
                                                                           
Üleskutse toetada Töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi menetluse edenemist 
 
Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsuse ministrid ja Euroopa Parlamendi saadikud! 
 
26. aprillil 2017. a. avalikustas Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku, et “toetada lapsevanemate ja 
hooldajate töö- ning eraelu tasakaalustamist”. Tegemist on teemaga, mille üle hetkel debateeritakse 
Euroopa Liidu Nõukogus. Järgnevad kuud Bulgaaria eesistumisel on antud teema käsitlemisel 
otsustavad. Meie jaoks on äärmiselt tähtis, et selle dokumendi menetlemine edeneks komisjoni 
ettepanekut kärpimata ja täiendavate takistusteta, mis lükkaks selle vastuvõtmise edasi.  
 
Oleme osa võrgustikust Eurocarers, mis üleeuroopalise kodanikuühendusena töötab selle nimel, et 
omastehooldajad1 leiaksid tunnustamist ja toetust. Juba aastaid oleme selle algatusega töötanud ja 
tervitame ettepanekut, sest usume kindlalt, et see võib avaldada tõelist mõju nii lapsevanematele kui ka 
hooldajatele. 
 
Olemasolev õiguslik ja institutsionaalne puhkuse raamistik ei suuda piisavalt lahendada lapsevanemate 
ja hooldajate igapäevaseid probleeme ega paku tänapäevase ühiskonna vajadustele sobivaid lahendusi. 
Omastehooldajate kanda on 80% hoolduskoormusest kogu Euroopas. Demograafiliste muutuste taustal 
on nende panus veelgi väärtuslikum, kuigi nende rolli ei tunnustata. Lisaks sellele seisavad 
omastehooldajad vastamisi tõelise väljakutsega ühendada hoolduskohustus koos palgalise tööga, samuti 
tööturule pääsemisega ja püsima jäämisega. Naised on ennekõike haavatavad, kuna nende kanda on 
umbes kaks kolmandikku hoolduskoormusest. Nende hooldajaroll võimendab soolise palga- ja 
pensionilõhe teket, naiste madalam palk ja vähenenud pension on omakorda vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse teguriks. 
 
Direktiivi ettepanek Töö- ja eraelu tasakaalustamisest on õige tee liikumaks edasi ja see tuleb nüüd 
otsustavalt heaks kiita ning pöörata tähelepanu selle jõustamisele ja järelevalvele. Mõningad kirjeldatud 
meetmetest on eriti kasulikud omastehooldajate jaoks, näiteks tasuline hooldajapuhkus ja õigus 
taotleda paindlikke töötingimusi. See toob kaasa olulisi muutusi paljude eurooplaste elus. 
 
Paljud Euroopa inimesed on võõrandumas Euroopa Liidu projektist, tundes, et nad on 
globaliseerumisvõidujooksu kaotanud ja otsivad vastuseid anti-euroopalistest hoiakutest. See on 
tingitud asjaolust, et EL on viimastel aastatel unustanud oma inimpära ja oma eesmärgi minna 
kaugemale finants- ja majanduslikust integratsioonist, et luua tõeline sotsiaalne Euroopa. Me tervitame 
Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamist ning töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi vastuvõtmine 
oleks esimene konkreetne näide sellest, kuidas häid kavatsusi saab reaalsuseks muuta. 
 
Oleme teadlikud, et see võib nõuda mõningaid investeeringuid ja kohandusi riiklikes õigusaktides ja 
poliitikavaldkondades. Oleme Teie käsutuses üksikasjalikumaks aruteluks konkreetsete küsimuste üle. 

 
Ivar Paimre, juhatuse liige 
MTÜ Eesti Omastehooldus, Eurocarers AISBL 

                                                             
1  Omastehooldajad on “inimesed, kes hooldavad tasu saamata oma pereliiget või lähedast, kel on tuvastatud 
krooniline haigus, puue või muu pikaajaline tervise puudujääk või hooldusvajadus, tehes seda väljaspool kutse- või 
ametlikku hoolekande tööd”. 
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