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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste rolli kohta vananevas ühiskonnas 
(2009/2205(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 29. aprilli 2009. aasta teatist „Toimetulek rahvastiku 
vananemise mõjuga ELis (2009. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta)” 
(KOM(2009)0180);

– võttes arvesse komisjoni talituste 11. mai 2007. aasta töödokumenti “Euroopa 
demograafiline tulevik: faktid ja arvandmed” (SEK(2007)0638);

– võttes arvesse komisjoni 10. mai 2007. aasta teatist „Põlvkondadevahelise solidaarsuse 
edendamine” (KOM(2007)0244);

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2006. aasta teatist „Euroopa demograafiline tulevik 
– kuidas teha väljakutsest võimalus” (KOM(2006)0571);

– võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2006. aasta teatist „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhised 2006–2010” (KOM(2006)0092);

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 23 ja 25;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, milles rõhutatakse selliseid liikmesriikide 
ühiseid väärtusi nagu pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkus;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 19, milles nimetatakse võitlust 
soolise diskrimineerimisega;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2006. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti1;

– võttes arvesse 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW);

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa demograafilise 
tuleviku kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2010),

                                               
1 EÜ bülletään 3-2006, punkt I.13.
2 ELT C 181E, 6.8.2009, lk 75.
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A. arvestades, et ühiskonna vananemist peetakse liiga sageli negatiivseks nähtuseks, mis 
hõlmab tööjõu vanuselise struktuuri probleeme ning sotsiaal- ja tervisekaitse 
jätkusuutlikkust, samas kui tegelikult on eakad ressurss ning pakuvad olulist tuge 
kogukonnale ja perekonnale;

B. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 2006–2010 toodi esile soolise 
võrdõiguslikkuse põhiaspekte, ning arvestades, et tõelisi edusamme on olnud vähe;

C. arvestades, et praegusel majandus- ja sotsiaalkriisil on eriti tõsised tagajärjed naiste jaoks, 
eelkõige eakate naiste jaoks nendele pakutavate teenuste osas, mis suurendab ebavõrdsust 
ja diskrimineerimist;

D. arvestades, et EU-27 elanikkond jääb prognooside kohaselt üha vanemaks, kusjuures üle 
65aastaste osakaal, mis aastal 2008 moodustas 17,1%, jõuab 30% aastal 2060 ning samas 
ajavahemikus kasvab üle 80aastaste protsent 4,4-lt 12,1-le;

E. arvestades, et sugu on vananemisel märkimisväärne tegur, sest nagu EU-27 statistika 
näitab, elavad mehed 76 aastaseks ja naised 82 aastaseks ning seega on naiste keskmine 
eeldatav eluiga ligi kuus aastat kõrgem kui meestel; arvestades, et Eurostati andmetel on 
eeldatavad tervena elatavad eluaastad meestel 61,6 aastat ja naistel 62,3 aastat,

1. väljendab rahulolu komisjoni teatisega, mis käsitleb toimetulekut rahvastiku vananemise 
mõjuga, kuid kahetseb siiski, et teatises vaadeldud mõistete, statistika ja olukordade 
aluseks ei ole piisav teadlikkus vanuselisest ebavõrdsusest vanemas eas, mille põhjuseks 
on peamiselt kogu eluea jooksul kogunenud sooline halvemus;

2. kiidab heaks komisjoni keskendumise strateegiale, mille osas tehti otsus 2001. aastal 
Stockholmi Euroopa Ülemkogus1, ja mis on pikaajaline teejuht toimetulekul ühiskonna 
vananemisest tulenevate ülesannete ja võimalustega; kiidab samuti heaks teatises tehtud 
ettepaneku võtta ulatuslik ja multidistsiplinaarne lähenemisviis kasutusele ka vananemise 
puhul ning luua võimalusi, eelkõige eakamate vajaduste rahuldamisele suunatud toodete 
ja teenuste turgude valdkonnas;

3. kutsub institutsioone üles looma positiivsemat suhtumist vananemisse ning tõstma ELi 
kodanike teadlikkust vananemise küsimustest ja selle tõelistest mõjudest ning väljendab 
rahulolu komisjoni algatusega kuulutada 2012. aasta aktiivse vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks;

4. peab erinevaid vanuserühmi (sh vananemise ja soo vastastikuseid seoseid) arvestava 
lähenemisviisi kasutuselevõttu vananemispoliitika perspektiiviks;

Toimetulek vanuselise diskrimineerimisega

5. nõuab diskrimineerimisvastase direktiivi võimalikult kiiret vastuvõtmist;

6. tunnistab, et vanuselise diskrimineerimise vastu tuleb võidelda tulemuslikumate 
kohtumeetmetega, eelkõige juhtudel, kui diskrimineerimine toimub tööelu valdkonnas, 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu Stockholmi kohtumise (23. ja 24. märts 2001) eesistuja lõppjäreldused.
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mida hõlmavad konkreetsed õigusaktid ning mille puhul isiku toetamine ja asjaolude 
uurimine on väga oluline;

7. nõuab rohkem õigustel põhinevat lähenemisviisi vananemisele, et eakad saaksid käituda 
õigustega subjektide, mitte objektidena;

8. palub rohkem uuringuid ja järelevalvemehhanismide väljatöötamist, sest vanuselist 
diskrimineerimist tunnistatakse harva ja sellega ei tegeleta; tunnistab, et liikmesriikides 
on vaja suuremat teadlikkust ning leiab, et uue Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi panus küsimusse, kuidas võiks edeneda, oleks väga teretulnud;

9. toonitab vajadust tunnistada eakamate naiste sagedast kahekordset diskrimineerimist 
ühiskondades, kus see toimub nii nende vanuse kui ka nende soo alusel;

10. tunneb sügavat muret selle üle, mil määral eakamaid sisserändajaist naisi mitmekordselt 
diskrimineeritakse, sest see toimub vanuse, soo ja päritolu tõttu, ning nõuab positiivse 
diskrimineerimise meetmeid;

Töö ja hooldamise ühendamine

11. on seisukohal, et liikmesriigid peavad toetama paindlikku tööaega, sealhulgas osaline 
tööaeg, tööjaotus jne, et naised saaksid aktiivsemalt osaleda tööelus ja teha rohkem 
tasustatud töötunde nädalas; toonitab asjaolu, et tuleb tegeleda eakate naiste töötusega, 
saavutamaks ELi 2020. aasta strateegia tööhõivet puudutavad eesmärgid;

12. kutsub liikmesriike üles võtma kasutusele uut tüüpi puhkuse, mis võimaldab lisaks 
vanemapuhkusele võtta tasustatavat puhkust hoolduseks, sest kodune mitteametlik 
hooldus piirab hooldaja võimalusi käia tööl väljaspool kodu;

13. palub liikmesriikidel välja töötada mehhanismid, et tagada pensioniõiguste piisav 
kogunemine ka nendel aegadel, kui hooldaja sissetuleku tase on ajutiselt madalam 
hoolduse tõttu, mis on põhiliselt naisi puudutav olukord;

Tervishoiu-, hooldus- ja sotsiaalteenused

14. nõuab õigustepõhist lähenemisviisi, et võimaldada eakatel aktiivset osalust otsuste 
tegemisel, mis käsitlevad neile pakutava hoolduse ning sotsiaalteenuste valikut ja 
väljatöötamist;

15. toonitab, et riiklikud ja erateenused peavad olema eakatele hõlpsasti ligipääsetavad ning 
nende struktuur peab toetama võimalikult pikka kodust hooldusperioodi;

16. on arvamusel, et vaja on ulatuslikku mitteametlike hooldajate toetuspoliitikat, mis 
hõlmaks nende staatust ja sotsiaalkindlustusõigusi, sotsiaal- ja tugiteenuste osutamist jne;

17. juhib tähelepanu asjaolule, et hoolduse kvaliteet tuleb tagada vanaduse kvaliteedi 
parandamiseks ning selleks, et hoida ära füüsiline, psühholoogiline ja majanduslik 
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väärkohtlemine, mille all eakad sageli kannatavad; on arvamusel, et liikmesriigid peaksid 
tagama riigi- ja erasektoris eakate hooldajatena palgatavate isikute koolituse;

18. teeb ettepaneku kiirendada Alzheimeri tõbe käsitleva Euroopa tegevuskava käivitamist;
on lisaks arvamusel, et on vaja riiklikke programme tegemaks kindlaks, milliseid 
meetmeid võiks võtta vanemate naiste elukvaliteedi parandamiseks;

19. palub kasutada soolist aspekti meditsiini valdkonnas, et täpselt diagnoosida ja õigesti 
hooldada; palub mitte piirata diagnoosivahendeid üksnes patsiendi vanuse tõttu, st 
võimaldada ka eakatele naistele rinnavähi ja kolorektaalvähi ning samuti 
kardiovaskulaarhaiguste sõeluuringuid;

20. palub kasutada soolist ja vanuselist aspekti toitumist käsitlevates soovitustes;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et nii tehnoloogia kui ka tehnilised edasiarendused võivad olla 
olulised aitamaks ühiskonnal kohaneda vananeva elanikkonna vajadustega; nõuab, et 
eakatega koostöös väljatöötatud uuendused oleksid laialdasemalt kasutusel, mõneks 
selliseks näiteks on lihtsustatud mobiiltelefonid ja internetiühendused, nn targad andurid 
eritoodetes, mille eesmärk on vähendada õnnetuste hulka, koerte treenimine nt mälu 
mõjutavaid haigusi põdevate inimeste abistamiseks jne;

Edasiliikumine

22. palub komisjonil teha 2011. aasta lõpuks ettepanek tegevuskava kohta, mis sisaldaks 
järgmist:
 uuring, kas vanadust käsitlevateks teadusuuringuteks on vaja rohkem vahendeid;
 meetmed kvaliteetse hoolduse tagamiseks;
 muudatused sotsiaalkindlustuse sidususe suurendamiseks, sealhulgas 

pensioniskeemid, hoolduspuhkused ja osalise tööajaga töötamise kord;
 iga-aastane aruandlus eakate õiguste rikkumise kohta ning meetmete kohta, mida tuleb 

ELi ja liikmesriikide tasandil võtta, et kaotada otsene ja varjatud diskrimineerimine;
 mitteseadusandlikud meetmed vanuselise diskrimineerimisega toimetulekuks, näiteks 

teadlikkuse tõstmise kampaaniad,

23. palub komisjonil ajakohastada ja tugevdada järelevalvemehhanisme seoses põhiõiguste 
küsimuste rakendamisega 2012. aasta lõpuks; samuti nõuab suuremat teadlikkust nendest 
sageli vähekasutatud mehhanismidest, sest eelkõige eakad naised ei ole teadlikud oma 
õigustest;

24. kinnitab, et igal ELi kodanikul peab olema õigus piisavatele sotsiaal- ja 
tervishoiuteenustele mõistliku hinna eest; kutsub komisjoni üles esitama direktiivi 
põhiteenuste kohta, milles arvestataks riiklike tingimustega; toonitab, et eakad naised on 
eriti haavatavad ning palub komisjonil kaaluda süsteemi, mille raames kõigile Euroopa 
kodanikele antakse õigus põhisissetulekule, mis sõltub liikmesriigi elatustasemest;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu elanikkond vananeb. Poliitikute kõnedes viidatakse sellele arengule kui 
probleemile või koormale. Vananevat elanikkonda peetakse rahvamajanduse tulevaseks 
koormaks ning eakate potentsiaali sageli eiratakse, kuna neis nähakse pigem passiivseid 
objekte kui aktiivseid subjekte.

Statistika andmetel elavad naised kauem kui mehed. 2007. aastal oli naiste eeldatav eluiga 
kuus aastat pikem kui meestel. Olgu selle põhjuseks bioloogia või käitumine, tagajärjeks on 
olukord, kus naised seisavad sagedamini silmitsi negatiivse suhtumisega vananemisse. Lõhe 
naiste ja meeste eeldatava eluea vahel näib siiski vähenevat, mis on osaliselt selgitatav üha 
enam sarnase eluviisiga.

Tööelus on vanuse tõttu diskrimineerimine ELi õigusaktidega keelatud. Kehtivad õigusaktid 
ei loo aga otseselt olukorda, kus vanuseline diskrimineerimine tööelus enam ei eksisteeri. 
Naistel on üldiselt ikka raskusi karjääriredelil edenemisel, mistõttu tekib märgatavalt kiivas 
olukord, kus mehed on juhtkonnas üleesindatud, eelkõige vanemate naiste ja meeste seas. 
Lisaks esineb naistel sagedamini raskusi tööle naasmisel ning mida vanem on naine, seda 
väiksem on tema lisandväärtus tööandja silmis.

Alates ELi põhiõiguste harta jõustumisest 2009. aasta detsembris ja Lissaboni lepingu 
jõustumisest 2010. aasta alguses kuulub mis tahes alusel diskrimineerimise keeld Euroopa 
Liidu õigusloomelisse pädevusse. Harta artikli 21 kohaselt on keelatud igasugune 
diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu ning artiklis 25 sätestatakse, et liit tunnustab ja austab 
eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus.

Need ELi õigusaktides sisalduvad põhiõigused tuleb kasutusele võtta. Seetõttu peab eakaid 
naisi kaitsma lisaks tööelule ka teistes eluvaldkondades, sest diskrimineerimine vanuse ja soo 
tõttu rikub põhiõigusi. Et võidelda kahekordse diskrimineerimisega, mis saab sageli osaks 
eakamatele naistele, tuleb tunnistada järgmisi aspekte ja neist teadlik olla.

Esiteks varitseb eakaid naisi suurem vaesuse oht. Tänavune aasta kuulutati ametlikult välja 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks, mille raames tuleks vaesuses 
elavate eakate naiste olukorrale pöörata tõsist tähelepanu. Eakate naiste vaesusel on mitu 
põhjust, näiteks koguneb naistel vähem pensioni kui meestel. Seda koguneb eriti vähe nn teise 
ja kolmanda pensionisamba raames, mis viitavad tööhõive ja üksikisiku pensionihoiustega 
seotud pensioniskeemidele. Liikmesriikide pensioniskeemide vaheline erinevus tekitab 
olukorra, kus teatavate liikmesriikide eakad naised leiavad end eriti haavatavast olukorrast. 
Seega tuleks kõigile Euroopa kodanikele anda õigus põhisissetulekule, mis sõltub iga 
liikmesriigi elatustasemest.

Pensionide madalam tase on harilikult naiste ja enamuses naisi palkavate sektorite üldiselt 
madalama palgataseme otsene tagajärg. Lisaks sellele on naiste puhul tõenäolisem, et nende 
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sissetulek kahaneb ajutiselt hoolduskohustuste tõttu (emapuhkus, lapsehooldus, eakate 
vanemate eest hoolitsemine).

Ka eakate naiste vaesus tuleneb hoolduskohustustest. Üle 50-aastaste naiste põlvkonda 
kirjeldatakse nn kihilise põlvkonnana või töötavate tütarde ja töötavate emadena, sest nad 
hoolitsevad sageli nii oma vanemate kui ka oma lastelaste eest. Mitteametlikud ja tasustamata 
hoolduskohustused teevad töötamise väljaspool kodu keeruliseks. Seega aitaks osalise 
tööajaga töötamise võimaluste suurenemine kasvatada eakate naiste sissetulekut. Osalise 
tööajaga töötamisest saadav tulu ei tohiks pärast pensionile minekut mõjutada pensionitaset 
negatiivselt.

Teiseks sõltuvad eriti vananevad naised avalikest ja erateenustest ning riiklikust tervishoiust –
see tähendab, et eelkõige vananevaid naisi mõjutab nende puudumine või nende madal 
kvaliteet. Pikaajalist kodust hooldust hõlbustavate teenuste väljatöötamine mõjutaks naisi kui 
hooldajaid ning ka neid naisi, keda hooldatakse. Hoolduse kvaliteet võiks olla tagatud 
piisavate vahenditega ja tervishoiu valdkonna alase haridusega.

Lisaks mõjutab vanemaid naisi ka juurdepääs avalikele ja erateenustele. Paljud põhiteenused, 
nagu pangateenused, on kergemini ja odavalt ligipääsetavad internetis, millele eakatel on 
sageli piiratud juurdepääs kas vahendite või oskuste puudumise tõttu. Seda võib pidada 
diskrimineerivaks elemendiks ühiskonnas. Eakad on tegelikult märkimisväärsed tarbijad ja 
nõudlus eakatele suunatud teenuste järele hakkab tohutult kasvama.

Kolmandaks tabavad vananevaid naisi suhteliselt sageli vanusega seotud haigused, näiteks 
mälu mõjutavad haigused ja vähk. Dementsus ja Alzheimeri tõbi esinevad eakate naiste seas 
sagedamini kui meeste seas. Vähi liikidest tabab naisi eelkõige rinnavähk, mis on kõige 
tavalisem naiste surma põhjustav vähk Euroopas, aga ka kolorektaalvähi. Naiste suremuse 
peamisi põhjuseid on südame-veresoonkonna haigused ja südameinfarktid, mis jäävad sageli 
diagnoosimata, kuna sümptomid erinevad meeste omadest.

Kõike eelnevat arvestades on vahe eeldatavate tervena elatavate eluaastate vahel naiste ja 
meeste puhul väiksem kui nende eeldatavate eluigade vahel, kuigi naised elavad kauem. 2007. 
aastal eeldati, et naised elavad kuus aastat kauem kui mehed, kuid erinevus naiste ja meeste 
tervena elatavate eluaastate vahel oli vähem kui aasta. Lisaks nõuetekohasele ravile on 
tervema elu saladus ka nõuetekohane toitumine. Üldised toitumissoovitused ei vasta eakate 
erinõuetele.


