja naiste suurem osalemine tööturul; 

O. arvestades, et koduabiliste või hooldajatena töötavad naised ja mehed etendavad olulist 

rolli nii majanduses kui ka ühiskonnas, sest nad võimaldavad oma tööandjatele paremat 

töö- ja eraelu tasakaalu ning paljudel inimestel tööl käia; 
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P. arvestades, et üha arvukamad eakad, kahanev tööealiste inimeste arv ning riigi eelarve 

piirangud mõjutavad tugevalt sotsiaalteenuseid, ja arvestades, et see mõjutab samuti 

inimesi, kes peavad ühitama tööd ja hoolduskohustusi, sageli keerukates olukordades; 

Q. arvestades, et koduabiliste elude tegelik muutmine nõuab kaasaaitamist sotsiaalsele ja 

hoiakulisele muutusele, mis on keeruline ja pikk protsess; 

R. arvestades, et ülalpeetavad elavad ka piirkondades, mida mõjutab avaliku sektori 

ressursside puudumine, isolatsioon või muud asjaolud, mis muudavad keeruliseks 

juurdepääsu kutseliste hooldajate teenustele või avaliku või erasektori 

hooldusasutustele, ning arvestades, et võib esineda olukordi, kus nende sõltuvate 

inimeste eest hoolitsevad üksnes mittekutselised hooldajad, kes on sageli, kuid mitte 

alati, pereliikmed; 

S. arvestades, et professionaalseks muutmine tähendab seda, et teatavate sektorite 

töötajatele antakse tööalased ja sotsiaalkaitsega seotud õigused, mis on samasugused kui 

seadusega reguleeritud töölepingute alusel töötajate puhul ning hõlmavad inimväärset 

töötasu, reguleeritud tööaega, tasustatud puhkust, töötervishoidu ja -ohutust, pensioni, 

rasedus- ja sünnituspuhkust/isapuhkust ja haiguspuhkust, hüvitist invaliidsuse korral, 

töölt vabastamist või töölepingu lõpetamist reguleerivaid eeskirju, hüvitist 

väärkohtlemise korral ja juurdepääsu koolitusele; arvestades, et majapidamistööde ja 

hooldussektorit on võimalik muuta professionaalseks, ühendades avaliku sektori 

finantseeringud (maksusoodustused), sotsiaalsed finantseeringud (peretoetused, 

ettevõtetele antav abi, vastastikused ühingud ja tervisekindlustus, töönõukogud jms) ja 

erasektori finantseeringud (teenuse eest tasuvad eraisikud); 

T. arvestades, et koduabiliste ja hooldajate jaoks on ametlikule tööturule sisenemine sageli 

raskendatud haldustõkete ja keelebarjääri tõttu, mõnes riigis majapidamissektori 

mitteametliku töö pikaajalise traditsiooni pärast, ning muudele takistustele lisaks on töö- 

ja eraelu ühitamine keerukas; 

U. arvestades, et mõlemas sektoris on laialt levinud mitteametlik töö ja ekspluateerimine; 

V. arvestades, et tähelepanu tuleb pöörata majapidamistööde sektoris kasutatavale 

lapstööjõule, seal esinevale ahistamisele ja laialdasele tööalaste õiguste 

kuritarvitamisele, eeskätt kolmandate riikide EL liikmesriigis elavate diplomaatide 

majapidamistes, mille puhul sisenevad koduabilised ELi enamikul juhtudel muu kui 

võõrtöötajast koduabilise tööloa alusel ning majapidamised kasutavad ära 

eksterritoriaalsuse põhimõtet; 

W. arvestades, et hooldamine on nii ametlik kui ka mitteametlik ja poliitikas tuleb käsitleda 

seda kahetisust, 

X. arvestades murettekitavat diskrimineerimist, mille all kannatavad naissoost 

võõrtöötajad, kes hoiduvad kaebamast kuritarvitamise, ebaõiglase vallandamise, palga 

maksmata jätmise, vägivalla, diskrimineerimise, väärkohtlemise, sunnitöö, orjuse või 

kinnipidamise tingimuste üle oma õiguste mitte tundmise pärast, selliste takistuste tõttu 

nagu keelebarjäär, või kartusest, et nad vahistatakse, deporteeritakse või nad kaotavad 

oma töö; 
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Y. arvestades, et kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse direktiiv (direktiiv nr 89/391/EMÜ) 

hõlmab ametlikult palgatud koduabilisi ja hooldajaid, välja arvatud töötajad, kelle on 

eramajapidamised otse tööle võtnud; 

Z. arvestades, et majapidamistöö- ja hooldussektoris luuakse töökohti; arvestades, et need 

töökohad peavad olema kvaliteetsed, sest just tänu selle sektori töötajate tööle saavad 

paljud inimesed olla majanduslikult ja ühiskondlikult aktiivsed väljaspool kodu; 

AA. arvestades, et tööandja ja naissoost töövõtja vaheline suhe kodumajapidamises on 

eriline, sest naissoost töötaja teeb sageli tööd ja vahel ka elab tööandja kodus; 

arvestades, et tuleks austada õigust kaitsele tagakiusamise ja suurema kuritarvitamise 

ohu eest; 

AB. arvestades seda, kui suure majandusliku tähtsusega on sektor, mis pakub töövõimalusi 

suurele osale tööjõust, eriti madala kvalifikatsiooniga töötajatele; 

AC. arvestades, et peredele pakutavad töökohad ja teenused moodustavad hinnanguliselt 

4,9 % Euroopa töökohtadest, kokku 10,7 miljonit, mis näitab seda liiki teenuste 

majanduslikku tähtsust; 

AD. arvestades sotsiaalseid probleeme, nagu elanikkonna vananemine või sotsiaalne 

tõrjutus, ning vajadust hõlbustada töö- ja pereelu ühitamist; 

AE. arvestades, et koduabilised ja hooldajad kergendavad oma ametialase tegevusega 

märkimisväärselt eakamate inimeste, lapsevanemate, sh üksikvanemate, ja laste elu ning 

väärivad seepärast suurt ühiskondlikku tunnustust; arvestades, et samuti pole võimalik 

piisavalt kõrgelt hinnata vabatahtlikku ja perekondlikku kaasatust hooldamisse; 

AF. arvestades, et tänu professionaalsete majapidamisteenuste osutajatele vähenevast 

koormusest võidavad kõik majapidamised kogu Euroopas, eelkõige aga lastega pered ja 

laiendatud pered; 

AG. arvestades tõsiasja, et majapidamisteenused, pere juures töötamine ja koduhooldus 

võivad suurendada ELis majanduslikku ja sotsiaalset sidusust; 

AH. arvestades, et viimastel aastatel on naissoost koduabiliste hulgas suurenenud rändajate 

osakaal; 

AI. arvestades, et liikmesriikide juba kehtivate seaduste järjepidev järgimine ja 

rakendamine naissoost koduabiliste ja hooldajate tööõiguste kaitsmiseks on mõnes 

liikmesriigis veel reguleerimata küsimus; 

AJ. arvestades tõsiasja, et asjaomase sektori piisav reguleerimine aitaks võidelda 

mitteametliku töö probleemiga; 

AK. arvestades, et kui majapidamistööd ja hoolduskohustused on seadusega reguleeritud ja 

deklareeritud, parandab see neid töid tegevate inimeste elukvaliteeti, tagab neile 

sotsiaalhüvitised ja kaitse kuritarvitamise ja diskrimineerimise eest, vähendab 

vaesusriski, häbimärgistamist ja seda tööd tegevate inimeste halvustamist, andes samas 

suuremad teenuse kvaliteedi tagatised tööandjale, ning aitab suurendada 
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maksulaekumist liikmesriikide sotsiaalkindlustusfondi; 

AL. arvestades, et puudega inimeste, eakate, haigete, ülalpeetavate või alaealiste piisav 

kaitse on liidu aluspõhimõtted ja et majapidamistööd ja hooldus on peamine sektor 

nendest kinnipidamise tagamiseks; 

AM. arvestades, et kriisi tagajärjel võetud kokkuhoiumeetmed on vähendanud riiklikke 

investeeringuid hooldussektorisse, mis on sundinud paljusid inimesi, kes on valdavalt 

naised, lühendama oma tööpäeva või jääma koduseks, et võtta sõltuvate inimeste, 

eakate, haigete ja laste hooldamine enda peale; 

AN. arvestades, et selle töökoha eripära, kus need isikud oma tööd teevad, ei vabasta 

tööandjat kohustusest täita töötervishoiu ja -ohutuse ning riskiennetuse nõudeid ega 

kliendi kodus ööbivate töötajate eraelu puutumatuse austamisest; 

1. kutsub liikmesriike üles ratifitseerima kiiresti ILO konventsiooni nr 189 ja tagama selle 

range kohaldamise, et parandada töötingimusi ning tagada kõnealuse ILO konventsiooni 

artiklite ning ILO 2011. aasta soovituse nr 201 (koduabiliste inimväärse töö kohta) 

järgimine; tuletab meelde, et valitsustel on kooskõlas ILO põhikirjaga kohustus esitada 

konventsioon ja soovitus riiklikele seadusandjatele, et edendada meetmeid nende 

õigusaktide rakendamiseks, ning et konventsiooni puhul püütakse esitamismenetlusega 

edendada ka ratifitseerimist; 

2. on seisukohal, et kui kõik liikmesriigid õigusakti ratifitseeriksid, oleks see inimõiguste 

edendamisel ja kaitsmisel oluline edasiminek ning edastaks jõulise poliitilise signaali 

kõikide töötajate, eriti naissoost koduabiliste väärkohtlemise, ahistamise ja nende vastu 

suunatud vägivalla kõikide vormide vastu; 

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles asjakohaste õigusaktide ja siseriikliku 

seadusandluse läbivaatamisel ja kavandamisel tagama, et võetakse arvesse koduabiliste 

ja hooldajate huve ning austatakse samal ajal ka riiklikku pädevust; 

4. palub komisjonil jätkata tööd hooldajate puhkust käsitleva direktiiviga, nagu parlament 

seda nõudis, ja tunneb heameelt komisjoni pühendumuse üle algatusele „uus algus 

töötavatele lapsevanematele ja hooldajatele”; 

5. palub liikmesriikidel töötada välja selge õigusraamistik, et kehtestada asjaosaliste 

õigused ja vastutusala ning näha ette koduabiliste ja hooldajate seaduslik ja 

organiseeritud tööhõive, et tagada nii asjaomase sektori töötajatele kui ka nende 

võimalikele tööandjatele õiguskindlus; samuti palub arvesse võtta töölepingu eripärasid 

ja asjaolu, et paljud tööandjad on eraisikud, kes ei tunne õigustoiminguid; 

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada hooldus- ja majapidamistöö teenuste 

sektorites töötajate ühistute moodustamist, pöörates erilist tähelepanu 

maapiirkondadele, võttes arvesse positiivseid mõjusid, mida see avaldab kvaliteetsete ja 

jätkusuutlike töökohtade loomisele, eeskätt töötajate jaoks, kel on keeruline tööturule 

integreeruda; 

7. kutsub liikmesriike üles looma kooskõlas ILO konventsiooni nr 189 artikliga 17 

tõhusaid ja kättesaadavaid kaebuste esitamise mehhanisme ja vahendeid, et tagada 
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kooskõla siseriiklike õigusaktide ja -normidega, mis käsitlevad koduabiliste kaitset; 

kutsub lisaks liikmesriike üles töötama välja tööjärelevalve, jõustamise ja karistamise 

meetmed ja neid rakendama, võttes nõuetekohaselt arvesse majapidamistööde eripära, 

vastavalt riiklikele õigusnormidele; palub, et kooskõlas riiklike õigusnormidega 

määratletaks selliste meetmetega, millistel tingimustel lubada pääsu eluruumidesse, 

austades nõuetekohaselt eraelu puutumatust; palub, et liikmesriigid kaaluksid 

väärkohtlemisega tegelemiseks siseriiklike õigusnormide kohaste mehhanismide 

kasutuselevõtmist – näiteks kohapealsed kontrollid juhuks, kui esineb väärkohtlemise 

kahtlusi; 

8. võtab teadmiseks mõne liikmesriigi vastumeelsuse eraelu valdkonna reguleerimisel, 

kuid sellest hoolimata leiab, et tegevusetusel on nii ühiskonna kui ka asjaomaste 

töötajate jaoks kõrge hind; rõhutab, et prognoositud kasvav nõudlus hooldajate järele 

eeskätt eraeluvaldkonnas tähendab, et asjaomaste töötajate täielikuks kaitsmiseks 

muutub reguleerimine hädavajalikuks; palub seepärast liikmesriikidel koos 

sotsiaalpartneritega võtta meetmeid, et näha ette piisav ja nõuetekohane 

kontrollisüsteem, mis on kooskõlas ILO konventsiooni nr 189 artikliga 17, ja piisavad 

karistused töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate õigusaktide ja -normide rikkumise eest; 

9. tuletab liikmesriikidele meelde, kui oluline on tõhus võitlus mitteametliku töötamisega, 

millega koduabilised ja hooldajad on sageli sunnitud tegelema; tuletab meelde, et 

mitteametlik töötamine jätab nad ilma sotsiaalkindlustusest ja kahjustab nende 

töötervishoiu- ja ohutustingimusi; väljendab heameelt deklareerimata töö vastase 

Euroopa platvormi üle, mille eesmärk on mitteametlikku tööd ära hoida ja selle 

stiimulid kaotada, sest varimajandus muudab töö ebakindlaks, mõjutab hoolduse 

kvaliteeti ja paljude deklareerimata töötavate hooldajate töötingimusi, ohustab 

sotsiaalkaitsesüsteemi jätkusuutlikkust ja vähendab maksulaekumist riigikassasse; 

10. palub liikmesriikidel investeerida deklareerimata töövõtu ennetamise, tuvastamise ja 

selle vastu võitlemise vahendite suurendamisse ja parandamisse, eriti seoses 

inimkaubanduse ja tööjõu ärakasutamise juhtumitega ning deklareerimata tööjõudu ja 

näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjaid kasutavate majapidamis- ja hooldusteenuseid 

pakkuvate ettevõtetega seotud juhtumitega, et kaitsta töötajaid ja edendada üleminekut 

deklareerimata töölt deklareeritud tööle parema kaitse ning paremate ja kiiremate 

kontrollimehhanismide ja tööjärelevalve abil; 

11. soovitab liikmesriikidel toetada koduabiliste ja hooldajate deklareeritud tööhõive selget 

reguleerimist, pakkudes nii koduabilistele kui ka nende võimalikele tööandjatele 

stiimuleid seadusliku tööhõive valimiseks; julgustab liikmesriike rakendama 

maksusoodustusi koduabilistele ja hooldajatele tööd andvate perekondade jaoks ning 

lihtsaid deklareerimissüsteeme, et mitte soodustada deklareerimata tööd ja võidelda 

selle vastu, nagu on soovitanud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses 

teemal „Peredele suunatud teenuste arendamine tööhõivemäära suurendamiseks ja 

soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks töökohal” (SOC/508); soovitab komisjonil 

edendada parimate tavade jagamist liikmesriikide vahel edumudelitega, mis on 

avaldanud sektorile positiivset sotsiaalset ja tööalast mõju, nagu nn teenusevautšerite 

süsteem (service voucher), mida rakendatakse Belgias, või muud, nagu nn universaalne 

teenuse kasutamise tšekk (CESU) Prantsusmaal; tunneb heameelt laialdase sotsiaalse 

mõju üle, mida nende professionaalsemaks muutmine eelkõige maapiirkonnas avaldab; 
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12. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada ja jõustada nõuetekohast töötervishoiu ja -

ohutuse taset, nt emaduse kaitset, ja võtta meetmeid, et hoida ära tööõnnetusi, töö 

käigus saadavaid vigastusi ja haigusi; toonitab, et selles sektoris juba töötavate inimeste 

puhul tuleb parandada standardeid praktikale suunatud koolituse ja ümberõppe 

süsteemide kaudu; on seisukohal, et niisugune koolitus peaks hõlmama hoiaku ja 

liikumisega seotud ülesannetega kaasnevate riskide ning bioloogiliste ja keemiliste 

riskide juhtimist ning tugitehnoloogia kasutamist; 

13. palub komisjonil hinnata töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi nr 89/391/EMÜ erandit; 

14. palub komisjonil ja liikmesriikidel koguda, analüüsida ja avaldada usaldusväärseid 

andmeid, mis on liigitatud vanuse, soo ja kodakondsuse alusel, et võimaldada teadlikke 

arutelusid, otsides samal ajal parimaid lahendusi küsimusele, kuidas muuta 

majapidamistööde sektor professionaalseks, ning taotleb, et Eurofoundile ja OSHA-le 

tehtaks ülesandeks kaitse-, kaebuste esitamise ja teadlikkuse suurendamise meetodite 

väljatootamine; 

15. palub komisjonil lisada koduabiliste ja hooldajate sektori olukorda käsitlevad arutelud 

tööhõivekomitee tegevuskavasse; 

16. palub liikmesriikidel seada koostöös sotsiaalpartneritega sisse koduabiliste ja hooldajate 

õigusi käsitlevad teabekanalid ja neid parandada ning tagada, et kõik töötajad pääsevad 

teabele ligi; soovitab selleks luua teabepunktid, võttes aluseks liikmesriikide, 

piirkondade ja kohalikud parimad tavad, abitelefonid ja veebisaidid, kus pakutakse abi, 

samuti anda igas liikmesriigis riigikeeles ja muudes sobivates keeltes teavet 

koduabiliste ja hooldajate õigusi käsitlevate kampaaniate kujul; toonitab, et niisugused 

kodanikuühiskonna organisatsioonid nagu naiste ja rändajate eest seisvad 

organisatsioonid peaksid samuti saama sellist teavet anda; juhib tähelepanu asjaolule, et 

kõnealused vahendid tuleb ühtlasi töötada välja viisil, mis võimaldab potentsiaalsetele 

tööandjatele parimate tavade, asjakohaste nõuannete ja suuniste andmist, ja et tuleks 

pakkuda töölepingu näidiseid, tagamaks tööandjate kohustuste täitmist; 

17. tuletab liikmesriikidele meelde, et 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini 

konventsiooni alusel on diplomaatilistel delegatsioonidel kohustus järgida vastuvõtva 

riigi seadusi ja eeskirju, sealhulgas tööõigust, ning ergutab liikmesriike jõustama seda 

tulemuslikult, et vältida koduabiliste väärkohtlemise korral diplomaatide majapidamiste 

karistamatust; palub liikmesriikidel mõelda, kuidas oleks võimalik kaitsta paremini 

diplomaatiliste korpuste jaoks ja neis korpustes töötavaid inimesi ja anda koduabilistele 

õigus töökohta vahetada; 

18. soovitab, et igas liikmesriigis töötataks sotsiaalpartnerite, tööandjate ja naissoost 

töötajate vahel peetud sotsiaalse dialoogi alusel välja majapidamistöö ja hooldamise 

konsensuslik tüüpleping; 

19. rõhutab vajadust tõsta tööandjate teadlikkust oma kohustustest, andes neile teavet 

töötajate töölevõtmise heade tavade, seaduslike kohustuste, karistuste kohta 

seaduserikkumise korral ning pooltele kättesaadavate teabe- ja abiteenuste kohta, 

asetades rõhu vajadusele, et tööandja tunnistaks seda töötajaterühma töötajatena, kellel 

on õigused; 
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20. soovitab liikmesriikidel välja töötada kampaaniad avaliku ja erasektori organite, 

perekondade ja üldiselt avaliku arvamuse nähtavuse, teadvustamise ja teadlikkuse 

suurendamiseks, millega suurendatakse selle kutse väärikust ning tunnustatakse 

koduabiliste ja hooldajate tähtsat tööd ja panust meie ühiskonda käigus hoidva 

mehhanismi toetamisse; 

21. nõuab, et Euroopa Liidu ja riigi tasandil oleksid sotsiaalpartnerid, eriti ametiühingud 

hästi esindatud, et soodustada riiklikele tavadele vastavaid valdkondlikke 

kollektiivläbirääkimisi, edendamaks ja jõustamaks neis sektoreis inimväärseid 

töötingimusi; nõuab, et hästi oleksid esindatud ka kutseorganisatsioonid, koduabiliste ja 

hooldajate nimel ja nendega koos töötavad organisatsioonid ning muud asjaomased 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, ja et tagataks nende täielik teadlikkus koduabiliste 

või hooldajatena töötavate naiste tööõiguste kaitsmisega seotud probleemidest; 

22. peab kahetsusväärseks, et naissoost koduabilised ja hooldajad on endiselt eri 

liikmesriikide ametiühinguorganisatsioonides vähe esindatud, ja innustab hõlbustama 

nende naistöötajate osalemist ametiühingutes; 

23. palub riigiabi andmise eest vastutavatel riikide ametiasutustel toetada koduabiliste ja 

hooldajate ühistute, sõltumatute ühenduste ja platvormide loomist, sest niisugused 

organisatsioonid aitavad kaasa selle rühma organiseeritud kaitsele; 

24. nõuab visa võitlust kõikide sektorite selliste ettevõtetega, mille ärimudel tugineb 

ebaseaduslike töötajate ekspluateerimisele eesmärgiga hoida tegevuskulud võimalikult 

madalad, saada maksimaalne kasum ja tõrjuda ausad ettevõtted konkurentsist välja; 

25. palub poliitikakujundajatel tunnustada majapidamisteenuseid, pere juures töötamist ja 

koduhooldust väärtusliku majandussektorina, mida tuleb liikmesriikides paremini 

reguleerida, et luua koduabiliste jaoks sõbralik keskkond ja pakkuda peredele võimalust 

võtta omaks nende roll tööandjatena; 

26. soovitab probleemi lahendamisse otseselt kaasatud sotsiaalvaldkonna osalejate 

(politseiametnikud ja sotsiaalkeskused) sihipärast väljaõpet, et nad saaksid niisuguse 

diskrimineerimise ohvreid tõhusamalt abistada; 

27. rõhutab, kui tähtis on soodustada koduabiliste ja hooldajate oskuste ja kvalifikatsioonide 

kutsealast tunnustamist, et anda neile rohkem võimalusi kutsealaseks arenguks ning 

pakkuda eakate ja lastega töötajatele erikoolitust, et soodustada kvaliteetsete töökohtade 

loomist, mis viib kvaliteetse tööhõive ja paremate töötingimusteni, k.a ametlike 

lepingute sõlmimine, koolituse kättesaadavus ja parem sotsiaalne tunnustus; tunnistab, 

kui tähtis on omandatud oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste valideerimise ja 

sertifitseerimise tagamine ning karjäärivõimaluste edendamine; leiab, et selleks on 

ülioluline luua koolitus- ja ümberõppekursusi; 

28. rõhutab professionaalsete majapidamisteenuste tähtsust eriti laiendatud ja lastega perede 

koormuse vähendamisel; 

29. kutsub komisjoni üles innustama liikmesriike seadma sisse naissoost koduabiliste ja 

hooldajate töö professionaalseks muutmise, tööalase väljaõppe, pideva oskuste 

arendamise ja kvalifikatsioonide tunnustamise mehhanismid, mis hõlmaks vajaduse 
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korral nende kirjaoskuse parandamist, et parandada nende isikliku, kutse- ja tööalase 

arengu võimalusi; 

30. tunneb muret ebapiisavate inspektsioonide pärast ettevõtete või tööbüroode poolt 

naissoost koduabiliste ja hooldajate töölevõtmise kontrollimiseks, jälgimiseks ja 

järelevalveks ning juhib tähelepanu vajadusele suurendada riiklike inspektorite ja 

inspektsioonide arvu seaduse täitmise kontrollimiseks; 

31. kutsub liikmesriike üles võtma otsustavaid meetmeid majapidamistöö ja hoolduse 

sektorites, mis annavad majandusele suurt lisaväärtust, tunnustades koduabiliste ja 

hooldajate tööd kutsealana ning tagades neile tõelised töötajate õigused ja sotsiaalkaitse 

tööõiguse või kollektiivlepingute abil, eelkõige selles osas, mis puudutab palkasid, 

tööaega, töötervishoidu ja -ohutust, puhkust, rasedus- ja sünnituspuhkust, 

pensioniõigusi ja oskuste tunnustamist, võttes samal ajal arvesse sektori eripära; 

32. kordab Euroopa Parlamendi nõuet, et hooldussektoris on vaja struktuurset 

valdkondlikku dialoogi1; 

33. julgustab meetmete ja mõjude tõhustamiseks liikmesriikide vahel parimate tavade 

vahetamist; 

34. tuletab meelde, et lapsehoidjaid (au pair) tuleb ametlikult tunnustada kooskõlas 

Euroopa lepinguga, mis käsitleb töötamist lapsehoidjana, ja et on vaja rohkem 

kontrollkäike, et neist ei saaks koduabiliste ja hooldajate mitteametlikud ja odavad 

asendajad; 

35. teeb ettepaneku, et komisjon kaaluks, kas selline õigusakt oleks vajalik ja kasulik, mis 

sisaldab ILO konventsioonis nr 189 sätestatud õigusi ning hõlmab ka neid hooldajaid ja 

isikuid, kes osutavad kõnealuseid teenuseid ajutiselt, aeg-ajalt või sporaadiliselt, 

arvestades eelkõige eriti ebasoodsas olukorras olevaid rühmi; 

36. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et koduabilisi ja hooldajaid väärtustatakse 

Euroopas inimestena ning neil oleks võimalik saavutada töö- ja eraelu tasakaal, muu 

hulgas hõlmates nad tööaja direktiiviga (2003/88/EÜ), et töötajatele võimaldataks 

hädavajalikku puhkeaega ja neid ei sunnitaks tegema liigseid ületunde; 

37. kordab Euroopa Parlamendi nõudmist, et mitteametlikke hooldajaid toetataks piisavalt 

ja nõuetekohaselt; 

38. rõhutab vajadust kohandada Euroopa rändepoliitikat koduabilistega seotud tööturu 

vajadustega, et kaitsta rändajatest naisi rikkumiste eest, mille ohvriks nad sageli 

langevad; 

39. tuletab Euroopa Nõukogule meelde tema kohustust tagada võõrtööliste õigusliku 

seisundi Euroopa konventsiooni ja ÜRO Peaassambleel 18. detsembril 1990 

resolutsiooniga 45/158 vastu võetud kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste 

kaitse rahvusvahelise konventsiooni rakendamine; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0328+0+DOC+XML+V0//ET 
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40. rõhutab, kui tähtis on tagada koduabiliste ja hooldajate kõrgetasemeline kaitse, kuid 

ühtlasi vältida ka selliste töötajate töölevõtmise aeglustamist või raskendamist, mis võib 

heidutada teatud tööandjaid neid tööle võtmast; ergutab sellega seoses liikmesriike 

töötama välja koduabiliste tööhõive ametlikke süsteeme, nagu teenusevautšerid, mis 

pakuvad kodumajapidamistele kiiret ja lihtsat viisi, kuidas maksta niisugustele 

töötajatele ja tagada neile sotsiaalkindlustus; 

41. palub ELi institutsioonidel muuta kõiki ILO konventsiooniga nr 189 vastuolus olevaid 

ELi direktiive; 

42. palub liikmesriikidel tagada, et koduabiliste ja hooldajate viisad võimaldavad töötajatel 

vahetada tööandjat, kui neid on väärkoheldud, kui nende inimõigusi on rikutud, kui nad 

peavad töötama nõuetele mittevastavas keskkonnas või tingimustes, mis on allpool 

siseriiklikes või Euroopa tööhõivealastes õigusaktides ettenähtud riiklikke standardeid; 

43. palub riikliku miinimumpalga kehtestanud liikmesriikidel tagada, et kõikidele kodustele 

hooldajatele ja koduabilistele tasutakse vähemalt selle määra ulatuses; 

44. palub liikmesriikidel tagada, et koduabilised ja hooldajad saavad pensionimakseid 

kooskõlas siseriiklike õigusaktidega. 
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