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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ebasoodsas olukorras olevate rühmade juurdepääsu kohta teenustele

(2013/0000 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 3, ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artikleid 9, 151, 153 ja 168,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 21, 23, 24, 25, 
34 ja 35,

– võttes arvesse muudetud Euroopa sotsiaalhartat, eelkõige selle artiklit 30 (õigus kaitsele 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest) ja artiklit 16 (perekonna õigus saada sotsiaalset, 
õiguslikku ja majanduslikku kaitset),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine Euroopa Liidus” (COM(2009)0567),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued 
sammud tõketeta Euroopa suunas” (COM(2010)0636),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
ELi raamistik aastani 2020” (COM(2011)0173),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal: Aruka, jätkusuuliku ja kaasava 
majanduskava strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” 
(COM(2010)0758),

– võttes arvesse kolmandat sotsiaalkaitsekomitee 2012. aastal märtsi aruannet 
„Majanduskriisi ja käimasoleva eelarve konsolideerimise sotsiaalne mõju”,

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaasatuse edendamise 
ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis1,

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta2,

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni sotsiaalmajanduse kohta3,

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta1,

                                               
1 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 11.
2 ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 23.
3 ELT C 76 E, 25.3.2013, lk 16.
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– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni noorte tööturule juurdepääsu 
soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise 
kohta2,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)3,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni liidus enim puudust kannatavatele 
isikutele toiduabi jaotamise programmi kohta4, 

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni romade kaasamist5 käsitleva ELi 
strateegia kohta (2010/2276(INI)),

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamise kohta ELis6,

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2008. aasta deklaratsiooni tänavakodutuse kaotamise kohta 
ja 16. detsembri 2010. aasta deklaratsiooni ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta,

– võttes arvesse oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi kodutuse kaotamise 
strateegia kohta7,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja 
kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta8,

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni majanduslanguse ja finantskriisi 
sooliste aspektide kohta9,

– võttes arvesse oma ... resolutsiooni tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2013. aasta 
majanduskasvu analüüsis10,

– võttes arvesse Maailma Arstide aruannet „Tervishoiuteenuste kättesaadavus ebasoodsas 
olukorras olevatele rühmadele Euroopa Liidus 2012. aastal”,

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aruannet „Tervisest 
lühidalt – Euroopa 2012”, 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni väljaannet „Sotsiaalkaitse kõigile –
ebavõrdsusega võitlemine tervishoiuteenuste kättesaadavusel ebasoodsas olukorras 
olevatele rühmadele Euroopa ja Kesk-Aasia riikides”,

                                                                                                                                                  
1 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 57.
2 ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 29.
3 ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 19.
4 ELT C 33E, 5.2.2013, lk 188.
5 ELT C199 E, 7.7.2012, lk 112.
6 ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 25.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0383.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
9 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 79.
10 Vastuvõtmise ootel.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et ELi põhiväärtuseid peab austama ka kriisiolukorras ning juurdepääs 
hooldus- ja tervishoiuteenustele peab olema kõikide ELi kodanike põhiõigus;

B. arvestades, et mitmes liikmesriigis ebavõrdsus üha kasvab, kuna vaesed ja enim 
puudustkannatavad isikud muutuvad veelgi vaesemaks;

C. arvestades, et kõige ebasoodsamas olukorras olevaid rühmasid on praegune kriis tabanud 
ebavõrdeliselt, sissetuleku kaotamise ja hooldusteenuste vähenemisega kannatavad nad 
kahekordselt; 

D. arvestades, et teenuste kasutamise kulu teenuste kasutajale suureneb, mis tähendab, et 
paljud inimesed ei saa enam lubada piisaval tasemel teenuseid oma määratletud vajaduste 
rahuldamiseks, mille tagajärjeks on iseseisvuse kaotus, täiendav stress koduses või 
tööalases olukorras või võimalik kahjulik mõju nende tervisele;

E. arvestades, et mõned sotsiaalkindlustussüsteemide muutused kõrvaldavad või vähendavad 
teatud rühmade juurdepääsu tervishoiuteenustele, millega kaasnevad täiendavad ohud 
isiklikule ja rahvatervisele;

F. arvestades, et õigus mitmetele kodustele, elukohajärgsetele ja muudele kogukonna 
tugiteenustele, kaasa arvatud elamise toetuseks vajalik kõrvalabi on sätestatud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 19;

G. arvestades, et aruanded juhivad tähelepanu mõnede ELi kodanike kasvavatele 
probleemidele ja teised seadusjärgsele hooldusteenuste kättesaadavuse õigusele piiriüleses 
olukorras;

H. arvestades, et järjest enam on antakse teada kasvavast sotsiaalsest jagunemisest ja 
agressiivsusest tulenevast verbaalsetest ja füüsilistest rünnakutest vähemuste vastu;

I. arvestades, et mõnede liikmesriikide poliitika halvenemine, mis puutub puuetega, 
õpiraskustega või psühhiaatriliste haigustega isikutesse, viib eemale õigustepõhiselt 
lähenemisviisilt varasema rohkem institutsionaalse lähenemisviisi suunas;

J. arvestades, et enamik hooldussektori töökohti on madalalt tasustatud ja pakuvad vähest 
täiendõpet;

K. arvestades, et iseseisvat elu alustavaid, hooldusasutustest lahkuvaid noori inimesi ohustab 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus eriti;

1. on pettunud hooldusteenuste kättesaadavusega seotud võrreldavate ja jooksvate andmete 
saamisega seotud probleemide pärast; 

2. tuletab meelde, et liikmesriigid leppisid kokku, et tõrjutuse ja halva tervisliku seisundiga 
tegelemise lähenemisviis muudetakse „ravivatest” meetmetest „ennetusmeetmeteks, kuna 
elukvaliteedi parandamise ning krooniliste haiguste, põduruse ja invaliidsusega seotud 
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raskuste vähendamise strateegia1” rõhutab tegevusetuse pikaajalist kulukust;

3. on arvamusel, et jätta ebasoodsas olukorras olevad isikud ilma tervishoiu- ja 
hooldusteenustest on väär majandamine, kuna sellel võib olla pikaajaline negatiivne mõju 
tervishoiuteenuste kuludele ja üksikisiku või rahvatervisele;

4. peab kahetsusväärseks, et teatud terviseseisundite sotsiaalne häbimärgistamine takistab 
üksikisikuid vajalikku hoolitsust otsimast, jättes nakkushaigused ravimata, millele järgneb 
oht rahvatervisele;

5. on arvamusel, et enamus hetkel rakendatud lühiajaliste kulude vähendamise meetmeid ei 
ole täielikult hinnatud nende laiemate sotsiaalsete tagajärgede või võimalike 
diskrimineerivate mõjude või pikaajalise mõju seisukohast; 

6. juhib tähelepanu ennetavate meditsiiniteenuste meetmete kriisiaegsete kärbete 
pikaajalisele ebasoodsale mõjule; on arvamusel, et kui ennetavaid meetmeid peab piirama, 
tuleb need säilitada madalamal tasemel, nii et säiliks jätkusuutlikkus ja infrastruktuur;

7. on arvamusel, et kokkuhoiumeetmed ei tohiks kahjustada sotsiaalteenuste pakkumise 
uuendusi ega muuta poliitika positiivset arengusuunda; 

8. on mures, et puuetega inimesi kogu ELis mõjutavad ebaproportsionaalselt avaliku sektori 
kulutuste kärped, mille tulemusel nad kaotavad ühiskonnas iseseisvat elu elada 
võimaldavad tugiteenused;

9. on seisukohal, et see tõstab pikaajaliselt hoolekandeasutuses elavate inimeste arvu ja 
süvendab ELis elavate puuetega isikute sotsiaalset tõrjutust, mis on ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni ja Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010−2020 
kohaselt ELi kohustuste otsene rikkumine;

10. on seisukohal, et noorte või teiste ebasoodsas olukorras olevate rühmade mis tahes 
hooldus- ja tugiteenuste kärped kahjustavad kehtivat ELi aktiivse kaasamise poliitikat. 

11. tunnistab väikelastesse investeerimise tähtsust ja kulutõhusust, et täielikult välja arendada 
nende võimed; tunnistab, et investeerimine sotsiaalteenuste kvaliteeti on hädavajalik 
asjakohaste ja tõhusate lastekaitseteenuste väljatöötamiseks ja kõikehõlmavate 
ennetusstrateegiate loomiseks;

12. tunnistab hooldustöötajate sotsiaalset panust ja nende suurenevat vastutust, kui väheneb 
teenuste osutamine või suurenevad nendega seotud kulud;

13. tunnistab kolmanda sektori ja vabatahtlike organisatsioonide tehtud tööd, kuid on 
seisukohal, et see ei tohiks asendada riigi vastutust tõhusa ja usaldusväärse 
hooldusteenuse tagamisel;

                                               
1 Nõukogu järeldused tervena ja väärika vananemise kohta, 2980. tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise-ja tarbijakaitse nõukogu 
kohtumisel novembris 2009.
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Soovitused

14. kutsub komisjoni üles nõudma liikmesriikidelt kokkuhoiumeetmete sotsiaalse mõju 
hindamise läbiviimist ja tegema selliste meetmete sotsiaalsete mõjudega toimetulemiseks 
riigipõhiseid soovitusi;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles, et need jälgiks ja tegeleks riiklike reformikavade 
poliitikasuundadega, mis on vastuolus 2020. aasta vaesuse vähendamise eesmärgiga; 
kutsub liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras 
olevatele rühmadele ja kaotama kättesaadavuse tõkked, täiustama alustavaid ja ennetavaid 
meetmeid, et pöörduda tagasi õigustepõhisele lähenemisviisile ja hoida ära tegevusetusest 
tulenevad pikaajalised kahjud ja kulud;

16. kutsub komisjoni üles kaasama sotsiaalseid tagatisi (hooldusteenuste kaitse ja 
sotsiaalteenused ning sotsiaalkaitsesüsteemid) finantsabi saavate riikide lepingutesse;

17. kutsub komisjoni üles käsitlema vastuolusid, mis võivad tekkida määruse 883/20041 alusel 
sotsiaalkindlustusõiguse ja direktiivi 2004/38/EÜ2 toimimise vahel, soovitades muutusi, 
mis võivad olla vajalikud puuduste kõrvaldamiseks;

18. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid meetmeid vihal põhinevate kuritegude vastu ja 
edendaksid diskrimineerimisvastast poliitikat, vajadusel tugevdades riiklikke 
diskrimineerimisvastaseid asutusi ja edendades koolitusi riigiasutustes;

19. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et mis tahes poliitika või 
rahastamisprogrammi eesmärk oleks sotsiaalsete uuenduste toetamine ja/või hooldusega 
seotud teenused oleks suunatud sellistele teenustele, mis rahuldavad paremini sotsiaalseid 
vajadusi ning parandavad inimeste elukvaliteeti;

20. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu töötaksid koos parlamendiga, et kindlustada 
ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele suunatud programmide rahastamine, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kõik tema käsutuses olevad meetmed, et tagada täielik 
Euroopa Sotsiaalfondi kasutuselevõtmine ja muud asjaomased meetmed nende inimeste 
vajaduste rahuldamiseks, kes on ebasoodsas olukorras või tõrjumise ohus, ning toetada 
liikmesriikide pingutusi strateegia „Euroopa 2020” vaesuse vastase võitluse eesmärkide 
saavutamisel; 

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid säilitaksid toetusmeetmed hooldajatele ja vabatahtlikule 
sektorile, et tagada isiklikumad, kvaliteetsemad ja kulutõhusamad meetmed;

22. nõuab tungivalt, et sotsiaalpartnerid arendaksid ametliku sotsiaaldialoogi seoses 
hoolekandesektoriga; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.

                                               
1 ELT C 166 E, 30.4.2004, lk 1.
2 ELT C 158 E, 30.4.2004, lk 77.
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SELETUSKIRI

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL) on olnud mõnda aega mures nn kokkuhoiumeetmete 
mõju pärast ühiskonnale üldiselt ja eriti ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. Seda on 
väljendatud mitmete tegevustega, näiteks: iga-aastased majanduskasvu analüüsi aruanded1, 
kus oleme väljendanud seisukohta, et sotsiaalne mõõde peab olema ELi kriisidele 
reageerimise lahutamatu osa; aruanne noorte ja kriisi kohta2; meie arvamus naiste ja kriisi 
kohta3 ja peagi ilmuv aruanne kodutuse teemal4. Meil on ka arvukalt aruandeid, mis 
käsitlevad strateegiat „Euroopa 2020”, eriti seoses kaasava majanduskasvu ja vaesusevastase 
platvormiga, kus oleme selgelt väljendanud oma seisukohta, et meie eesmärk peaks olema 
vaesuse vältimine, kuna see alandab inimväärikust ning samuti seetõttu, et ennetamisele 
keskendumine osutub pikaajaliselt tavaliselt enam kulutõhusamaks. Komisjon on 
põhjendanud Euroopa Sotsiaalfondi rahalistest vahenditest 20% eraldamist võitluseks 
vaesusega ja hetkel töötab välja oma seisukohta kavandatava materiaalset puudust 
kannatavate isikute fondi5 kohta, mille teatud teemade kohta on komitee juba põhjaliku 
aruande esitanud, raportöör on püüdnud seda tööd mitte dubleerida.

Käesolevas algatusraportis on raportööri eesmärk kindlaks määrata mitmed küsimused, mis 
tekivad seoses teadaolevate ebasoodsas olukorras olevate rühmadega, nendega, mille 
vajadused muutuvad selgemaks, ning uute ja võimalike ebasoodsasse olukorda sattuvate 
rühmadega, mis tekivad praeguste muutuvate tingimuste tulemusel, näiteks isikliku võla tõttu. 
Komisjon on väga tänulik mitmetele organisatsioonidele, kes on andnud meile ajakohast 
teavet. Vajadus täpsete, võrreldavate ja võimalikult värskete andmete järgi on selgelt 
määratletud prioriteet.

On selge, et eakatega, füüsilise ja vaimse puudega isikutega, laste ja noortega ning teiste 
erivajadustega isikute toetamisega tegeleva hooldussektori koormus kasvab kulude 
vähendamise ja nõudluse suurenemise tõttu. Sarnased probleemid on tervishoiuteenuste 
osutamisel. Teenuste osutamisele ja sotsiaaltoetustele tehtavad kärped mõjutavad nii neid, kes 
hooldust vajavad kui ka neid, kes seda osutavad. Avaliku sektori eelarvet vähendatakse. 
Kolmanda sektori teenustepakkujad teatavad avaliku sektori lepingutest, toetuste 
rahastamisest ja avalike annetustega saadavate sissetulekute vähenemisest, paljud kardavad 
oma tuleviku pärast: isegi vabatahtlik töö nõuab infrastruktuuri. Me näeme, et lühiajalised 
kärped põhjustavad pikaajalisi probleeme.

Järjest enam tõendusmaterjali on selle kohta, et osades ELi piirkondades kasvab jätkuvalt 
sotsiaalne ebavõrdsus ebasoodsas olukorras olevate rühmade halveneva olukorra tõttu ning 
paljud vaesed muutuvad veel vaesemaks.6 Sellel on oluline mõju strateegia „Euroopa 2020” 
vaesuse vähendamise eesmärkidele ja kaasava majanduskasvu mõõdetele. Mõned 
sotsiaalkindlustussüsteemid, eriti need, millel on teatud perekonnapõhine struktuur või kus 
teatud töökorralduste õiguspärasus võib olla tingimuslik, ei suuda samuti toime tulla 

                                               
1 Cornelissen’i aruanne 2012. aastal ja Lope Fontagné aruanne 2013. aastal iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta 
(2011/2320(INI) (2012/2257(INI).
2 Turuneni aruanne noorte tööturule juurdepääsu soodustamise kohta (2009/2221(INI))
3 Zimmeri aruanne majanduskriisi soolise mõju kohta (2012/2301(INI))
4 Delli aruanne sotsiaalelamute kohta.
5 Määruse ettepanek, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks.
6 Tööhõive ja sotsiaalarengud Euroopas 2012. aastal ja Euroopa kolmas elukvaliteedi uuring, Eurofound 2012.



PR\926028ET.doc 9/11 PE504.317v01-00

ET

suureneva kriisi survega, vähemalt mitte seoses laste vaesusega.1

Sotsiaalse vastutuse üks selge mureküsimus käesoleva kriisi ajal on tervishoiuteenuste 
kättesaadavus. Kuigi rahvatervis kuulub teise komisjoni pädevusalasse, on tõkked mitmes 
liikmesriigis seotud sotsiaalkindlustuseeskirjadega. Näiteks kui tervisekindlustus lõpeb pärast 
teatud töötuseperioodi või kui süsteem keelab teatud rühmadele (nt dokumentideta 
immigrandid) esmase või üldarstiabi või täistööajal põhinevad teenused, mis seavad osalise 
tööajaga või juhutöötajad halvemasse olukorda. Halvas olukorras on naised üldiselt2, eriti 
vähemusrahvuste naised, nagu romad ja immigrantidest töölised. Mitmed liikmesriigid 
muudavad või reformivad sotsiaalkindlustussüsteeme: selliseid muutusi tuleks hinnata, 
tagamaks inimeste kindlustuskaitse. Kodutute ja ajutise eluasemega inimeste arv kasvab 
mitmes liikmesriigis, mille tõttu puudub paljudel raviteenuste järjepidevus: mõned lapsed ei 
saa põhivaktsineerimist ja on ilmne, et teatud nakkushaigused taasavalduvad nende seas, kes 
on puudulikult majutatud ning kel puudub juurdepääs teenustele. Vaatamata määruse 
883/20043 sätetele tundub, et mõned ELi kodanikud ei pääse ravile teises liikmesriigis 
direktiivi 2004/38/EÜ4 rakendamismeetodite tõttu: seda tuleb uurida ja puudused kõrvaldada.

Kaasfinantseerimise ja määratud ettekirjutuste tõusev kulu võrreldes abivajajate 
sissetulekutega takistab inimesi aegsasti abi otsimast ning nad vajavad seetõttu hiljem 
kallimat ja vältimatut hooldust. See võib samuti põhjustada võimetust jätkata raviprogrammi, 
mis võib kaasa tuua töölt puudumise või traagilisematel juhtudel ka negatiivse meditsiinilise 
lõpptulemuse. Teadete kohaselt võivad tõketeks olla ka häbi abi paluda või häbimärgistamine
teatud seisundite puhul nagu HIV/AIDS, sugulisel teel levivad haigused ja mõnes ühiskonnas 
isegi vähk. Mõnes liikmesriigis hinnad tõusevad. Mõned riigid on seadnud eesmärgi 
vähendada ravimite maksumust, suurendades koostööd hankijatega. Mitmes riigis on 
tervishoiuteenuste osutajate hulk märkimisväärselt vähenenud, mis on mõjutanud teenuste 
osutamist, sealhulgas maapiirkondades, kus see juba oli puudulik. Mõnes riigis on kärbitud 
töötajate palkasid, mis on põhjustanud töötajate lahkumist teisele tööle või teise riiki: 
mõlemad mõjutavad tervishoiuteenuste osutamise pikaajalist jätkusuutlikkust. 

Komisjonil paluti välja töötada probleemid seoses lühiajaliste või ajutiste lepingutega 
töötajatega, kes peale ebaregulaarsest sissetulekust põhjustatud probleemide kaotavad 
tõenäoliselt tööga kaasneva tervisekindlustuse.

Samuti peab meelest pidama, et keeruline sotsiaalkindlustuse ja hoolekande saamise kord 
mõnes liikmesriigis võib takistada mõnel inimesel taotleda õiguspäraseid hüvitisi või neid 
vastu võtta ja see mõjutab nende toimetulekut. Mõne jaoks on see samuti probleemiks 
piiriülestes olukordades. Töötajate vähendamine, puudulik väljaõpe või suur personali 
voolavus seab ohtu ka teabe kvaliteedi või täpsuse, põhjustades inimeste suuremat 
haavatavust.

Madal, ebakindel või kasutada jääva tuluosa puudumine koos suurenevate 

                                               
1 Sotsiaalkaitsekomitee nõuandev aruanne Euroopa Komisjonile laste vaesuse ennetamise ja selle vastu 
võitlemise ning laste heaolu edendamise kohta, 27. juuni 2012.
2 Kaheksas ettekanne: sotsiaalkindlustus kõigile, Scheil-Adlung ja Kuhl, ILO 2011.
3 Määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta.
4 Direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.
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kommunaalkuludega võib mõnes liikmesriigis tähendada inimeste ilmajäämist elutähtsatest 
teenustest, kütte või jahutamise kättesaadavuse puudumine mõjub tervisele, eriti äärmuslikes 
ilmastikutingimustes. Kodustes tingimustes hooldamine on sellises olukorras praktiliselt 
võimatu. Juurdepääs põhilistele kommunaalteenustele peab olema tagatud.

On täheldatud, et kindlustatuse ja/või teenuste vähendamine avaldab otsest negatiivset mõju 
puuetega inimestele ja nende elukvaliteedile. Komisjonile teatati, et halvimal juhul taandub 
hooldus pesemisele ja toitmisele ning enam ei edendata iseseisvat elu ja puude sotsiaalset 
mudelit kooskõlas ELi kohustustega ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt. 
Mõne liikmesriigi suund ei ole enam hooldekodudest loobumine ning paljud hooldusteenuste 
innovatiivsed, heakskiidetud lähenemisviisid on kõrvale jäetud, isegi kui need on 
kulutõhusamad. Samuti on rohkem vihakõnesid, kiusamist ja rünnakuid puuetega inimeste 
vastu, vaimse tervise probleemidega ja teiste ebasoodsas olukorras olevate rühmade vastu, 
nagu näiteks immigrandid (mitteametlikud) ja romad: inimesed, kelle hooldamist peetakse 
liiga kulukaks. Sellis suhtumist pooldavad teatud poliitilised liikumised ja meedia ning mõned 
poliitretoorikud. Diskrimineerivat käitumist ei saa jätta tähelepanuta, nii rünnatavate isikute 
kui ka nendega töötavate inimeste turvalisuse ja väärikuse tõttu.

Erivajadustega eakate inimeste hooldamine on samuti paljudes riikides surve all. Kõikides 
liikmesriikides ei ole pikaajalise hooldustoetuse kindlustust, ja isegi kui on, siis võib sellega 
ikkagi kaasneda täiendavate teenuste kulu. Hooldamine on sageli mitteametlik, seda osutavad 
töölkäivad või muude hoolduskohustustega pereliikmed, ning neid abistavad teenused on 
surve all. Nad osutavad võrdlemisi nõudlikku meditsiinilist abi vähese või olematu väljaõppe 
või toetusega. Tugiteenuste kulud (näiteks koduabilised) võivad tõusta või abistamisest 
loobutakse. Lapsehooldajad võivad toetada ka puudega või sõltuvuskäitumisega täiskasvanuid 
ning kasvatada tõhusalt oma lapsi. Selline mitteametlik hooldamine aitab liikmesriikide 
valitsustel säästa tõhusalt tohutu summa raha ja seda tegevate isikute toetamise õõnestamine 
oleks väär majandamine. Küsimus on ka mitteametliku hooldamise pikemaajalises 
jätkusuutlikkuses, võttes arvesse leibkondade muutuvat koosseisu.

Mis puutub kutselisse hooldusesse, siis see sektor on tuntud madala palga, halbade 
töötingimuste ja sageda personali voolavuse poolest, ning üllatav ei ole ka töötajate puudus. 
Mõnes liikmesriigis osutavad hooldust eraisikud kodudes, väheste või puuduvate tõhusate 
eeskirjadega: sellega seoses on parlament tunnistanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
koduabiliste konventsiooni tähtsust. Töösuhted on sageli nõrgad, seega sotsiaalpartnerite 
sektori lähenemisviis võib aidata parandada standardeid.

Seoses lapse arenguga me teame, kui oluline on väikelapseea kogemuste kvaliteet. On 
tõendatud, et sotsiaalsed tegurid on eriti olulise tähtsusega esimestel eluaastatel, omades suurt 
mõju lapse tervisele, hariduslikule arengule ja eluvõimalustele tulevikus. Esiletõstmist väärib, 
et kõige suuremat kasu on toonud inimkapitali investeerimine väikelapseeas1, samal ajal kui 
riiklikud kulutused sellele vanuserühmale on tavaliselt kõige madalamad2. Arvestuslikult elab 
ELis peaaegu miljon last asendushoolduses: ebasoodsad tingimused, millega nad kokku 
puutuvad, on üldtuntud, nagu ka kvaliteetse sotsiaalteenuse sekkumise vajadus, ennetamaks 
                                               
1 Näide investeerimisest ebasoodsas olukorras olevate väikelastesse, James J. Heckman Chicago Ülikool ja Dublini Kõrgkool
Euroopa majandushariduse ekspertide võrgustik, jaanuar 2012
2 „Väikelaste arengu programmi kasud: majandusanalüüs”, Van der Gaag, J ja Tan, J.P.
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nende hooldusesse sattumist või tagamaks ühiskonnal põhinev, toetatud kogemus seal olles 
ning samuti üleminekul iseseisvumisele.

Meie komisjonile on rõhutatud võimalikke tõsiseid tagajärgi ühiskonnale seoses kasvava 
ebakindlusega ja võimetusega osutada tõhusat hooldusteenust. „Troika” kaasamine riigi 
eelarvesse tähendab, et ELil on oluline osa valdkondades, mis on eelkõige liikmesriikide 
pädevuses, seega on ELil oluline osa ka lahenduste edendamisel. Kõige lõpuks, 
sotsiaalkindlustusteenuste ja hoolekandeteenuste muutuste ulatusliku sotsiaalse mõju 
hindamine on hädavajalik, et hoida ära halva olukorra veel hullemaks muutumine pikaajaliste 
probleemide loomisega ja muude poliitikaeesmärkide õõnestamisega: see on ELi ülesanne 
„troika” ja riikliku reformikava hindamisel.


