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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0189/2022

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi hooldusvaldkonna ühismeetmete kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõiget 4 ja artikli 168 
lõiget 7,

– võttes arvesse komisjoni 26. aprilli 2017. aasta teatist „Algatus lapsevanemate ja 
hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamiseks“ (COM(2017)0252),

– võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni vananemise teemalisel neljandal 
ministrite konverentsil Lissabonis 22. detsembril 2017. aastal vastu võetud 
deklaratsiooni „A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of living 
longer“ (Kõigi vanuserühmade jaoks kestlik ühiskond: pikema eluea potentsiaali 
realiseerimine), 

– võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–20271,

– võttes arvesse 7. juuli 2021. aasta resolutsiooni vana maailmajao vananemise ning 
2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimaluste ja väljakutsete kohta2,

1 ELT L 433, 22.12.2020, lk 11.
2 ELT C 99, 1.3.2022, lk 122.
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– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste samba 9., 11., 16. ja 18. põhimõtet,– võttes 
arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A9-0189/2022),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 157 
lõikes 4 käsitletakse professionaalset hooldust meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kontekstis;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 168 lõikes 7 käsitletakse arstiabi 
rahvatervise kontekstis;

C. arvestades, et loomulik keskkond hooldatavate arenguks kogu elu jooksul on nende endi 
perekond, mis on omakasupüüdmatu armastuse ja kiindumuse väljendamise keskkond; 
arvestades, et kuigi selline loobumine tähendab teatud isiklikest huvidest lahti ütlemist, 
toob see kaasa isikliku arengu ja eneseteostuse, mis on veelgi suurem;

D. arvestades, et naised võivad olla rohkem kaasatud laste, eakate, puuetega inimeste ja 
muude ülalpeetavate eest hoolitsemisse ning majapidamiskohustuste täitmisse; 

E. arvestades, et vanemate viibimine kodus lapse esimestel eluaastatel on oluline selleks, et 
tugevdada emotsionaalseid sidemeid, mis edendavad küpsust ja psühholoogilist arengut;

F. arvestades, et hooldamine tähendab rohkemat kui füüsilist tegevust ja hõlmab suurt 
pühendumust hoolitseda inimeste elu kõigi aspektide eest ning nõuab vastastikust 
usaldust; 

G. arvestades, et ametlikel peredes elavatel hooldajatel on mitmesugused tööhõive vormid, 
näiteks hooldusettevõtete kaudu või ajutiste tööbüroode ja vahendajate kaudu; 
arvestades, et see toob kaasa hooldusteenuste erineva kvaliteedi;

H. arvestades, et märkimisväärne osa ametlikest peredes elavatest hooldajatest tegutseb nn 
hallis tsoonis, mis mõjutab negatiivselt hooldusteenuseid osutavaid ettevõtteid ja eakate 
koduhoolduse kvaliteeti; arvestades, et puuduvad andmed, mis võimaldaksid täpselt 
kindlaks teha, kui palju hooldajaid sellises hallis tsoonis töötab;

I. arvestades, et Eurofoundi andmetel on välismaise taustaga töötajate ja esimese 
põlvkonna võõrtöötajate osakaal enamasti suur sektorites, kus on peamiselt madala 
kvalifikatsiooniga töökohad, sealhulgas koduhooldus ja pikaajaline hooldus; arvestades, 
et komisjoni 2019. aasta märtsikuine seadusliku rände alaste õigusaktide 
toimivuskontroll rõhutas olulisi tegureid, mis takistavad madala ja keskmise 
kvalifikatsiooniga töötajate seaduslikke rändekanaleid, hoolimata suurenenud 
tööjõunõudlusest;

J. arvestades, et vananemisega suureneb teiste abist sõltuvate või ravi ja pikaajalist 
hooldust vajavate inimeste arv; arvestades, et selliseid teenuseid vajajate arv on suurem 
80-aastaste ja vanemate inimeste hulgas; arvestades, et hooldus- ja tugivajadused ning 
sobivad viisid autonoomia ja sõltumatuse tagamiseks on erinevad;
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K. arvestades, et mediaanvanus ELi 28 liikmesriigis tõusis 38,3 aastalt (2001. aasta 
andmed) 43,1 aastale (2018. aasta andmed); arvestades, et 2018. aastal3 oli 19 % ELi 
kodanikest 65-aastased või vanemad, ning arvestades, et ELi, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil poliitiliste otsuste tegemisel tuleks nende vajadusi arvesse võtta;

L. arvestades, et demograafilised muutused ning muud ühiskondlikud ja majanduslikud 
tegurid põhjustavad tööturul järk-järgult kvalitatiivset nappust, mis raskendab sobiva 
kvalifikatsiooniga töötajate leidmist, ning kuna demograafilised suundumused 
muutuvad üha ebasoodsamaks, sest vanadussõltuvusmäär tõuseb eeldatavalt 29,6 %-lt 
2016. aastal 51,2 %-le 2070. aastal, esineb ka kvantitatiivset nappust, eriti konkreetsetes 
sektorites, nagu hooldussektor;

M. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata kõrges vanuses inimestele, vajaduse korral 
aidata neid, kes enam ise toime ei tule, ja mitte jätta neid eraldatusse;

N. arvestades, et enamik eakaid soovib ka kõrges vanuses oma kodus elada, kuid kõigil, 
kes seda soovivad, ei ole võimalik seda teha ning paljud neist elavad seetõttu 
hoolekandeasutustes;

O. arvestades, et COVID-19 pandeemiast tingitud liikumispiirangute ja hooldusasutuste 
ülerahvastatuse ajal kannatasid eakad inimesed hoolduse ebainimliku puuduse ja stressi 
all, mis ei tohi kunagi korduda;

Mõisted

1. rõhutab, et käesolevas resolutsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „hooldus“ – isiku terviseks, heaoluks ja kaitseks vajamineva tagamine;

b) „peresisene hooldus“ – hooldatava hooldamine ühe või mitme tema pereliikme 
poolt, kes tegutsevad hooldajana või hooldajatena;

c) „kiindumuspõhine hooldus“ – hooldatava hooldamine isiku poolt, kellega 
hooldatavat seob armastus või sõprus, olenemata sellest, kas hooldaja kuulub 
hooldatava isiku perekonna hulka;

d) „koduhooldus“ – hooldatava hooldamine tema kodus;

e) „professionaalne hooldus“ – hooldamine eriharidust ja -koolitust vajava hooldaja 
poolt ning tavaliselt tasu eest, välistamata vabatahtlikku professionaalset hooldust;

f) „arstiabi“ – see osa professionaalsest hooldusest, mida osutavad 
meditsiinitöötajatest hooldajad, nagu õed, arstid, meditsiiniline abipersonal, 
dietoloogid, meditsiinitehnikud, optometristid, apteekrid, farmatseudid, 
füsioterapeudid, tegevusterapeudid, hambaarstid, ämmaemandad, psühholoogid ja 
muud tervishoiutöötajad;

g) „vabatahtlik hooldus“ – tasuta hooldamine, välja arvatud peresisene hooldus või 

3 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, „Demographic outlook of the European Union“ (Euroopa Liidu 
demograafiline perspektiiv), märts 2020, lk 3.
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kiindumuspõhine hooldus;

Hooldus

2. leiab, et igaühel peaks olema õigus valida endale kvaliteetseid ning talle ja tema 
perekonnale sobivaid hooldusteenuseid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
hooldust kavandades arvesse hooldatavate seisukohti ja soove, järgides elu ja 
inimväärikuse austamise põhimõtet; leiab, et hooldusteenuste väljatöötamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki kasutajarühmi ja nende erisusi, samuti väga erinevaid eelistusi neile 
vajalike hooldusteenuste valikul;

3. tuletab meelde, et hooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse;

4. kutsub komisjoni üles tunnustama ja väärtustama panust, mida hooldajad annavad 
teenimise vaimus, kui asendamatut panust ühiskonnale, ning seetõttu pöörama 
tähelepanu hooldamise kui kutseala mainele ja vältima halvustavat võrdlemist teiste 
tegevustega või mahategevaid hinnanguid; kutsub komisjoni üles tunnustama ja 
väljendama hooldajate hindamatut väärtust kampaaniate ja poliitikameetmete kaudu, 
mis rõhutavad hooldajate toodavat kasu inimestele, selle kutseala mainet ja sotsiaalset 
mõju;

5. kutsub liikmesriike üles tagama, et kolmandate isikute teenindamisele ja hooldamisele, 
sealhulgas lapsekasvatamisele kulutatud aega saaks arvestada kogemuse ja koolitusena 
sotsiaal- ja humanitaartööga seotud võimete ja oskuste omandamisel; kutsub 
liikmesriike üles tunnistama, et omandatud pädevused hõlmavad empaatiat, 
solidaarsust, külalislahkust, soojust, imetlust ja kaastunnet kannatajate suhtes, 
suhtlemisoskust, meeskonna juhtimist ja ülesannete haldamist, hädaolukordade ja 
raskustega elamist, improviseerimist, paindlikkust, vastupidavust ja emotsionaalset 
intelligentsust; on seisukohal, et need võimed on isikliku ja kutsealase edu jaoks 
äärmiselt olulised ning võivad ka pakkuda inspiratsiooni ühise heaolu nimel tegutsevale 
ühiskonnale;

6. märgib, et hooldusteenused tuleks välja töötada nii, et need tõhustaksid järjepidevat 
hooldust, ennetavat tervishoidu, taastusravi ja iseseisvat elu;

7. rõhutab, et oluline on kaitsta täielikult eakate õigust hooldusele ja toetusele, 
võimaldades neile juurdepääsu taskukohastele, kvaliteetsetele ja terviklikele hooldus- ja 
tugiteenustele, mis on kohandatud individuaalsetele vajadustele, ning edendades heaolu, 
autonoomiat, iseseisvust ja kogukonda kaasatust ilma mis tahes vormis 
diskrimineerimiseta;

8. rõhutab, et piisavalt rahastatud sotsiaalkaitsesüsteemidel on keskne roll hoolduse 
taskukohaseks ja tegelikult kättesaadavaks muutmisel;

9. kutsub komisjoni üles muutma liikmesriike teadlikuks asjaolust, et teiste eest 
hoolitsevad inimesed võtavad ülisuure vastutuse, ning märgib, et tuleb leida lahendus, 
mis tagaks, et alati austatakse inimeste elu, väärikust ja tervist;

10. nõuab meestele ja naistele võrdseid võimalusi kõigis kolmandate riikide kodanike 
sotsiaalset kaasatust ja tööturule integreerimist käsitlevates poliitikasuundades ja 



AM\1259593ET.docx PE733.806v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

menetlustes, pidades silmas, et perekonnas võtavad naised meestest sagedamini enda 
kanda laste, eakate või muude ülalpeetavate pereliikmete hooldamise; tuletab meelde, et 
kvaliteetse ja kättesaadava lastehoiu ja ülalpeetavate hoolduse pakkumine ning paindlik 
töökorraldus on keskse tähtsusega kõigi lapsevanemate ja hooldajate tööturule 
juurdepääsu parandamisel;

11. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike struktuurifondide suuremal kasutamisel 
investeeringute tegemiseks avalikesse lapsehoiuteenustesse ning eakate ja kõrvalist abi 
vajavate inimeste hooldamisse;

12. rõhutab vajadust parandada olemasolevat kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi 
liikmesriikides, kuna raskused välismaiste kvalifikatsioonide tunnustamisel takistavad 
endiselt tuntavalt töökohtade ja töösoovijate kokkusobitamist, mis omakorda pärsib 
liikuvust, ning märgib, et see on tööjõu liikuvuse hõlbustamise eeltingimus; nõuab 
seetõttu Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tugevdamist, et saavutada väljaspool 
Euroopa piire omandatud oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide piisav tunnustamine;

Peresisene hooldus

13. rõhutab, et peresisene hooldus on ja jääb ühiskonnas valdavaks hooldusvormiks, kuna 
perekond on loomulik keskkond hooldatavate arenguks kogu elu jooksul ning armastuse 
ja kiindumuse väljendamiseks omakasupüüdmatul viisil;

14. kutsub komisjoni üles mitte peatuma eesmärgi saavutamisel, milleks on tunnustada 
perekonna põhjapanevat rolli meie ühiskonnas kui loomulikku konteksti hooldatavate 
optimaalseks arenguks kõigis eluetappides, ning ergutama liikmesriike perekonda 
edendama ja toetama, tagamaks, et see kujutab endast stabiilset ja usaldusväärset 
keskkonda, mis on eriti oluline abi vajavate inimeste jaoks;

15. rõhutab asjaolu, et tuleks edendada nende pereliikmete põhjapanevat  rolli, kes soovivad 
täita oma kohustust hoolitseda kõige lähedasemate inimeste eest, kuna neid ühendavad 
emotsionaalsed sidemed on nende ülesannete täitmisel keskse tähtsusega ja tähendavad 
rohkem kui lihtsalt füüsilised toimingud; on seisukohal, et selline hoolitsus on 
hindamatu ja seda ei saa rahas väljendada; on seetõttu seisukohal, et sellised hooldajad 
peaksid saama avaliku sektori toetust, kuna nad täidavad sotsiaalseid vajadusi, ning et 
tuleks leida lahendused, et nad ei satuks ebasoodsasse olukorda, kuna nende tööalane 
tegevus saab kahjustada; on samuti veendunud, et tööturule naasmisel tuleks nende 
juurdepääsu hõlbustada ja et pensionile jäädes ei tohiks nad olla halvemas olukorras;

16. kutsub liikmesriike üles nägema tihedas koostöös sotsiaalpartneritega ette eakate, eriti 
ajutist hooldust ja päevahoiuteenuseid vajavate eakate eest hoolitsevatele pereliikmetele 
eri vormis perioodilise abi ning tugiteenused, sealhulgas paindliku töökorralduse;

17. tuletab meelde, et peresisene hooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse;

Kiindumuspõhine hooldus

18. kutsub liikmesriike üles tunnistama kiindumuspõhise hoolduse väärtust ja parandama 
oma sotsiaalkaitset; ergutab liikmesriike kehtestama sihtotstarbelisi strateegiaid 
kiindumuspõhiste hooldajate abistamiseks ja nende panuse tunnustamiseks eelkõige 
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eakate hooldamisel, ning esitama ettepanekuid piisavate abiteenuste kohta;

19. kutsub liikmesriike üles pakkuma kiindumuspõhistele hooldajatele professionaalset 
tuge, koolitust ja kogemusnõustamist;

20. tuletab meelde, et kiindumuspõhine hooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse;

Koduhooldus

21. kutsub liikmesriike üles kehtestama koduhoolduse miinimumstandardid sellistes 
valdkondades nagu tööaeg, hooldajate tasustamine ja majutus, et võtta arvesse nende 
töö eripära, eelkõige asjaolu, et nad elavad ja töötavad hooldatavaga samas 
majapidamises, samuti keskmine tööaeg, mis arvutatakse hooldaja tööna vahetustes, 
töötasu määr, mis sõltub hooldatava hooldusvajadustest ja hooldaja oskustest, ning 
kodus elavale hooldajale mõeldud eraldi ruum, juurdepääs tualettruumile, köögile ja 
võimaluse korral internetile;

22. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks, millise ulatusega on koduhooldaja 
kohustused, mis piirduvad tegevusega, mis rahuldab hooldatava enda vahetut vajadust, 
ja tegevusega, mida hooldatav ei suuda üksi teha;

23. tuletab meelde, et koduhooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, välja arvatud 
juhtudel, kui see kuulub arstiabi määratluse alla;

Professionaalne hooldus

24. rõhutab, et hooldusmudelitel, -teenustel ja -rajatistel Euroopa Liidus peavad olema 
kõige arenenumad tehnoloogilised ja teaduslikud ressursid hooldatavate hüvanguks ning 
neid tuleks kohandada vastavalt iga hooldatava vajadustele;

25. julgustab liikmesriike looma koolide ja lasteaedade lähedusse eakate kogukondlikke 
hooldekeskusi ning eakatele mõeldud vabatahtliku tegevuse ja elukestva õppe 
võimalusi, ning edendama põlvkondadevahelisi sidemeid, soodustades nende teenuste 
omavahelist sidumist;

26. rõhutab, et tärkav hõbedane majandus võib kujuneda üheks peamiseks majanduse 
tõukejõuks, eriti maapiirkondades, ning pakkuda võimalusi tervishoiu- ja pikaajalise 
hoolduse sektoritele, et tagada kvaliteetne hooldus tõhusamal moel;

27. kutsub liikmesriike üles tagama meditsiini- ja teiste professionaalse hoolduse alal 
töötajatele nõuetekohased töö- ja tööhõivetingimused ning investeerima haridusse ja 
koolitusse, et tagada pakutava hoolduse kvaliteet; nõuab stiimulite loomist eakate 
hooldaja elukutse omandamiseks;

28. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tegeleksid platvormide või erasektori tööhõivebüroode 
kaudu saadud töö ebaseaduslike tingimustega, kui nad korraldavad hooldustöötajate 
roteerumist;

29. kutsub liikmesriike üles vajaduse korral võimaldama riiklike hooldusteenuste osutajate 
registrite loomist, et jälgida miinimumstandardite ja õiguslike nõuete täitmist; märgib, 
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et liikmesriigid võiksid selliseid registreid vastastikku tunnustada;

30. rõhutab, et deklareerimata töö vähendamiseks professionaalses hoolduses on oluline 
tagada riiklik rahastamine tegelike hooldusteenuste osutajatega 
sotsiaalkindlustussüsteemide raames või rahastamine maksukulude kaudu, mis 
muudavad seadusliku ja õiglase hooldusteenuse osutamise taskukohaseks ja odavamaks 
kui deklareerimata hooldajate osutatavad hooldusteenused;

31. rõhutab, et enamik hooldatava juures elava hooldaja osutatavatest teenustest on 
piiriülesed, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaotama takistused 
hooldusteenuste vaba ja seadusliku osutamise eest;

32. rõhutab, et kolmandate riikide kodanike sotsiaalse kaasatuse ja tööturule integreerimise 
tagamiseks hooldusteenuste osutamisel ning hoolduse tunnustamise ja väärtuse 
tagamiseks on oluline, et liikmesriigid kontrolliksid piiril selliste kolmandate riikide 
kodanike sisenemist riiki, kes soovivad pakkuda hooldust, ja tagaksid, et nad on riigis 
seaduslikult elavad sisserändajad;

33. tuletab meelde, et professionaalne hooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, välja 
arvatud juhtudel, kui see kuulub arstiabi määratluse alla;

Arstiabi

34. rõhutab, et liidu meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust arstiabi 
korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel, mis hõlmab arstiabi juhtimist ja sellele 
määratud vahendite eraldamist;

35. rõhutab elukestva terviseedenduse ja -hariduse, haiguste ennetamise ja korrapärase 
tervisekontrolli programmide tähtsust ning vajadust teha uusi algatusi, nagu parem 
haiguste ennetamise poliitika ja tõhusamad tervishoiuprogrammid, et soodustada 
tervena vananemist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aktiivselt osalema WHO 
tervena vananemise kümnendis, koostades ELis tervena vananemise kavad, mis 
hõlmavad juurdepääsu tervishoiu- ja hooldusteenustele, samuti tervise edendamise ja 
ennetustöö kavasid; kutsub komisjoni üles koostama programmi „Euroopa horisont“ 
raames kõrgete eesmärkidega füüsilise ja vaimse tervise uurimiskava; julgustab 
liikmesriike kaaluma sel eesmärgil mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu 
„NextGenerationEU“ vahendite kasutamist;

36. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid pikaajalise hoolduse, palliatiivse hoolduse ja 
hooldushaigla teenuse ning mäluprobleemidega seostatud ajutalitluse häiretega inimeste 
hoolduse ja hooldajate tervisetoetuse arendamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles rõhutama, et igaüks peab saama kõige asjakohasemat multidistsiplinaarset ravi 
tema kannatuste leevendamiseks, võttes arvesse tervise-, psühholoogilist, 
emotsionaalset ja vaimset mõõdet, mis on osa inimese seisundist, ning austades täiel 
määral elu ja inimväärikust;

37. rõhutab, kui oluline on võtta kiiresti meetmeid ELi puudega isiku kaardi rakendamiseks; 
tuletab meelde, et ELi puudega isiku kaart on edaspidi väga oluline vahend, mis aitab 
puuetega inimestel kasutada oma vaba liikumise õigust tõketeta Euroopas; tuletab 
meelde, et juurdepääsetavusega peaks kaasnema sobiv taristu; ergutab liikmesriike 
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suurendama Euroopa Sotsiaalfond+, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja õiglase 
ülemineku fondi kulutusi, et kohandada avalikku taristut, sealhulgas transporti, ja 
avalikke ruume kõigi jaoks;

Vabatahtlik hooldus

38. rõhutab, et vabatahtlik hooldus on vabatahtliku tegevuse asjakohane valdkond; kutsub 
komisjoni üles võtma arvesse, et väärikas hooldustegevus soodustab ja arendab selle 
pakkujate oskusi, mille tulemuseks on isiksuse kasv, mis soosib tulevast isiklikku, 
kutsealast ja sotsiaalset arengut; on seisukohal, et selle küpsusastme omandanud 
üksikisikud võivad panustada need väärtuslikud omadused sotsiaalsesse tegevusse, 
mille eesmärk on saavutada ühine hüve;

39. tunnistab Euroopas heategevuslike asutuste ja/või usuinstitutsioonide, sealhulgas 
katoliku kiriku poolt pakutava hoolduse väärtust, mille heaks näiteks on praegu eelkõige 
viimase pakutav toetus Ukraina kriisi kontekstis;

40. tuletab meelde, et vabatahtlik hooldus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse;

°
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41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Or. en


