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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kiszolgáltatott csoportok gondozáshoz való hozzáféréséről

(2013/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 3. cikke (3) 
bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen 
annak 9., 151., 153. és 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 1., 21., 23., 24., 25., 
34. és 35. cikkére,

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára, és különösen annak 30. cikkére (a 
szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni védelemhez való jog) és 16. cikkére (a 
család szociális, jogi és gazdasági védelemhez való joga),

– tekintettel a Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: Az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2009)0567),

– tekintettel a Bizottság „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított 
elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” című közleményére 
(COM(2010)0636),

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
bizottsági közleményre (COM(2011)0173),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A 
szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0758),

– tekintettel a Szociális Védelmi Bizottság által „A gazdasági válság és a folyamatban lévő 
költségvetési konszolidáció szociális hatása” címmel 2012 márciusában készített 
harmadik jelentésre,

– tekintettel az EU-ban a társadalmi integráció előmozdításáról és a gyermekszegénységet is 
ideértve a szegénység elleni küzdelemről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 2009. 
május 6-i állásfoglalására2,

                                               
1 HL C 9. E, 2010.1.15., 11. o.
2 HL C 212. E, 2010.8.5., 23. o.
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– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására1,

– tekintettel az EU 2020 stratégiáról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel a fiatalság munkaerőpiacra való bejutásának, valamint a gyakornoki, szakmai 
gyakorlati és gyakorlati képzési lehetőségek előmozdításáról szóló, 2010. július 6-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel „a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés)” tárgyú, 2010. október 20-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás 
programjáról szóló, 2011. július 7-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról szóló, 2011. március 9-i 
állásfoglalására (2010/2276(INI))6,

– tekintettel az EU-ban az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló, 2011. 
március 8-i állásfoglalására7,

– tekintettel az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló, 2008. április 22-i írásbeli 
nyilatkozatára és az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról szóló, 2010. december 
16-i írásbeli nyilatkozatára,

– tekintettel az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról szóló, 2011. szeptember 14-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel a fogyatékos személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 
közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló, 2011. október 
25-i állásfoglalására9,

– tekintettel a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjairól szóló, 2010. 
június 17-i állásfoglalására10,

– tekintettel a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól 
szóló, …-i állásfoglalására11,

– tekintettel a Doctors of the World szervezet „Access to health care for vulnerable groups 

                                               
1 HL C 76. E, 2013.3.25., 16. o.
2 HL C 236. E, 2011.8.12., 57. o.
3 HL C 351. E, 2011.12.2, 29. o.
4 HL C 70 E., 2012.3.8., 19. o.
5 HL C 33. E, 2013.2.5., 188. o.
6 HL C 199. E, 2012.7.7., 112. o.
7 HL C 199. E., 2012.7.7., 25. o.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0383.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0453.
10 HL C 236. E., 2011.8.12., 79. o.
11 Elfogadásra vár.
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in the European Union in 2012” [A kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférése az Európai Unióban 2012-ben] című jelentésére,

– tekintettel az OECD „Health at a glance – Europe 2012” [Egészségügyi pillanatkép 
Európában, 2012] című jelentésére, 

– tekintettel az ILO „Social security for all – Addressing inequities in access to health care 
for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia” [Szociális biztonságot 
mindenkinek – A kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek kezelése Európa és Közép-Ázsia országaiban] című 
publikációjára,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a ... véleményére (A7-
0000/2013),

A. mivel az EU alapvető értékeit még válsághelyzetben is tiszteletben kell tartani, a 
gondozáshoz és egészségügyhöz való hozzáférést pedig az EU-ban mindenkit megillető 
alapvető jognak kell tekinteni;

B. mivel számos tagállamban nő az egyenlőtlenségi szakadék, hiszen a legszegényebbek és 
leginkább rászorulók még inkább elszegényednek;

C. mivel a legkiszolgáltatottabb csoportokat aránytalanul sújtja a jelenlegi válság, hiszen 
kettős hatást szenvednek el: a jövedelemkiesést és a gondozási szolgáltatások 
visszafogását;

D. mivel a szolgáltatások fogyasztóknak felszámított költsége növekszik, ami azt jelenti, 
hogy sokan már nem tudják megfizetni a meghatározott igényeik kielégítéséhez szükséges 
megfelelő szolgáltatási szintet, ami függetlenségük elvesztését, az otthoni és munkahelyi 
körülmények között további stresszt vagy potenciálisan egészségkárosító hatásokat 
eredményez;

E. mivel néhány szociális biztonsági rendszer abba az irányba változik, hogy megszüntesse 
vagy korlátozza az egészségügyhöz való hozzáférést bizonyos csoportok számára, ami 
további személyes és közegészségügyi kockázatokat jelent;

F. mivel a többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálathoz való jogot 
– beleértve a személyes segítséget is – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 19. cikke rögzíti;

G. mivel a jelentések rámutatnak arra, hogy néhány uniós polgár és más jogosultsággal 
rendelkező polgár egyre nagyobb nehézségekkel szembesül a gondozáshoz való joguk 
gyakorlása során határokon átnyúló helyzetekben;

H. mivel egyre többször számolnak be olyan a társadalmi megosztottság és agresszió olyan 
eseteiről, amelyek a kisebbségek elleni verbális és fizikai támadásokhoz vezetnek;

I. mivel néhány tagállam visszavonul a fogyatékossággal élő, tanulási nehézségekkel küzdő 
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vagy pszichiátriai betegségben szenvedő emberekkel kapcsolatos szakpolitikák terén, ami 
ahhoz vezet, hogy a jogokon alapuló megközelítés helyett visszatérnek a múlt inkább 
intézményi szemléletéhez;

J. mivel a gondozási ágazatban sok munkahely rosszul fizetett, és előfordulhat, hogy kevés 
képzést kínál;

K. mivel a gondozási intézményeket elhagyó fiatalok különösen ki vannak téve a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés kockázatának;

1. csalódottságának ad hangot amiatt, hogy nehézségekbe ütközött a gondozáshoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos összehasonlítható és aktuális adatok megszerzése során;

2. emlékeztet arra, hogy a tagállamok megállapodtak egy olyan megközelítés elfogadásában, 
amely a kirekesztés és a rossz egészségi állapot tüneteit kezelő „gyógyintézkedések” felől 
elmozdul a „megelőző intézkedések mint olyan stratégia felé, amelynek célja az 
életminőség javítása, valamint a krónikus betegségek, a gyengeség és a fogyatékosság 
által okozott teher csökkentése”1; hangsúlyozza a fellépés elmulasztásának hosszú távú 
költségeit;

3. úgy véli, hogy a kiszolgáltatott személyek egészségügyi vagy gondozási ellátás nélkül 
hagyása egy téves gazdaságpolitika, mivel ennek hosszú távú negatív hatása lehet az 
egészségügyi költségekre és az egyéni egészségre, illetve közegészségügyre;

4. sajnálatosnak tartja, hogy a bizonyos egészségügyi állapotokhoz kapcsolódó társadalmi 
stigma elriasztja az egyéneket attól, hogy a szükséges gondozásért folyamodjanak, így az 
átvihető betegségek kezelés nélkül maradnak, és később közegészségügyi kockázattá 
válnak;

5. úgy véli, hogy a jelenleg végrehajtott rövid távú költségcsökkentési intézkedések közül 
számosat nem értékeltek teljes körűen a szélesebb társadalmi következményeiket vagy 
potenciális megkülönböztető hatásaikat és hosszú távú vonatkozásaikat illetően;

6. rámutat annak hosszú távú negatív hatásaira, ha válság idején visszafogják a megelőző 
gondozási intézkedéseket; úgy véli, hogy ha csökkenteni kell a megelőző intézkedéseket, 
akkor – még ha alacsonyabb színvonalon is – legalább fenn kell tartani őket annak 
érdekében, hogy megőrizzék a folytonosságot és ne rombolják le az infrastruktúrát;

7. úgy véli, hogy a megszorító intézkedések nem áshatják alá az innovációt a szociális 
szolgáltatásnyújtás terén, és nem fordíthatják meg a szakpolitikai fejlődésében 
bekövetkezett pozitív trendeket;

8. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy EU-szerte a fogyatékossággal élőket aránytalanul 
sújtja a közkiadások csökkentése, aminek folytán elveszítik a számukra a közösségben 
folytatott független életet biztosító támogató szolgálatokat;

9. úgy véli, hogy ez hosszú távon az intézményi gondozásban élő emberek növekvő 
                                               
1 A Tanács következtetései az egészségben és méltóságban töltött időskorról. A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2009. novemberi 2980. ülése.
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számához és a fogyatékossággal élő személyek további társadalmi kirekesztéséhez vezet 
az EU-ban, ami közvetlenül megsérti az EU által a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a 2010–2020-as európai fogyatékosságügyi stratégia 
keretében vállalt kötelezettségeket;

10. úgy véli, hogy a fiataloknak vagy más kiszolgáltatott csoportoknak szóló gondozási és 
támogató szolgálatokat érintő költségcsökkentések alkalmasak arra, hogy aláássák az 
aktív befogadásra irányuló jelenlegi uniós politikákat;

11. elismeri annak jelentőségét és költséghatékonyságát, ha már kis koruktól fogva 
befektetnek a gyermekek teljes potenciáljának kibontakoztatásába; elismeri, hogy a magas 
színvonalú szolgáltatásokba való befektetés elengedhetetlen a megfelelő és hatékony 
gyermekvédelmi szolgálatok kialakításához és az átfogó megelőzési stratégiák 
létrehozásához;

12. elismeri a gondozók társadalmi munkáját és a szolgáltatásnyújtás visszafogása vagy a 
szolgáltatások magas költsége miatt rájuk háruló egyre nagyobb felelősséget;

13. elismeri a harmadik szektor és az önkéntes szervezetek által végzett munkát, azonban úgy 
véli, hogy ez nem helyettesítheti az állami felelősségvállalást a hatékony és megbízható 
gondozás biztosítása terén;

Ajánlások

14. felszólítja a Bizottságot, hogy követelje meg a tagállamoktól a megszorító intézkedések 
társadalmi hatásvizsgálatának elvégzését, és hogy országspecifikus ajánlásaikban 
fogalmazzanak meg ajánlásokat az ilyen intézkedések társadalmi hatásának kezelésére;

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon, és a nemzeti 
reformterveikben foglalkozzanak azzal, hogy mely nemzeti politikák ellentétesek a 2020-
as szegénységcsökkentési céllal; felszólítja a tagállamokat, hogy irányítsanak különös 
figyelmet a legkiszolgáltatottabb csoportokra, és számolják fel a hozzáférés előtt álló 
akadályokat, és javítsák a bevezető és megelőző intézkedéseket a jogokon alapuló 
megközelítéshez való visszatérés érdekében, és hogy elkerüljék a fellépés elmulasztásából 
adódó hosszú távú károkat és költségeket;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a pénzügyi támogatásban részesülő országokkal kötendő 
megállapodásokba foglaljon bele szociális záradékokat, amelyek védik a gondozási és 
szociális szolgáltatásokat és a szociális védelmi rendszereket;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 883/2004/EK rendelet1 szerinti szociális 
biztonsági jogok és a 2004/38/EK irányelv2 működése között adott esetben felmerülő 
feszültségeket, azzal a céllal, hogy módosításokat ajánljon, amelyek szükségesek lehetnek 
a biztosítási fedezet terén meglévő különbségek áthidalásához;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy lépjenek fel a gyűlölet-bűncselekmények ellen, és 

                                               
1 HL L 166., 2004.4.30., 1. o.
2 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.



PE504.317v01-00 8/12 PR\926028HU.doc

HU

ösztönözzék a megkülönböztetésellenes politikákat, szükség esetén a nemzeti 
megkülönböztetésellenes szervek megerősítésével és az állami hatóságokban folyó képzés 
támogatásával;

19. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szociális innováció 
és/vagy a gondozással kapcsolatos szolgáltatások támogatására szánt valamennyi politika 
vagy finanszírozási program azokra a szolgáltatásokra irányuljon, amelyek jobban 
kielégítik a társadalmi igényeket, és javítják az emberek életminőségét;

20. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Parlamenttel együttműködve erősítsék meg a 
kiszolgáltatott csoportokat megcélzó programok finanszírozását, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy tegyen meg minden lehetséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy teljes 
mértékben felhasználják az Európai Szociális Alap és a kiszolgáltatott vagy a kirekesztés 
kockázatának kitett emberek igényeit kezelő más releváns eszközök forrásait, és 
támogassák az Európa 2020 stratégia szegénységgel kapcsolatos céljainak elérésére 
irányuló tagállami erőfeszítéseket;

21. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák fenn a gondozóknak és az önkéntes szektornak szóló 
támogatási intézkedéseket annak érdekében, hogy több személyesebb, minőségi és 
költséghatékony programokat biztosítsanak;

22. sürgeti a szociális partnereket, hogy alakítsanak ki formális szociális párbeszédet a 
gondozási ágazattal kapcsolatban; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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INDOKOLÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot (EMPL) egy ideje foglalkoztatja az úgynevezett 
megszorító intézkedéseknek a társadalom egészére, és különösen a kiszolgáltatott csoportokra 
gyakorolt hatása. Mindezt különböző fellépésekben fogalmazta meg, mint például: az éves 
növekedési jelentésről szóló jelentése1, amelyben azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a 
szociális dimenziót az EU válságra adott válaszának szerves részéve kell tenni; az ifjúságról 
és a válságról szóló jelentés2; a nőkről és a válságról szóló jelentés3; valamint a 
hajléktalanságról szóló, megjelenés előtt álló jelentés4. A bizottság emellett számos 
jelentésben foglalkozik az EU 2020 stratégiával, elsősorban az inkluzív növekedés és a 
szegénységellenes platform vonatkozásában, ahol világossá tette véleményét, amely szerint 
törekedni kell a szegénység megakadályozására, mivel sérti az emberi méltóságot, 
ugyanakkor azért is, mert a megelőzés hosszú távon általában költséghatékonyabbnak 
bizonyul. Az EMPL azzal érvelt, hogy az ESZA finanszírozásának 20%-át a szegénység 
leküzdésére kell fordítani, jelenleg pedig a leginkább rászoruló személyeket támogató alapról 
szóló javaslattal5 kapcsolatos álláspontját alakítja ki, amelynek keretében a bizottság már 
mélyrehatóan beszámolt bizonyos kérdésekről, az előadó pedig igyekezett elkerülni a 
párhuzamos munkát.

E saját kezdeményezésű jelentésben az előadó igyekszik azonosítani néhány olyan kérdést, 
amelyek a kiszolgáltatottként ismert csoportokkal kapcsolatban felmerülnek, illetve néhány 
olyan csoportnál, amelyek körében a szükségletek nyilvánvalóbbá válnak, valamint az új, 
potenciálisan kiszolgáltatott csoportoknál, amelyek a jelenlegi változó körülmények, például a 
személyes eladósodottság miatt alakulnak ki. A bizottság nagyon hálás a különböző 
szervezeteknek, amelyek aktuális információkkal láttak el minket. A pontos, 
összehasonlítható és a lehető legfrissebb adatokat egyértelműen prioritásként jelöltük meg.

Nyilvánvaló, hogy az időseket és a fizikai vagy tanulási nehézségekkel küzdő személyeket 
gondozó ágazat, valamint a gyermekeket vagy fiatalokat, illetve sajátos igényű csoportokat 
támogató ágazatok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, mivel a kiadásokat csökkentik, 
ugyanakkor a kereslet növekszik. Az egészségügyi ellátás hasonló kihívásokkal szembesül. 
Ezek a kiadáscsökkentések – legyen szó szolgáltatásokról vagy szociális ellátásokról – érintik 
a gondozást igénylőket, de azokat is, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtanak. A közszektor 
költségvetését folyamatosan csökkentik. A harmadik szektor szolgáltatói arról számolnak be, 
hogy zsugorodik az állami szerződésekből, támogatásokból és állami adományokból 
származó jövedelmük. Sokan félnek a jövőtől: még az önkéntes munkához is szükség van 
infrastruktúrára. Az látható, hogy a rövid távú kiadáscsökkentések hosszú távú problémákat 
okoznak. 

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülnek az EU 
egyes részein a már most is kiszolgáltatott csoportok helyzetének romlása miatt, ahol a 

                                               
1 Cornellison 2012. évi jelentése és Lope Fontagné 2013. évi jelentése az éves növekedési jelentésről 
(2011/2320(INI)) (2012/2257(INI)). 
2 Turunen jelentése a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítéséről (2009/2221(INI))
3 Zimmer jelentése a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira kifejtett hatásáról 
(2012/2301(INI))
4 Delli jelentése a szociális lakhatásról
5 A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló rendeletre irányuló javaslat 
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legszegényebbek még szegényebbé válnak1. Ennek fontos következményei vannak a 
szegénységcsökkentési célok és az EU 2020 stratégia inkluzív növekedéssel kapcsolatos 
dimenziója tekintetében. Úgy tűnik, hogy néhány szociális biztonsági rendszer – különösen 
azok, amelyek bizonyos családi struktúrákat vesznek alapul, illetve ahol a jogosultságok 
megszerzése bizonyos munkavégzési módoktól függ – egyre kevésbé képes megbirkózni a 
válság miatt ránehezedő nyomással, nem utolsósorban a gyermekszegénység terén2.

Ebben a válsághelyzetben a társadalmi felelősségvállalás egyik nyilvánvaló kérdése az 
egészségügyhöz való hozzáférés szerepe. Míg magával a közegészségüggyel egy másik 
bizottság foglalkozik, a szociális biztonsági szabályok több tagállamban is akadályt 
teremtenek. Ilyenek például az adott ideig tartó munkanélküliség után megszűnő 
egészségbiztosítás, a bizonyos csoportokat, például a nyilvántartásban nem szereplő 
migránsokat az alapellátásból és nem sürgősségi ellátásból kirekesztő rendszerek, illetve a 
teljes munkaidős munkaviszonyon alapuló rendszerek, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a 
részidős vagy alkalmi munkavállalókat. Különösen hátrányos helyzetben vannak általában a 
nők, elsősorban az etnikai kisebbségekhez tartozó, például a roma és migráns dolgozó nők3. 
Több tagállamban is módosítják vagy megreformálják a szociális biztonsági rendszereket: 
ezeket a változtatásokat értékelni kellene annak biztosítása érdekében, hogy ne rekesszenek ki 
embereket a társadalombiztosításból. Számos tagállamban növekszik a hajléktalanok és az 
olyan személyek száma, akiknek lakhatása csak rövid távra megoldott, és ebből adódóan 
sokaknak nincs folytonos ellátása: vannak gyermekek, akik nem kapják meg az alapvető 
védőoltásokat, az pedig nyilvánvaló, hogy bizonyos átvihető betegségek azok között jelennek 
meg újra, akik rossz lakhatási körülmények között élnek, és nem férnek hozzá a 
szolgáltatásokhoz. Úgy tűnik, hogy egyes uniós polgárok a 883/2004/EK rendelet4

rendelkezései ellenére más tagállamokban nem férnek hozzá az ellátáshoz, ami a 2004/38/EK 
irányelv5 végrehajtási módjának tudható be: ezt a jelenséget fel kell tárni, a 
társadalombiztosítási fedezetben meglévő eltéréseket pedig meg kell szüntetni.

 Az önrésznek vagy a rendelvényeknek a rászorulók jövedelméhez képest növekvő költségei 
elriasztják az embereket attól, hogy időben gondozásért folyamodjanak, így később a drágább 
sürgősségi ellátás válik szükségessé. Ez ahhoz is vezethet, hogy nem tudják folytatni a 
kezelési programokat, aminek munkahelyi hiányzás vagy – tragikus módon – negatív 
egészségügyi kimenetel lehet az eredménye. Akadályként számolnak be arról is, hogy 
bizonyos egészségügyi állapotok esetén, mint például a HIV/AIDS, a szexuális úton terjedő 
betegségek, sőt, bizonyos társadalmakban a rák is, szégyennel és megbélyegzéssel jár, ha 
ellátást kérnek. Néhány tagállamban emelkednek a díjak is. Néhány ország úgy igyekszik 
csökkenteni maguknak a gyógyszereknek költségeit, hogy fokozottabb együttműködést alakít 
ki a beszerzés terén a beszerző szerve között. Több országban is jelentősen csökkentették az 
egészségügyi személyzetet, ami szintén érintette a szolgáltatásnyújtást, ideértve a vidéki 
térségeket is, ahol az ellátás már amúgy is gyengébb volt. A személyzetnek néhány országban 

                                               
1 Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában (2012) és a 3. európai életminőségi felmérés, Eurofound, 
2012.
2 A szociális védelemmel foglalkozó bizottság tanácsadó jelentése az Európai Bizottság részére a 
gyermekszegénység leküzdéséről és megelőzéséről, valamint a gyermekjólét előmozdításáról (2012. június 27.)
3 Szociális biztonságot mindenkinek. 8. dokumentum, Scheil-Adlung és Kuhl, ILO 2011.
4 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet.
5 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv.
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bércsökkentéssel kellett szembesülnie, és emiatt másik munkahelyre vagy másik országba 
mentek el dolgozni: mindkét esetnek következményei vannak az egészségügyi ellátás hosszú 
távú fenntarthatóságára. 

A bizottságnak beszámoltak arról az egyre nagyobb aggodalomról is, hogy a rövid távú vagy 
alkalmi munkaviszonyban dolgozók a rendszertelen jövedelem által okozott problémákon túl 
elveszíthetik a munkahelyi egészségügyi ellátásukat is.

Emlékeztetni kell arra is, hogy néhány tagállamban a szociális biztonsághoz és jóléti 
ellátásokhoz való hozzáférés bonyolult eljárásai szintén visszatarthatják az embereket attól, 
hogy megfelelő jogosultságot igényeljenek vagy kapjanak, ami helytállási képességüket is 
érinti. Ez egyeseknél határokon átnyúló helyzetekben is előfordul. A személyzet csökkentése, 
a nem megfelelő képzés vagy a magas személyzeti fluktuáció talán azt is jelenti, hogy sérült a 
tájékoztatás minősége vagy pontossága, így az emberek kiszolgáltatottabbá váltak.

Az alacsony, bizonytalan vagy hiányzó elkölthető jövedelem a növekvő közműköltségekkel 
együtt azzal járhat, hogy néhány tagállamban kizárnak embereket az alapvető 
szolgáltatásokból, így nem jutnak fűtéshez vagy hűtéshez, aminek egészségügyi hatása is van, 
különösen szélsőséges időjárási körülmények között. Ilyen helyzetben az otthoni gondozás 
lényegében lehetetlenné válik. Garantálni kell az alapvető közműszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést.

A beszámolók szerint az ellátások és/vagy szolgáltatások visszafogása közvetlen, negatív 
hatást gyakorolt a fogyatékossággal élő emberekre és életminőségükre. A bizottságnak 
elmondták, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén a gondozást az „tisztán tartásra és 
étkeztetésre” szűkítették, és már nem támogatják a független életvitelt és a fogyatékosságnak 
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerinti uniós 
kötelezettségvállalással összhangban lévő szociális modelljét. Néhány tagállam immár nem 
mozdul el az intézményi gondozástól, és félredobja az innovatívabb és képességek 
kibontakoztatását előtérbe helyező szemléletet, még akkor is, ha az költséghatékonyabb. 
Egyre szélesebb körben találkozhatunk a fogyatékossággal élőkkel, mentális egészségügyi 
problémákkal küzdő személyekkel és más kiszolgáltatott csoportokkal, például a 
(nyilvántartásban nem szereplő) migránsokkal és romákkal szembeni gyűlöletbeszéddel, 
zaklatással és támadásokkal: ezek olyan emberek ellen irányulnak, akiknek „ellátását túl 
költségesnek” tartják. Ezt a hozzáállást bizonyos politikai mozgalmak, a média és néhol a 
politikai retorika is szítja. A megkülönböztető magatartásnak útját kell állni, mind a 
megtámadott egyének, mind pedig a velük dolgozók biztonsága és méltósága érdekében.

Több országban a sajátos szükségletekkel rendelkező idősebb emberek gondozása is kiélezett 
helyzetbe került. Nem minden tagállamban léteznek hosszú távú gondozási ellátások, és a 
kiegészítő szolgáltatások még ott is költségekkel járhatnak, ahol léteznek ilyen ellátások. A 
gondozás gyakran informális, a családtagok biztosítják, akik lehet, hogy emellett dolgoznak 
vagy egyéb gondozási feladatokat is végeznek, az őket segítő szolgálatok pedig szorult 
helyzetben vannak. Olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy viszonylag nagy igénybevételt jelentő 
orvosi felügyeletet kell ellátniuk kevés vagy hiányzó képzés vagy támogatás mellett. A 
támogató szolgáltatások, például az otthoni segítségnyújtás költségei növekednek, vagy 
visszavonják a segítségnyújtást. Az is előfordulhat, hogy a gyermekgondozásért felelős 
személyek a kihívást jelentő vagy addiktív magatartást tanúsító felnőtteket is támogatják, és 
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tulajdonképpen saját testvéreiket nevelik. Ez az informális gondozás tulajdonképpen hatalmas 
pénzösszeget takarít meg a nemzeti kormányoknak, és elhibázott gazdaságpolitika lenne, ha 
leépítenék az ezt végző emberek támogatását. A háztartások változó összetételének fényében 
felmerül az informális gondozás hosszabb távú fenntarthatóságának kérdése is.

A professzionális gondozás ágazatát az alacsony bérek, a rossz munkakörülmények és a 
gyakran gyors személyzeti fluktuáció jellemzi, így nem meglepő, hogy munkaerőhiány alakul 
ki. Néhány tagállamban magánszemélyek is nyújthatnak otthoni gondozási szolgáltatást, 
aminek szabályozása nem megfelelő vagy nem hatékony: e tekintetben a Parlament 
hangsúlyozta az ILO háztartási alkalmazottakról szóló egyezményének fontosságát. A 
munkaügyi kapcsolatok gyakran elégtelenek, így a szociális partnerek szektorális 
megközelítése segíthet a szabályok javításában.

A gyermekek fejlődését illetően tudjuk, hogy mennyire fontosak a kis korban szerzett 
minőségi tapasztalatok. Bizonyított, hogy a szociális tényezők kritikus jelentőségűek a korai 
életszakaszban, ami erőteljes hatást gyakorol a gyermek későbbi egészségére, oktatási 
fejlődésére és életlehetőségeire. Érdemes kiemelni, hogy a humántőke-befektetések 
legmagasabb megtérülési aránya a kisgyermekkorban érhető el1, ezzel szemben éppen ebben a 
korcsoportban a legalacsonyabbak az állami kiadások2. A becslések szerint majdnem 1 millió 
gyermek él alternatív gondozásban az EU-ban: közismert, milyen hátrányokkal szembesülnek, 
ahogy az is, hogy szükség van a szociális szolgálatok jó minőségű beavatkozására, egyrészt 
azért, hogy megakadályozzák a gondozásba kerülésüket, másrészt hogy inkább egy közösségi 
beágyazottságú, támogatott környezettel szembesüljenek a gondozás során és a független 
életbe való átmenet éveiben.

Bizottságunk hangsúlyozta, hogy komoly társadalmi következményei lehetnek a növekvő 
bizonytalanságnak és annak, ha nem tudunk hatékony gondozást biztosítani. A „trojka” 
bevonása a nemzeti költségvetésekbe azt jelenti, hogy az EU-t olyan szereplőnek tekintik, 
amely közvetlen hatást gyakorol az elsődlegesen tagállami hatáskörbe tartozó területekre, így 
az EU-t előmozdító megoldásnak is kell tekinteni. Végül pedig elengedhetetlen a szociális 
biztonsági rendszerek és a gondozási szolgáltatások módosításainak átfogó társadalmi 
hatásvizsgálata annak elkerülése érdekében, hogy hosszú távú problémákat teremtve és más 
politikai célokat akadályozva tovább rontsuk az amúgy is rossz helyzetet: ez az EU feladata a 
„trojkában” és a nemzeti reformtervekben.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children [A hátrányos helyzetű fiatalokat érintő befektetések 
ügye], James J. Heckman University of Chicago és University College Dublin, European Experts Networks on 
Economics in Education, 2012. január.
2 „The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis” [A kora gyermekkorban végzett 
fejlesztési program előnyei: Gazdasági elemzés], Van der Gaag, J. és Tan, J.P.


