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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba 
ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta 
koduabiliste inimväärse töö konventsiooni (konventsioon nr 189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (11462/2013),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 153, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja 
artikli 218 lõikele 8 (C7-0234/2013),

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust (A7-0000/2013),

1. annab nõusoleku otsuse eelnõule;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Ettepaneku taust

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koduabiliste inimväärse töö konventsioon nr 189 võeti 
vastu 2011. aastal ja see jõustus 5. septembril ning selles on sätestatud, et riigid, kes selle 
konventsiooni ratifitseerivad, peavad võtma meetmeid selleks, et tagada inimväärsed ja 
sotsiaalsete õigustega töötingimused, vältides kuritarvitamist, vägivalda ja lapstööjõu 
kasutamist majapidamistöös. 
Euroopa Komisjon esitas 21. märtsil 2013 ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, millega 
antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida konventsioon (COM(2013) 152), milleks on luba 
vajalik seepärast, et konventsioon sisaldab aspekte, mis kuuluvad ELi pädevusse.
Vaatlusaluse soovitusega taotleme, et Euroopa Parlament lubaks protsessiga edasi minna.
Tuleb märkida, et mitu riiki, nimelt rändevoogude päritoluriigid, on konventsiooni juba 
ratifitseerinud, need on: Boliivia (4/2013), Mauritius (9/2012), Nicaragua (1/2013), Paraguai 
(5/2013), Filipiinid (9/2012), Lõuna-Aafrika (6/2013) ja Uruguai (6/2012). Ka ELis on mõned 
riigid konventsiooni ratifitseerimiseks juba edasi tegutsenud, nimelt Itaalia (1/2013), ja veel 
kaks riiki – Saksamaa ja Belgia – kavatsevad seda teha lähiajal. Ladina-Ameerikas on samuti 
sellised riigid nagu Dominikaani Vabariik, Colombia, Argentina ja Costa Rica juba avaldanud 
soovi sellele tekstile alla kirjutada.

Konventsiooni põhipunktid 

Konventsiooni põhieesmärk on väärtustada koduabilisi, kehtestades muu hulgas järgmised 
tagatised:

- tunnustatakse koduabiliste tähtsust majanduse jaoks;
- tunnistatakse, et majapidamistööd on alaväärtustatud ja nendele on vastu seistud ning et seda 

tööd teevad eelkõige naised ja tütarlapsed, kellest paljud on võõrtöölised või kuuluvad 
ebasoodsamas olukorras olevatesse kogukondadesse ehk on eriti haavatavas olukorras;

- määratletakse koduabiline isikuna, kes teeb majapidamistöid töösuhte raames;
- allakirjutanud riigid võtavad meetmed, mis respekteerivad, edendavad ja rakendavad töö 

aluspõhimõtteid ja põhiõigusi (ühinemisvabadus, ühinguvabadus ja kollektiivläbirääkimiste 
õiguse tegelik tunnustamine; kõikide sunnitöö vormide või kohustusliku töö vormide 
kaotamine; laste töö tegelik kaotamine; tööalase diskrimineerimise kaotamine), mis on 
olulisel arvul juhtudest samaaegselt ka inimõigused;

- kehtestatakse konventsioonidega nr 138 ja 182 ühilduv koduabiliste miinimumvanus, mis ei 
või kunagi olla vähem kui riiklikes õigusaktides sätestatud töötaja miinimumvanus, nagu ka
tagatis, et alla 18-aastased alaealised ei jää ilma õigusest haridusele;

- tagatakse inimväärsed elamistingimused, mis respekteerivad nende koduabiliste eraelu 
puutumatust, kes elavad samas kodus, kus nad töötavad, ning et nad ei oleks kohustatud 
töötama või jääma koju puhkeperioodidel või puhkuse ajal;

- tagatakse, et koduabilisi teavitatakse piisavalt ja arusaadavalt nende töötingimustest ja, kui 
võimalik, kirjaliku lepingu kaudu (töökoht, lepingu algus- ja lõpukuupäev, tehtava töö liik, 
töötasu koos kehtestatud arvestamise perioodilisuse ja arvutusmeetodiga, töögraafik, iga-
aastane palgaline puhkus, igapäevane ja -nädalane puhkeperiood, toitlustamise ja majutuse 
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pakkumine, kui see on ette nähtud, mille kulu ei arvestata palgast maha; katseaeg, 
kodumaale tagasi toimetamise tingimused, kui need on kohaldatavad, lepingu lõpetamisest 
etteteatamise tähtaeg...);

- seaduslik kohustus, et võõrtöölisest koduabilisele, kes on tööle võetud ühest riigist osutama 
teenust teises riigis, antakse pakkumine või tööleping kirjalikult selles riigis, kus ta teenust 
osutab, enne piiri ületamist;

- koduabiliste võrdne kohtlemine ülejäänud töötajatega, vastavalt riiklikule õigusele või 
kollektiivlepingutele, tööaja, ületunnitasude, igapäevaste ja -nädalaste puhkeperioodide ja 
palgalise puhkuse, sotsiaalkindlustuse kaitse, kaasa arvatud sünnituse ja lapsehooldusega 
seonduva kaitse osas;

- et iganädalane puhkeaeg oleks vähemalt 24 tundi järjest;
- et koduabiliste suhteks kehtiks miinimumpalga kord, kus see on olemas, ja et palgaga seoses 

ei esineks soolist diskrimineerimist;
- koduabiliste õigused turvalisele ja tervislikule tööruumile;

- tegelik kaitse kuritarvituslike tavade vastu koduabiliste suhtes, kes on kodudesse tööle 
võetud või paigutatud erasektori tööbüroode poolt;

- koduabiliste tõhus juurdepääs kohtutele, vaidluste lahendamise mehhanismidele, kaebuste 
esitamise mehhanismidele töötajatega üldiselt võrdsetel tingimustel;

- tööinspektsiooni ning õigusnormide ja sanktsioonide kohaldamise efektiivsus allakirjutanud 
riikide poolt;

Märkused
Eurostati andmetel on ELis hinnanguliselt 2,6 miljonit koduabilist, kellest 89% on naised ja 
pool võõrtöölised. Majapidamistööd on üks kõige vähem kaitstud ja nähtamatumaid 
töövorme, arvestades selle töö „isoleeritud” ja individuaalset laadi. Nii on paljudel juhtudel 
koduabilistel raske saada teavet oma õiguste kohta, organiseeruda nende huve esindavatesse 
ühendustesse ja ametiühingutesse ja sel viisil tunda ennast kaitstumalt oma töö- ja 
sotsiaalõiguste eest seismisel.
Paljudes ELi riikides on majapidamistööle iseloomulikud muu hulgas ebakindlad töösuhted, 
töölepingu puudumine, töötasu maksmise hilinemine, ületundide tegemise nõudmine ilma 
nõuetekohase töötasuta, õiguse puhkepäevadele ja puhkeajale rikkumine, riigipühade ja 
puhkuse eest tasu maksmata jätmine, sotsiaalkindlustusmaksete tasumata jätmine. 
ILO konventsioon nr 189 kohustab tagama kaitset koduabilistele, kes on paljudel juhtudel 
naised ja sisserändajatest naised ning seetõttu eriti kaitsetus olukorras, olles sageli 
diskrimineerimise ja mitmesuguse kuritarvitamise ohvrid, mis kujutab endast rasket 
inimõiguste rikkumist. 

Konventsioonis on sätestatud, et selle ratifitseerimine ei tohi kahjustada koduabiliste õigustele 
kohaldatavaid soodsamaid sätteid (artikkel 19). 

Raportöör soovib tähelepanu juhtida järgmistele küsimustele.
- Konventsiooni artiklis 8 käsitletakse võõrtööliste kaitset ja kehtestatakse nõue, et enne 

töötaja sisenemist vastuvõtvasse riiki peab olema töövõtjapoolne tööleping või -ettepanek. 
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Vastavalt konventsiooni artikli 8 lõikele 2 ei kohaldata seda nõuet majanduslikult lõimunud 
piirkondades, mis välistab nii vastuolu konventsiooni ja liikumisvabaduse põhimõtte vahel 
ELis. Teame siiski, et on olemas inimkaubandus ja nimelt naistega kaubitsemine, mitte 
ainult kolmandatest riikidest Euroopa Liitu, vaid ka ELi riikide vahel. Nii on raportöör 
seisukohal, et riigid peavad olema eriti tähelepanelikud oma riigis eeskätt nende erasektori 
tööbüroode tehtud lepingute maksustamisega, kes võtavad teistest riikidest isikuid tööle 
koduabilisena (nagu on märgitud vaatlusalusele konventsioonile lisatud soovituse punktis 
26.2).

- Konventsioonile lisatud soovituse punktis 20 juhitakse tähelepanu nende koduabiliste 
spetsiifilisele probleemile, kes töötavad mitme tööandja jaoks ja kellele makstakse tavaliselt 
tunni- või päevatasu. Tegelikult on need töötajad veelgi haavatavamas olukorras. Riigid 
peavad tagama, et nendel töötajatel ei oleks väiksem sotsiaal- ja töökaitse kui ülejäänud 
töötajatel, nimelt et tööandjad teeksid vastavaid kinnipidamisi sotsiaalkindlustusmaksete 
jaoks. Töötasu suhtes on oluline tagada, et nende töötasu vastaks vähemalt riigi seadustes 
sätestatud miinimumpalgale, nagu on sätestatud konventsioonis.

- Töötajate töötasu ja tööõiguste osas survet avaldav poliitika kajastub üldjuhul kõige 
rängemini ja negatiivsemalt kõige kaitsetumate töötajate töötingimustes, nagu see on 
koduabiliste puhul. Töösuhete paindlikumaks muutmise poliitika rakendamine – muu hulgas 
vallandamise hõlbustamine, palkade ja pensionite vähendamine, 
sotsiaalkindlustussüsteemide dekapitaliseerimine, tööaja pikendamine, füüsilisest isikust 
töötamise valekasutus alaliste töökohtade puhul, kollektiivsete töölepingute väärtuse 
vähendamine – on vaieldamatult selle konventsiooni seesmise töötajakaitse põhimõtetega 
vastuolus. Seega on raportöör seisukohal, et selles konventsioonis kaitstud töötajate õiguste 
kaitse põhimõtete ühtseks täitmiseks on põhitähtis ja vajalik need – nimelt Euroopa 
poolaasta, majandusjuhtimise, troikade (EL ja IMF) poolt rakendatavate eelarve 
konsolideerimise poliitikaga peale sunnitud – poliitikameetmed kehtetuks tunnistada.


