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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη

(2013/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3 
παράγραφος 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 9, 151, 153 και 168,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 1, 21, 23, 24, 25, 34 και 35,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30 (το 
δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό) και το άρθρο 
16 (το δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της 
υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας» (COM(2009)0567),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» 
(COM(2010)0636),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

– έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας του Μαρτίου 
2012 με τίτλο «Κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της εν εξελίξει 
δημοσιονομικής εξυγίανσης»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας2,

                                               
1 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11.
2 ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με στρατηγική ΕΕ 20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της 
πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων 
άσκησης, πρακτικής και μαθητείας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το Πρόγραμμα για τη 
διανομή τροφίμων στους άπορους της Ένωσης5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για την ενσωμάτωση των Ρομά6 (2010/2276(INI),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του 
προβλήματος των αστέγων και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της 
ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της 
ΕΕ για τους αστέγους8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20209,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου 
στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της... σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές 
πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 201311,

                                               
1 ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 16.
2 ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
3 ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
4 ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 19.
5 ΕΕ C33 E της 5.2.2013, σ. 188.
6 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 112.
7 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 25.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0383.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
10 ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 79.
11 Υπό έγκριση.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο «2012: Η πρόσβαση στην 
υγεία για τις ευάλωτες ομάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2012». 

– έχοντας υπόψη την έκδοση της ΔΟΕ με τίτλο «Κοινωνική ασφάλιση για όλους –
Αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες 
ομάδες σε χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της … (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού 
ακόμη και σε συνθήκες κρίσης και ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη και στις υπηρεσίες 
υγείας θα πρέπει να θεωρείται βασικό δικαίωμα όλων στην ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα της ανισότητας διευρύνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, 
καθώς οι φτωχοί και οι άποροι γίνονται ακόμη φτωχότεροι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες πλήττονται δυσανάλογα από τη σημερινή 
κρίση, καθώς δέχονται το διπλό πλήγμα της απώλειας του εισοδήματός τους και της 
μείωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των υπηρεσιών προς τους χρήστες αυξάνεται, με 
αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα επαρκές επίπεδο 
υπηρεσιών για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους, γεγονός που συνεπάγεται την 
απώλεια της ανεξαρτησίας τους, επιπρόσθετο άγχος στον οικογενειακό ή τον 
επαγγελματικό βίο ή πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τροποποιούνται 
ώστε να διακόψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για 
ορισμένες ομάδες, γεγονός που ενέχει επιπλέον κινδύνους για την ατομική και τη δημόσια 
υγεία·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’ 
οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αρωγής, θεμελιώνεται στο άρθρο 19 
της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν ορισμένοι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ και άλλα άτομα που 
δικαιούνται βάσει του νόμου πρόσβαση σε δικαίωμα διασυνοριακής περίθαλψης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και περισσότερες εκθέσεις για αυξανόμενη κοινωνική 
διάσπαση και επιθετικότητα που εκδηλώνεται με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά 
μειονοτήτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ακολουθούν οπισθοδρομική πολιτική 
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απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες ή ψυχιατρικά νοσήματα με
αποτέλεσμα να απομακρύνονται από μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα 
αυτών των ατόμων και να κινούνται προς μια παλαιού τύπου θεσμική προσέγγιση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της περίθαλψης, πολλές θέσεις εργασίας δεν είναι 
καλά αμειβόμενες και ενδέχεται να παρέχεται περιορισμένη κατάρτιση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που αποσύρονται από το καθεστώς περίθαλψης και 
επιλέγουν έναν ανεξάρτητο βίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

1. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις δυσκολίες εξασφάλισης συγκρίσιμων και 
επίκαιρων δεδομένων σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που περνά 
από τα μέτρα «θεραπείας» των συμπτωμάτων αποκλεισμού και κακής υγείας προς μέτρα 
πρόληψης «ως στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της 
επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι χρόνιες ασθένειες, η εύθραυστη υγεία και η 
αναπηρία»1· τονίζει το μακροπρόθεσμο κόστος της μη ανάληψης δράσης·

3. θεωρεί ότι η στέρηση της πρόσβασης σε υγειονομική ή άλλη περίθαλψη για τα ευάλωτα 
άτομα συνιστά παραπλανητική εξοικονόμηση πόρων, καθώς ενδέχεται να έχει 
μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και στην 
ατομική ή δημόσια υγεία·

4. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένες ιατρικές καταστάσεις φέρουν ένα κοινωνικό 
στίγμα το οποίο αποθαρρύνει τα άτομα να αναζητήσουν την απαραίτητη φροντίδα, με 
αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν αγωγή για μεταδιδόμενα νοσήματα και να ανακύπτουν 
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία·

5. θεωρεί ότι πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης του κόστους που εφαρμόζονται 
σήμερα δεν έχουν τύχει πλήρους αξιολόγησης όσον αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές τους 
συνέπειες ή τις διακρίσεις που ενδέχεται να εισάγουν, καθώς και όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους·

6. επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες των περικοπών στα μέτρα 
προληπτικής περίθαλψης σε καιρούς κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα πρόληψης, αν πρέπει να 
μειωθούν, τουλάχιστον ας διατηρηθούν έστω και περιορισμένα, ώστε να διατηρηθεί η 
συνέχεια και να μην καταστραφούν οι υποδομές·

7. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την καινοτομία στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να αντιστρέφουν τις θετικές τάσεις στην 
ανάπτυξη πολιτικών·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ πλήττονται 
δυσανάλογα από τις περικοπές των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα να χάνουν τις 

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση, 2980ο Συμβούλιο «Απασχόληση, 
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές», Νοέμβριος 2009.
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υπηρεσίες υποστήριξης που τους επέτρεπαν να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητά τους·

9. θεωρεί ότι τούτο επιφέρει μια αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν μακροχρόνια σε 
ιδρύματα και τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, ο 
οποίος συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την αναπηρία 2010-2020·

10. θεωρεί ότι οι περικοπές σε υπηρεσίες περίθαλψης και υποστήριξης για νέους ή άλλες 
ευάλωτες ομάδες είναι πιθανόν να υπονομεύσουν τις ισχύουσες πολιτικές της ΕΕ υπέρ 
της ενεργητικής ένταξης·

11. αναγνωρίζει τη σημασία και την οικονομική αποδοτικότητα της έγκαιρης επένδυσης στα 
πρώτα χρόνια του παιδιού, όσον αφορά τις ευκαιρίες μέγιστης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων του· αναγνωρίζει ότι η επένδυση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές 
υπηρεσίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη επαρκών και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και για τη χάραξη συνολικών στρατηγικών πρόληψης·

12. αναγνωρίζει την κοινωνική προσφορά των ατόμων που παρέχουν φροντίδα και τις ολοένα 
και μεγαλύτερες ευθύνες που επωμίζονται λόγω της μείωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή της αύξησης του κόστους αυτών·

13. αναγνωρίζει το έργο των οργανώσεων του τρίτου τομέα και των εθελοντικών 
οργανώσεων, αλλά θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως υποκατάστατα της 
ευθύνης του κράτους να διασφαλίζει αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας.

Συστάσεις

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν αξιολογήσεις
κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων λιτότητας και να προβεί σε συστάσεις για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων αυτών των μέτρων στις ειδικές συστάσεις ανά 
χώρα·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ποιες εθνικές πολιτικές αντιβαίνουν στους στόχους για μείωση της 
φτώχειας το 2020 και να προτείνουν λύσεις σχετικά· καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες ομάδες και να άρουν τα εμπόδια στην πρόσβαση, να 
βελτιώσουν τα μέτρα περιορισμού και πρόληψης, ώστε να επανέλθει η προσέγγιση με 
άξονα τα δικαιώματα των ατόμων αυτών και να αποτραπεί η μακροπρόθεσμη ζημία και 
το κόστος που συνεπάγεται η μη ανάληψη δράσης·

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις συμφωνίες με χώρες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική ενίσχυση κοινωνικές διασφαλίσεις για την προστασία των υπηρεσιών 
περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ασυμβατότητα που πιθανώς ανακύπτει μεταξύ των 
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δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20041 και 
της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ2, προκειμένου να προτείνει τυχόν αλλαγές που 
απαιτούνται ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα στην παρεχόμενη κάλυψη·

18. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των εγκλημάτων μίσους και να 
προαγάγουν τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, ενισχύοντας, εάν κριθεί απαραίτητο, τους 
εθνικούς φορείς για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προάγοντας την κατάρτιση 
στο πλαίσιο των δημόσιων αρχών·

19. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε πολιτική ή 
πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και/ή των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την περίθαλψη αφορά τις υπηρεσίες εκείνες που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές ανάγκες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των ατόμων·

20. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο ώστε να 
ενισχυθεί η χρηματοδότηση προς προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες 
και παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την 
πλήρη απορρόφηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων συναφών μέσων 
που απευθύνονται στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων που κινδυνεύουν 
από αποκλεισμό και να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τον 
στόχο για τη φτώχεια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

21. προτρέπει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα μέτρα στήριξης για τα άτομα που παρέχουν 
φροντίδα και τον τομέα εθελοντικής εργασίας προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο 
εξατομικευμένα, ποιοτικά και οικονομικά αποδοτικά μέτρα·

22. προτρέπει τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν έναν επίσημο κοινωνικό διάλογο για 
τον τομέα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας· 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) εδώ και καιρό ασχολείται με 
τις επιπτώσεις των αποκαλούμενων μέτρων λιτότητας γενικά και στις ευάλωτες ομάδες 
ειδικότερα. Αυτή η ενασχόληση αποτυπώνεται με διάφορες δράσεις, όπως: οι εκθέσεις μας 
σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης1, όπου εκφράσαμε την άποψη ότι η 
κοινωνική διάσταση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απάντησης της ΕΕ στην 
κρίση· η έκθεση σχετικά με τους νέους και την κρίση2 · η γνωμοδότησή μας σχετικά με τις 
γυναίκες και την κρίση 3 και η επικείμενη έκθεση σχετικά με τους αστέγους4. Επίσης έχουμε 
εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ειδικότερα όσον αφορά την 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, όπου έχουμε 
εκφράσει με σαφήνεια την άποψή μας ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι η πρόληψη της 
φτώχειας, διότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και ότι γενικότερα η εστίαση 
στην πρόληψη αποδεικνύεται οικονομικά αποδοτικότερη μακροπρόθεσμα. Η επιτροπή EMPL 
τάσσεται υπέρ της διάθεσης του 20% της χρηματοδότησης του ΕΚΤ για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και επί του παρόντος διαμορφώνει τη θέση της επί του προτεινόμενου Ταμείου 
για τους Απόρους5,·όπου η Επιτροπή έχει ήδη καλύψει σε βάθος ορισμένα ζητήματα, η 
εισηγήτρια της παρούσας έκθεσης προσπαθεί να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη.

Στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η εισηγήτρια θέτει ως στόχο τον εντοπισμό ορισμένων 
ζητημάτων που ανακύπτουν και αφορούν τις ομάδες που είναι διαπιστωμένα ευάλωτες, τις 
ομάδες οι ανάγκες των οποίων καθίστανται πλέον πιο εμφανείς ή πολυάριθμες, και τις εν 
δυνάμει ευάλωτες ομάδες λόγω των υφιστάμενων μεταβαλλόμενων συνθηκών, όπως είναι τα 
προσωπικά χρέη. Η επιτροπή εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τις ποικίλες οργανώσεις 
που μας προμήθευσαν επικαιροποιημένες πληροφορίες. Η ανάγκη για ακριβή, συγκρίσιμα και 
όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα δεδομένα έχει προσδιοριστεί σαφώς ως προτεραιότητα.

Είναι σαφές ότι ο τομέας της παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με σωματικές 
ή μαθησιακές αναπηρίες και η παροχή στήριξης σε παιδιά και νέους ή σε άλλα άτομα με 
ειδικές ανάγκες δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς ενώ οι δαπάνες μειώνονται, 
η ζήτηση αυξάνεται. Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης επίσης αντιμετωπίζει παρόμοιες 
προκλήσεις. Οι περικοπές αυτές, είτε αφορούν τις υπηρεσίες είτε τα κοινωνικά επιδόματα, 
επηρεάζουν τόσο τα άτομα που χρειάζονται τη φροντίδα όσο και τα άτομα που την παρέχουν. 
Οι προϋπολογισμοί του δημόσιου τομέα υπόκεινται σε περικοπές. Οι πάροχοι υπηρεσιών του 
τρίτου τομέα μιλούν για ολοένα και μικρότερα έσοδα από συμβάσεις του δημοσίου, 
χορήγηση επιδοτήσεων και δημόσιες δωρεές· ορισμένοι φορείς ανησυχούν για το μέλλον 
τους· ακόμη και η εθελοντική εργασία προϋποθέτει κάποιες υποδομές. Είναι πιθανό αυτές οι 
βραχυπρόθεσμες περικοπές να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα προβλήματα. 

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι η κοινωνική ανισότητα εξακολουθεί να 
αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης των ήδη 

                                               
1 Έκθεση Cornelissen 2012 και έκθεση Lope Fontagné 2013 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
(2011/2320(INI) (2012/2257(INI))
2 Έκθεση Turunen σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας (2009/2221(INI))
3 Έκθεση Zimmer σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
(2012/2301(INI))
4 Έκθεση Delli σχετικά με την κοινωνική στέγαση
5 Πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
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ευάλωτων ομάδων, με πολλούς από τους ήδη φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι.1 Η 
κατάσταση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για μείωση της φτώχειας και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ορισμένα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, ειδικότερα αυτά που διαρθρώνονται γύρω από την οικογένεια, ή στα 
οποία ορισμένα δικαιώματα εξαρτώνται από εργασιακά καθεστώτα, επίσης φαίνονται 
λιγότερο κατάλληλα να αντέξουν τις ολοένα και εντονότερες πιέσεις της κρίσης, κυρίως όσον 
αφορά την παιδική φτώχεια2.

Ένα προφανές ζήτημα κοινωνικής ευθύνης εν μέσω κρίσης είναι ο ρόλος της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη. Μολονότι η δημόσια υγεία υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλης 
επιτροπής, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ίδιοι οι κανόνες 
κοινωνικής ασφάλισης εγείρουν φραγμούς. Για παράδειγμα, η λήξη της παροχής ασφάλισης 
υγείας μετά από ορισμένο χρόνο ανεργίας ή τα συστήματα που αποκλείουν ορισμένες ομάδες 
ατόμων, όπως οι μετανάστες χωρίς έγγραφα, από την πρωτοβάθμια ή μη επείγουσα 
περίθαλψη, ή τα συστήματα που καλύπτουν μόνο τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς 
πλήρους απασχόλησης, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης ή τους περιστασιακά εργαζόμενους. Οι γυναίκες γενικότερα, αλλά 
ειδικότερα οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες όπως οι Ρομά και οι μετανάστριες 
εργαζόμενες, βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 3. Ορισμένα κράτη μέλη αλλάζουν ή 
μεταρρυθμίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης: οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να 
αξιολογούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αποκλείεται κανείς από τις παροχές. Ο αριθμός 
των αστέγων ή των ατόμων που διαθέτουν προσωρινή στέγαση αυξάνεται σε ορισμένα κράτη 
μέλη, με αποτέλεσμα πολλοί να μην έχουν διαρκή πρόσβαση στην περίθαλψη: υπάρχουν 
παιδιά που δεν εμβολιάζονται ούτε με τα βασικά εμβόλια και είναι προφανές ότι έχουν κάνει 
την επανεμφάνισή τους ορισμένες μεταδοτικές ασθένειες μεταξύ των ατόμων που μένουν σε 
ανεπαρκή καταλύματα και στερούνται πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ορισμένοι υπήκοοι της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, παρά τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20044, λόγω του τρόπου εφαρμογής 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ·5 πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήζει διερεύνησης και θα πρέπει να 
γεφυρωθεί το χάσμα όσον αφορά την παρεχόμενη κάλυψη.

Το ολοένα και μεγαλύτερο κόστος της συμμετοχής στις ιατρικές δαπάνες ή το κόστος των 
συνταγών φαρμάκων, σε σύγκριση με τα εισοδήματα των ατόμων που τα χρειάζονται, 
αποτρέπουν την έγκαιρη προσφυγή σε περίθαλψη με αποτέλεσμα να απαιτούνται πιο 
δαπανηρές και επείγουσες υπηρεσίες φροντίδας αργότερα. Αυτό μπορεί επίσης να έχει ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή θεραπευτικών αγωγών και να συνεπάγεται απουσία από την εργασία 
ή, ως σοβαρότερη έκβαση, δυσμενή εξέλιξη της ιατρικής κατάστασης. Επίσης φραγμός στην 
περίθαλψη αναφέρεται ότι είναι η ντροπή ή το στίγμα της αναζήτησης περίθαλψης για 
ορισμένες καταστάσεις, όπως το HIV/AIDS, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή ακόμη 
και ο καρκίνος σε ορισμένες κοινωνίες. Σε ορισμένα κράτη μέλη τα ποσοστά σημειώνουν 
                                               
1 Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012 και 3η Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη, 
Eurofound 2012
2 Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την αντιμετώπιση και 
πρόληψη της παιδικής φτώχειας και την προαγωγή της παιδικής ευημερίας (‘Tackling and preventing Child Poverty
and promoting child well-being )’, 27 Ιουνίου 2012
3 Paper 8 Social Security for All (Έγγραφο 8 - Κοινωνική Ασφάλιση για Όλους), Scheil-Adlung and Kuhl, ΔΟΕ 2011
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
5 Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών



PR\926028EL.doc 11/13 PE504.317v01-00

EL

αύξηση. Ορισμένες χώρες προσπαθούν οι ίδιες να μειώσουν το κόστος των φαρμακευτικών 
προμηθειών μέσω καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των φορέων που πραγματοποιούν τις 
αγορές όσον αφορά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Ο αριθμός των απασχολούμενων 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει μειωθεί σημαντικά σε ορισμένες χώρες, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παροχή των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές 
όπου ήταν ήδη περιορισμένη. Σε ορισμένες χώρες μειώθηκε ο μισθός των εργαζομένων στην 
περίθαλψη, γεγονός που μεταξύ άλλων τους ωθεί να αναζητήσουν εργασία σε άλλο κλάδο ή 
σε άλλη χώρα. Αμφότερες οι επιλογές έχουν επιπτώσεις στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

Η επιτροπή μας ενημερώθηκε και για έναν ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά 
με τα άτομα που απασχολούνται προσωρινά ή περιστασιακά και είναι πιθανό να απολέσουν
τις παροχές υγείας από την εργασία τους, πέρα από τα προβλήματα που προκαλεί η απουσία 
σταθερού εισοδήματος.

Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι περίπλοκες διαδικασίες 
πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση και την παροχή περίθαλψης ενδεχομένως να 
αποτρέπουν ορισμένους να διεκδικήσουν ή να λάβουν ό,τι δικαιούνται, γεγονός που 
επηρεάζει τις ικανότητες επιβίωσής τους. Και αυτό είναι ζήτημα που αφορά άτομα σε 
διασυνοριακές συνθήκες. Οι μειώσεις προσωπικού, η ανεπαρκής κατάρτιση ή η συχνή 
εναλλαγή προσωπικού μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ή την ακρίβεια 
των πληροφοριών και τα άτομα να καθίστανται πιο ευάλωτα.

Ένα χαμηλό ή περιστασιακό εισόδημα, ή ακόμη και η παντελής απουσία εισοδήματος, σε 
συνδυασμό με το ολοένα και υψηλότερο κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μπορεί 
επίσης να σημαίνει την αποκοπή των ατόμων από ουσιαστικές υπηρεσίες σε ορισμένα κράτη 
μέλη, στερώντας τους την πρόσβαση στη θέρμανση ή την ψύξη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 
την υγεία τους, ιδιαίτερα δε σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η φροντίδα κατ’ οίκον καθίσταται 
πρακτικά αδύνατη σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Οι μειώσεις στις παροχές και/ή τις υπηρεσίες φέρονται να έχουν άμεσο, αρνητικό αντίκτυπο 
στα άτομα με αναπηρίες και στην ποιότητα ζωής τους. Η επιτροπή μας ενημερώθηκε ότι, στη 
χειρότερη περίπτωση, η φροντίδα περιορίζεται στο «τάισμα και καθάρισμα» του ατόμου και 
ότι δεν προάγεται πια η ανεξάρτητη διαβίωση και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας που 
συνάδει με τις δεσμεύσεις της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία. Ορισμένα κράτη μέλη δεν αποφεύγουν πια την ιδρυματική φροντίδα 
και παραγκωνίζουν πιο καινοτόμες προσεγγίσεις φροντίδας που προωθούν την αυτονομία, 
ακόμη και όταν είναι οικονομικά πιο αποδοτικές. Επίσης υπάρχουν ολοένα και περισσότερα 
κρούσματα ρητορικής μίσους, πρακτικών εκφοβισμού και επιθέσεων κατά ατόμων με 
αναπηρίες, προβλήματα ψυχικής υγείας και άλλες ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστες 
(χωρίς έγγραφα) και οι Ρομά, άτομα των οποίων η περίθαλψη θεωρείται «οικονομικά 
ασύμφορη». Η στάση αυτή προωθείται και από ορισμένα πολιτικά κινήματα και μέσα 
ενημέρωσης και αρθρώνεται ως πολιτικός λόγος. Δεν θα πρέπει να μένουμε αδιάφοροι έναντι 
συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις, τόσο για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των 
ατόμων που δέχονται τις επιθέσεις όσο και των ατόμων που εργάζονται με αυτά.

Η φροντίδα προς ηλικιωμένους με ειδικές ανάγκες επίσης περνάει κρίση σε πολλές χώρες. 
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Δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη μακροχρόνιες παροχές και, ακόμη και όταν υπάρχουν, 
ενδέχεται να επισύρουν κόστος για πρόσθετες υπηρεσίες. Η φροντίδα συχνά είναι άτυπη, 
παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας που ενδέχεται να έχουν εργασιακές υποχρεώσεις ή να 
φροντίζουν και άλλα άτομα, και οι υπηρεσίες που τους διευκολύνουν δέχονται πιέσεις. 
Μπορεί να αναγκάζονται να παρέχουν σχετικά απαιτητική ιατρική φροντίδα με ελάχιστη ή 
καθόλου κατάρτιση ή υποστήριξη. Το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης όπως η βοήθεια 
κατ’ οίκον είτε αυξάνεται είτε καθίσταται απαγορευτικό και διακόπτεται η βοήθεια. Τα άτομα 
που φροντίζουν παιδιά μπορεί παράλληλα να στηρίζουν ενήλικες με προβληματικές 
συμπεριφορές ή εθισμούς ή να ανατρέφουν στην ουσία τα ίδια τους τα αδέρφια. Αυτή η 
άτυπη φροντίδα στην ουσία εξοικονομεί για τις κυβερνήσεις τεράστια ποσά και συνιστά 
παραπλανητική εξοικονόμηση πόρων η υπονόμευση της στήριξης των ατόμων που παρέχουν 
αυτή τη φροντίδα. Τίθεται επίσης και το ζήτημα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της 
άτυπης φροντίδας υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης σύνθεσης των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τη φροντίδα από επαγγελματίες, είναι ένας τομέας γνωστός για τις χαμηλές 
αμοιβές, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τη συχνή εναλλαγή εργαζομένων, και ως εκ 
τούτου δεν προκαλεί έκπληξη η έλλειψη προσωπικού. Σε ορισμένα κράτη μέλη η φροντίδα 
μπορεί να παρέχεται από ιδιώτες στα σπίτια, με ελάχιστο ή ανύπαρκτο ουσιαστικό κρατικό 
έλεγχο. Το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί σχετικά με τη σημασία της Σύμβασης της ΔΟΕ για 
τις οικιακές βοηθούς εν προκειμένω. Οι εργασιακές σχέσεις συχνά είναι αποδυναμωμένες, ως 
εκ τούτου μια τομεακή προσέγγιση των κοινωνικών εταίρων θα μπορούσε να αυξήσει τις 
προδιαγραφές.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του παιδιού, γνωρίζουμε τη σημασία του να έχει θετικές εμπειρίες 
κατά τα πρώτα έτη της ζωής του. Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι κοινωνικοί 
παράγοντες είναι ιδιαίτερα καθοριστικοί κατά τα πρώτα έτη της ζωής, επηρεάζοντας 
σημαντικά την υγεία, την εκπαιδευτική εξέλιξη και τις ευκαιρίες του παιδιού στο μέλλον. 
Αξίζει να επισημάνουμε ότι το υψηλότερο ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο εντοπίζεται στα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας1, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για αυτή 
την ηλικιακή ομάδα είναι κατά κανόνα οι χαμηλότερες2 . Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο 
παιδιά στην ΕΕ υπάγονται στο καθεστώς εναλλακτικής φροντίδας: η βεβαρυμμένη θέση 
αυτών των παιδιών είναι γνωστή, όπως γνωστή είναι και η ανάγκη για υψηλής ποιότητας 
παρεμβάσεις κοινωνικών υπηρεσιών ώστε είτε να προληφθεί η ένταξή τους στο καθεστώς 
μέριμνας είτε να διασφαλιστεί μια εμπειρία που θα βασίζεται περισσότερο στην κοινότητα 
και θα τυγχάνει υποστήριξης όσο βρίσκονται σε καθεστώς μέριμνας και κατά τη μετάβασή 
τους προς την ανεξαρτησία.

Οι εν δυνάμει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες της ολοένα και μεγαλύτερης ανασφάλειας και 
της ανικανότητας παροχής αποτελεσματικής φροντίδας είναι ένα θέμα που συχνά έχει 
επισημανθεί εντόνως προς την επιτροπή μας. Η εμπλοκή της Τρόικα στην κατάρτιση των 
εθνικών προϋπολογισμών σημαίνει ότι η ΕΕ θεωρείται ότι επηρεάζει άμεσα τομείς που είναι 
κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες των κρατών μελών, οπότε θα πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΕ 
επίσης προτείνει λύσεις. Οι συνολικές εκτιμήσεις κοινωνικών επιπτώσεων των αλλαγών στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών φροντίδας είναι το λιγότερο 
                                               
1 «The case for investing in disadvantaged young children», James J. Heckman University of Chicago and University
College Dublin, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Ιανουάριος 2012
2 «The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis», Van der Gaag, J. και Tan, J.P.,
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ουσιώδεις ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση μιας ήδη δυσχερούς κατάστασης, η πρόκληση 
μακροπρόθεσμων προβλημάτων και η υπονόμευση των στόχων άλλων πολιτικών: αυτό είναι 
το καθήκον της ΕΕ στο πλαίσιο της Τρόικα και κατά την αξιολόγηση των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.


