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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pažeidžiamų grupių galimybių gauti priežiūros paslaugas

(2013/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį, ir į Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 9, 151, 153 ir 168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 21, 23, 24, 25, 
34 ir 35 straipsnius,

– atsižvelgdamas į pataisytą Europos socialinę chartiją, ypač jos 30 straipsnį (teisė į apsaugą 
nuo skurdo ir socialinės atskirties) ir 16 straipsnį (šeimos teisė į socialinę, teisinę ir 
ekonominę apsaugą),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimas ES“ (COM(2009) 0567),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. 
Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (COM(2010) 0636),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES romų integracijos nacionalinių strategijų 
planas iki 2020 m.“ (COM(2011) 0173),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ 
(COM(2010) 0758),

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo mėn. Socialinės apsaugos komiteto trečiąją ataskaitą 
„Ekonomikos krizės ir vykstančio fiskalinio konsolidavimo socialinis poveikis“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl Socialinės įtraukties skatinimo ir 
kovos su skurdu, įskaitant vaikų skurdą, ES1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl išstumtų iš darbo rinkos 
asmenų aktyvios įtraukties2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl strategijos „ES 2020“1,

                                               
1 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 11.
2 OL C 212 E, 2010 8 5, p. 23.
3 OL C 76 E, 2013 3 25, p. 16.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją „Finansų, ekonomikos ir socialinė 
krizė: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (laikotarpio vidurio 
ataskaita)“3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl maisto skirstymo labiausiai 
nepasiturintiems Sąjungos asmenims programos4, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl romų įtraukties5

(2010/2276(INI),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl sveikatos priežiūros skirtumų 
mažinimo ES6,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. rašytinį pareiškimą dėl gatvės benamių 
klausimo sprendimo ir 2010 m. gruodžio 16 d. rašytinį pareiškimą dėl ES benamystės 
strategijos,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl ES benamystės strategijos7,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir 
įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios8,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl ekonomikos nuosmukio ir 
finansų krizės lyčių aspektų9,

– atsižvelgdamas į savo .... rezoliuciją dėl užimtumo ir socialinių aspektų 2013 m. metinėje 
augimo apžvalgoje10,

– atsižvelgdamas į Pasaulio gydytojų organizacijos ataskaitą „Pažeidžiamų grupių 
galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungoje 2012 m.“,

– atsižvelgdamas į EPBO ataskaitą „Apie sveikatą glaustai. Europa 2012 m.“, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos leidinį „Socialinė apsauga visiems. 
Nelygių galimybių pažeidžiamoms grupėms gauti sveikatos priežiūros paslaugas
sprendimas Europos ir Vidurio Azijos šalyse“,

                                                                                                                                                  
1 OL C 236 E, 2011 8 12, p. 57.
2 OL C 351 E, 2011 12 2, p. 29. 
3 OL C70 E, 2012 3 8, p. 19.
4 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 188.
5 OL C199 E, 2012 7 7, p. 112.
6 OL C199 E, 2012 7 7, p. 25.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0383.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.
9 OL C236 E, 2011 8 12, p. 79.
10 Dar nepatvirtinta.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į nuomones (A7-
0000/2013),

A. kadangi pagrindinės ES vertybės turi būti gerbiamos net krizės atveju ir Europos 
Sąjungoje galimybė gauti priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugas turi būti vertinama 
kaip kiekvieno asmens pagrindinė teisė;

B. kadangi keliose valstybėse narėse didėja nelygybė, nes neturtingiausi ir labiausiai 
nepasiturintys žmonės tampa dar neturtingesni;

C. kadangi pažeidžiamiausios grupės patiria neproporcingai didelį dabartinės krizės poveikį, 
nes nukenčia ir dėl prarastų pajamų, ir dėl sumažintų priežiūros paslaugų;

D. kadangi vartotojams auga paslaugų kainos ir tai reiškia, kad daugelis žmonių nebegali sau 
leisti atitinkamo lygio paslaugų jų nustatytiems poreikiams patenkinti ir dėl to tampa 
priklausomi, patiria papildomą įtampą namų arba darbo aplinkoje, arba gali patirti 
neigiamą poveikį sveikatai;

E. kadangi tam tikros socialinės apsaugos sistemos yra keičiamos, siekiant panaikinti arba 
apriboti tam tikrų grupių galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, taip keliant 
papildomą riziką asmeninei ir visuomenės sveikatai;

F. kadangi teisė į įvairias namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamas ir kitas bendruomenės 
paramos paslaugas, įskaitant asmeninę pagalbą, yra įtvirtinta JT neįgaliųjų teisių 
konvencijoje;

G. kadangi pranešimuose nurodyta apie didėjančias kliūtis tam tikrų ES valstybių šalių 
piliečiams ir kitiems asmenims, turintiems juridinę teisę į priežiūros paslaugas, 
pasinaudoti šia teise tarpvalstybiniais atvejais;

H. kadangi daugėja pranešimų apie didėjančią socialinę atskirtį ir agresiją, pasireiškiančią 
žodiniais ir fiziniais išpuoliais prieš mažumas;

I. kadangi tam tikrose valstybėse narėse atsisakoma neįgalių asmenų, mokymosi sunkumų 
turinčių asmenų arba psichinėmis ligomis sergančių asmenų teisėmis pagrįsto požiūrio 
politikos ir pereinama prie praeityje vyravusio labiau institucijomis grįsto požiūrio;

J. kadangi daugumoje darbo vietų priežiūros sektoriuje yra prastas atlygis ir jose siūloma 
mažai mokymo kursų;

K. kadangi priežiūros infrastruktūrą paliekantys ir savarankišką gyvenimą pradedantys 
jaunuoliai ypač susiduria su skurdu ir socialine atskirtimi;

1. yra nusivylęs, kad taip sunku gauti palyginamų ir esamą padėtį atspindinčių duomenų, 
susijusių su galimybėmis gauti priežiūros paslaugas;

2. primena, kad valstybės narės sutiko patvirtinti požiūrį, pagal kurį pereinama nuo 
„gydomųjų“ priemonių, kuriomis sprendžiami atskirties ir ligų simptomai, „prie 
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prevencinių priemonių, kaip strategijos gyvenimo kokybei gerinti ir lėtinių ligų, ligotumo 
ir negalios naštai sumažinti“1; pabrėžia ilgalaikę neveikimo kainą;

3. mano, kad neverta taupyti paliekant pažeidžiamus asmenis be galimybės gauti sveikatos 
priežiūros arba priežiūros paslaugas, nes ilgalaikiu požiūriu tai neigiamai atsilieps 
sveikatos priežiūros išlaidoms ir asmeninei arba visuomenės sveikatai;

4. mano, kad apgailėtina, jog dėl su tam tikros medicininės būklės žyme paženklinti žmonės 
nesiryžta siekti būtinos priežiūros, todėl užkrečiamos ligos lieka negydomos ir kelia riziką 
visuomenės sveikatai;

5. mano, kad iki galo neįvertinti platesni daugelio šiuo metu įgyvendinamų trumpalaikių 
išlaidų mažinimo priemonių padariniai visuomenei arba galimas diskriminacinis poveikis 
ir ilgalaikiai padariniai;

6. pažymi neigiamą ilgalaikį išlaidų mažinimo krizės laikotarpiu poveikį profilaktinei 
sveikatos priežiūrai; mano, kad, jei būtina mažinti prevencines priemones, reikia jas 
išsaugoti, nors ir žemesnio lygio, kad būtų išsaugotas tęstinumas ir nesugriauta 
infrastruktūra;

7. mano, kad taupymo priemonės turi nekenkti socialinių paslaugų teikimo naujovėms ir turi 
nekeisti teigiamų politikos vystymosi krypčių;

8. yra susirūpinęs, kad neįgalūs asmenys Europos Sąjungoje patiria neproporcingai didelį 
poveikį dėl valstybės išlaidų mažinimo, nes praranda paramos paslaugas, leidžiančias 
jiems nepriklausomai gyventi bendruomenėje;

9. mano, kad dėl to daugėja žmonių, kurie gyvena ilgalaikės priežiūros įstaigose, taip pat 
toliau gilėja socialinė neįgaliųjų atskirtis Europos Sąjungoje, ir taip tiesiogiai pažeidžiami 
ES įsipareigojimai pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir 2010–2020 m. Europos 
strategiją dėl negalios;

10. mano, kad bet kokiais būdais mažinant išlaidas, skirtas jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių 
priežiūros ir paramos paslaugoms, galima pažeisti esamas ES politikos nuostatas dėl 
aktyvios įtraukties;

11. pripažįsta, kad norint per vaikų ugdymą atskleisti visas jų galimybes, itin svarbios 
investicijos ankstyvaisiais vaikų gyvenimo metais ir šios investicijos yra ekonomiškai 
veiksmingos; pripažįsta, kad investicijos į aukštos kokybės socialines paslaugas yra 
būtinos tinkamoms ir veiksmingoms vaikų apsaugos paslaugoms plėtoti ir visapusėms 
prevencijos strategijoms kurti;

12. pripažįsta priežiūros paslaugas teikiančių asmenų socialinį indėlį ir vis didesnius jiems 
tenkančius įsipareigojimus dėl teikiamų paslaugų mažinimo arba dėl kylančių jų kainų;

13. pripažįsta trečiojo sektoriaus ir savanorių organizacijų atliekamą darbą, bet mano, kad jis 
negali pakeisti valstybės pareigos užtikrinti veiksmingą ir patikimą priežiūros paslaugų 

                                               
1 Tarybos išvados dėl sveiko ir oraus senėjimo, 2980-as užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 
posėdis, 2009 m. lapkričio mėn.
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teikimą;

Rekomendacijos

14. ragina Komisiją reikalauti, kad valstybės narės atliktų taupymo priemonių socialinio 
poveikio vertinimus ir konkrečiose savo valstybių rekomendacijose pateiktų 
rekomendacijas spręsti problemas, kurios kyla dėl šiuo metu vykstančių pokyčių 
socialinio poveikio;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti ir nacionaliniuose reformų planuose spręsti dėl 
politikos, kuria prieštaraujama 2020 m. skurdo mažinimo tikslui; ragina valstybes nares 
ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamiausioms grupėms ir pašalinti kliūtis gauti paslaugas, 
gerinti įsisavinimą ir prevencines priemones, kad būtų grįžta prie teisėmis pagrįsto 
požiūrio ir išvengta ilgalaikės žalos ir išlaidų dėl neveikimo;

16. ragina Komisiją įtraukti socialinius saugiklius, kuriais užtikrinama priežiūros ir socialinių 
paslaugų bei socialinės apsaugos sistemų apsauga susitarimuose su šalimis, kurios gauna 
finansinę paramą;

17. ragina Komisiją išanalizuoti sunkumus, kurių gali kilti dėl socialinės apsaugos teisių pagal 
Reglamentą 883/20041 ir dėl Direktyvos 2004/38/EB1 taikymo, ir rekomenduoti 
pakeitimus, kurių gali reikėti jų taikymo spragoms užpildyti;

18. ragina valstybes nares imtis veiksmų prieš nusikaltimus dėl neapykantos ir remti prieš 
diskriminaciją nukreiptą politiką, jei reikia, stiprinant savo nacionalines kovos su 
diskriminacija įstaigas ir remiant mokymą valdžios institucijose;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad bet kokia politika arba finansavimo 
programos, skirtos socialinėms naujovėms ir (arba) su priežiūra susijusioms paslaugoms 
remti, būtų nukreiptos į tas paslaugas, kurios geriau atitinka socialinius poreikius ir gerina 
žmonių gyvenimo kokybę;

20. ragina Komisiją ir Tarybą bendradarbiauti su Parlamentu stiprinant pažeidžiamoms 
grupėms skirtų programų finansavimą, ir ragina Komisiją imtis visų prieinamų priemonių, 
leidžiančių užtikrinti visišką Europos socialinio fondo ir kitų aktualių priemonių, skirtų 
pažeidžiamų ar atskirties pavojų patiriančių žmonių poreikiams, panaudojimą, ir remti 
valstybių narių pastangas siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų dėl skurdo;

21. ragina valstybes nares išsaugoti paramos priemones priežiūros paslaugas teikiantiems 
asmenims ir savanorių sektoriui, siekiant asmeniškesnių, kokybiškesnių ir ekonomiškai 
veiksmingesnių priemonių;

22. ragina socialinius partnerius plėtoti oficialų socialinį dialogą, susijusį su priežiūros 
sektoriumi; 

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.

                                               
1 OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui (EMPL) jau kurį laiką kelia nerimą vadinamųjų 
taupymo priemonių poveikis visuomenei ir ypač pažeidžiamoms jos grupėms. Šį susirūpinimą 
išreiškėme įvairiais veiksmais, pvz.: pateikėme pranešimus dėl Metinės augimo apžvalgos2, 
kuriuose išreiškėme nuomonę, kad socialinį aspektą būtina įtraukti kaip neatskiriamą ES 
atsako į krizę dalį; pranešimą dėl jaunimo ir krizės3; nuomonę dėl moterų ir krizės4 ir būsimu 
pranešimu dėl benamystės5. Taip pat parengti keli pranešimai dėl strategijos „ES 2020“, ypač 
dėl integracinio augimo ir kovos su skurdu plano, kuriuose aiškiai išsakėme savo nuomonę, 
kad turėtume siekti užkirsti kelią skurdui ne tik todėl, kad jis žeidžia žmogaus orumą, bet ir 
todėl, kad apskritai dėmesys prevencijai ilgalaikiu požiūriu yra ekonomiškai veiksmingesnis. 
EMPL teigė, kad 20 proc. ESF finansavimo turi būti skirta kovai su skurdu, ir šiuo metu 
rengia savo poziciją dėl siūlomo fondo materialinį nepriteklių patiriantiems asmenims6. 
Komitetas apie šiuos klausimus jau yra išsamiai informavęs, todėl pranešėja nusprendė 
nebekartoti šio darbo.

Pranešime savo iniciatyva pranešėja siekia nustatyti tam tikras problemas, kylančias 
pažeidžiamose grupėse, tam tikrose grupėse, kurių poreikiai tampa akivaizdesni ir atsiranda 
naujų poreikių, ir potencialiai pažeidžiamose grupėse, kurios atsiranda dėl besikeičiančių 
sąlygų, pvz., asmeninio įsiskolinimo. Komitetas labai dėkingas įvairioms organizacijoms, 
suteikusioms naujausios informacijos. Mes teikiame pirmenybę poreikiui gauti tikslių, 
palyginamų ir kuo naujesnių duomenų.

Akivaizdu, kad vyresnių asmenų, žmonių su fizine arba mokymosi negalia priežiūros 
sektorius, būtent tas, kuris teikia paramą vaikams ir jaunimui arba kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, patiria vis didesnį spaudimą, nes išlaidos mažinamos, o paklausa auga. 
Sveikatos priežiūros srityje susiduriama su panašiomis problemomis. Toks išlaidų mažinimas, 
tiek paslaugoms, tiek socialinėms išmokoms, turi įtakos ir tiems, kam reikalinga priežiūra, ir 
tiems, kas tą priežiūrą teikia. Mažinami viešojo sektoriaus biudžetai. Trečiojo sektoriaus 
paslaugų teikėjai praneša apie mažėjančias pajamas iš sutarčių su viešuoju sektoriumi, 
subsidijų finansavimo ir visuomenės aukų: net savanorių pastangoms reikalinga 
infrastruktūra. Gali būti, kad dėl trumpalaikio išlaidų mažinimo kils ilgalaikių problemų. 

 Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad dėl prastėjančios ir taip pažeidžiamų grupių padėties tam 
tikrose ES dalyse toliau auga socialinė nelygybė, nes nepasiturintys žmonės tampa dar 
neturtingesni.7 Tai smarkiai atsiliepia strategijos „ES 2020“ skurdo mažinimo tikslams ir 
integracinio augimo aspektui.
 Kai kurios socialinės apsaugos sistemos, ypač tos, kurioms būdinga tam tikra šeima pagrįsta 
struktūra arba pagal kurias teisės į paslaugas gali priklausyti nuo tam tikrų darbo modelių, taip 
pat turi mažiau galimybių įveikti dėl krizės padidėjusį spaudimą, be kita ko ir vaikų skurdo 

                                                                                                                                                  
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
2 2012 m. M. Cornelissen praneö imas ir 2013 m. Lope Fontagné pranešimas dėl Metinės augimo apžvalgos (2011/2320(INI), 
(2012/2257(INI)). 
3 E. Turunen pranešimas dėl jaunimo galimybių dalyvauti darbo rinkoje (2009/2221(INI)).
4 G. Zimmer pranešimas dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei (2012/2301(INI)).
5 K. Delli pranešimas dėl socialinio būsto.
6 Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
7 Užimtumas ir socialiniai įvykiai Europoje 2012 m. ir 3-iasis gyvenimo kokybės Europoje tyrimas, „Eurofound“, 2012 m.
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atžvilgiu1.
Viena aiški socialinės atsakomybės problema per šią krizę yra galimybė gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas. Nors visuomenės sveikata yra kito komiteto rūpestis, keliose valstybėse 
narėse kliūtys jai kyla dėl socialinės apsaugos taisyklių. Pavyzdžiui, po tam tikro nedarbo 
laikotarpio nutrūkstantis sveikatos draudimas arba sistemos, pagal kurias neleidžiama tam 
tikroms grupėms, pvz., dokumentų neturintiems migrantams, gauti pirminės arba neskubios 
priežiūros paslaugų, arba darbu visą darbo dieną pagrįstos sistemos, kurios yra nepalankios ne 
visą darbo dieną dirbantiems arba papildomai užsidirbantiems darbuotojams. Moterims 
apskritai yra nepalankios sąlygos, ir ypač etninių mažumų moterims, pvz., romėms ir 
darbuotojoms migrantėms.2 Kelios valstybės narės keičia arba reformuoja socialinės apsaugos 
sistemas: tokius pakeitimus būtina įvertinti, kad būtų užtikrinta, jog neliktų į jas neįtrauktų 
žmonių. Valstybėse narėse didėja būsto neturinčių arba tik trumpalaikį būstą turinčių žmonių 
skaičius, todėl daugelio jų priežiūra neturi tęstinumo: kai kurie vaikai negauna pagrindinių 
skiepų ir akivaizdu, kad tarp asmenų, kurių gyvenamojo būsto sąlygos yra prasčiausios ir 
kurie turi ribotas galimybes gauti paslaugas, vėl pradeda plisti tam tikros užkrečiamos ligos. 
Gali pasirodyti, kad dėl Direktyvos 2004/38/EB3 taikymo kai kurie ES piliečiai negali gauti 
priežiūros kitose valstybėse narėse, nors tai nustatyta Reglamente 883/20044 – tai būtina 
išsiaiškinti ir panaikinti reglamentavimo spragas.

 Dėl augančių išlaidų bendram finansavimui arba receptams, palyginti su asmenų, kuriems jos 
skiriamos, pajamomis, žmonės nesikreipia pagalbos ankstyvosiomis ligos stadijomis, todėl 
vėliau jiems reikia brangesnių ir skubesnių priežiūros paslaugų. Tai gali lemti ir negalėjimą 
tęsti gydymo programų, o dėl to vėliau prarandamos galimybės dirbti arba, deja, atsiranda 
neigiamų medicininių padarinių. Pranešama, kad kliūčių kyla ir dėl gėdos arba žymės, kurią 
dėl tam tikrų ligų, pvz., ŽIV/AIDS, LPL, o tam tikrose visuomenėse netgi dėl vėžio, jaučia 
arba kuria yra paženklinti sveikatos priežiūros paslaugų siekiantys asmenys. Tam tikrose 
valstybėse narėse šie skaičiai didėja. Kai kurios valstybės siekia sumažinti vaistų kainą 
pačios, pirkimo klausimais intensyviau bendradarbiaudamos su perkančiosiomis 
organizacijomis. Keliose valstybėse smarkiai sumažėjo ir sveikatos priežiūros darbuotojų , o 
tai irgi turėjo įtakos paslaugų teikimui, įskaitant kaimo vietoves, kuriose paslaugų teikimas ir 
taip jau buvo prastesnis. Tam tikrose valstybėse darbuotojai nukentėjo dėl mažinamo darbo 
užmokesčio, todėl jie susiranda kitą darbą arba išvažiuoja dirbti į kitas šalis: abiem atvejais tai 
turi įtakos ilgalaikiam sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarumui. 

Komitetas taip pat buvo informuotas apie didėjantį susirūpinimą dėl trumpalaikio arba 
papildomo darbo sutarčių, nes pagal jas dirbantys asmenys gali netekti su darboviete susijusių 
sveikatos išmokų, jau nekalbant apie tai, kad jie negauna nuolatinių pajamų.

Taip pat reikia prisiminti ir tai, kad kai kuriose valstybėse narėse taikomos sudėtingos 
procedūros norint gauti socialinę apsaugą ir socialinį aprūpinimą, todėl žmonės irgi gali 
nesiryžti prašyti arba negauti to, kas jiems priklauso, o tai turi padarinių jų gebėjimams 
susidoroti su sudėtinga padėtimi. Dėl to kartais kyla problemų ir tarpvalstybiniais atvejais. 
Darbuotojų skaičiaus mažinimas, nepakankamas mokymas, didelė darbuotojų kaita taip pat 
                                               
1 Socialinės apsaugos komiteto 2012 m. birželio 27 d. patariamasis pranešimas Europos Komisijai dėl kovos su vaikų skurdu 
ir jo prevencijos taip pat dėl vaikų gerovės skatinimo.
2 8 dokumentas. Socialinė apsauga visiems. Scheil-Adlung and Kuhl, ILO, 2011 m.
3 Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
4 Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.
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gali reikšti, kad gali būti nekokybiškai arba netiksliai informuojama, ir dėl to žmonės gali 
tapti pažeidžiamesni.

Žemos, neužtikrintos disponuojamos pajamos arba jų trūkumas, taip pat augančios išlaidos 
komunalinėms paslaugoms reiškia, kad žmonės tam tikrose valstybėse narėse nebegauna 
būtinų paslaugų ir nebeišgali šildyti arba vėsinti patalpų, o tai turi padarinių jų sveikatai, ypač 
ekstremaliomis oro sąlygomis. Tokiomis aplinkybėmis priežiūra namų sąlygomis tampa 
praktiškai neįmanoma. Būtina užtikrinti galimybę gauti pagrindines paslaugas.

Pranešama, kad sumažintos išmokos ir (arba) paslaugos turi tiesioginį neigiamą poveikį 
neįgaliesiems ir jų gyvenimo kokybei. Komitetas buvo informuotas, kad, blogiausiu atveju, 
priežiūros paslaugos buvo sumažintos iki „valymo ir maitinimo“, nutraukus nepriklausomo 
gyvenimo ir socialinio negalios modelio pagal ES įsipareigojimus laikantis JT neįgaliųjų 
teisių konvencijos rėmimą. Kai kurios valstybės narės nebeatsisako priežiūros specialiose 
įstaigose ir nesiekia naujoviškų, galimybių teikiančių priežiūros būdų, net jei ekonomiškai jie 
ir veiksmingesni. Taip pat vis daugiau atsiranda  „neapykantą kurstančių kalbų“, 
priekabiavimo ir išpuolių prieš neįgaliuosius, psichinės sveikatos problemų turinčius asmenis 
ir kitų pažeidžiamų grupių, pvz., (dokumentų neturinčių) migrantų ir romų, atstovus: prieš 
žmones, kurie vertinami, kaip „kainuojantys per brangiai, kad jais būtų rūpinamasi“. Šį 
požiūrį kursto tam tikri politiniai judėjimai, žiniasklaida ir tam tikrų politikų kalbos. 
Diskriminacinis elgesys negali likti nepastebėtas, tiek dėl užsipultų asmenų, tiek dėl su jais 
dirbančių asmenų saugos ir orumo.

Daugelyje šalių kyla ir su vyresnių ypatingų poreikių turinčių žmonių priežiūra susijusių 
sunkumų. Ilgalaikės priežiūros išmokos teikiamos ne visose valstybėse narėse, ir net ten, kur 
jos mokamos, vis dar gali būti išlaidų už papildomas paslaugas. Priežiūra dažnai vyksta 
neoficialiai, ją teikia šeimos nariai, kurie taip pat gali būti dirbantys arba turėti kitų priežiūros 
pareigų, o jiems padedančios tarnybos patiria sunkumų. Jie gali atsidurti tokioje padėtyje, kai 
reikia teikti santykinai daug dėmesio reikalaujančią medicininę priežiūrą, nors jie visiškai 
nėra mokęsi tai daryti ir negauna jokios paramos. Gali didėti paramos paslaugų, pvz., 
pagalbos namuose, kainos, arba pagalba gali būti nebeteikiama. Vaikus prižiūrintys asmenys 
taip pat gali padėti suaugusiems, kurie kenčia dėl sudėtingo elgesio arba nuo priklausomybių, 
ir kartu auginti savo pačių brolius ir seseris. Tokia neoficiali priežiūra veiksmingai sutaupo 
valstybių narių vyriausybėms milžiniškas sumas, o būtų klaidinga taupyti mažinant paramą 
tiems, kas tuo užsiima. Taip pat dar kyla klausimas dėl ilgalaikio neoficialios priežiūros 
tvarumo, nes keičiasi namų ūkių sudėtis.

 Dėl specialistų teikiamos priežiūros pasakytina, kad šis sektorius yra pagarsėjęs mažu darbo 
užmokesčiu, prastomis darbo sąlygomis ir paprastai dažna darbuotojų kaita, todėl nenuostabu, 
kad būtent jame dažnai trūksta darbuotojų. Kai kuriose valstybėse narėse priežiūrą gali teikti 
individualūs asmenys namuose, o jų paslaugos yra mažai reglamentuojamos arba 
nereglamentuojamos visiškai. Šiuo atžvilgiu Parlamentas paskelbė apie ILO konvencijos dėl 
namuose dirbančių asmenų svarbą. Pramoniniai santykiai dažnai yra silpni, todėl pagerinti 
standartus būtų galima taikant socialinių partnerių sektoriaus metodą.

Žinome, kokie svarbūs vaikų vystymuisi yra ankstyvieji jų patirties metai. Įrodyta, kad 
socialiniai veiksniai ypač svarbūs ankstyvaisiais gyvenimo metais, nes jie turi didžiulį poveikį 
būsimai vaiko sveikatai, mokymosi pasiekimams ir gyvenimo galimybėms. Verta pažymėti, 
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kad didžiausia investicijų į žmogiškąjį kapitalą grąža gaunama ankstyvaisiais vaikystės 
metais1, o paprastai šioje amžiaus grupėje valstybės išlaidos yra mažiausios2. Apskaičiuota, 
kad maždaug vienas milijonas vaikų Europos Sąjungoje gyvena alternatyvios priežiūros 
sąlygomis: jų patiriami sunkumai yra gerai žinomi, kaip ir tai, kad būtinas aukštos 
kvalifikacijos socialinių tarnybų įsikišimas, kad arba būtų užkirstas kelias jiems patekti į 
priežiūros institucijas, arba jiems ten būnant ir pradedant nepriklausomą gyvenimą būtų 
suteikta didesniu bendruomeniškumu pagrįsta palaikymo patirtis.

Mūsų komitetas pabrėžė galimus sunkius padarinius visuomenei dėl didėjančio nesaugumo ir 
nesugebėjimo teikti veiksmingų priežiūros paslaugų. „Trejeto“ dalyvavimas rengiant 
nacionalinius biudžetus reiškia, kad ES vertinama kaip turinti tiesioginį poveikį sritims, už 
kurias visų pirma yra atsakingos valstybės narės, tad ES taip pat turėtų būti vertinama kaip 
skatinanti tam tikrus sprendimus. Reikalingas bent jau išsamus socialinės apsaugos sistemų 
permainų ir priežiūros paslaugų teikimo socialinio poveikio įvertinimas, kad nepablogintume 
ir taip blogos padėties, sukurdami ilgalaikes problemas ir nepaisydami mūsų politikos tikslų: 
tokia yra ES užduotis „trejete“ ir vertinant nacionalinius reformų planus.

                                               
1 James J. Heckman. „Pagrindas investuoti į palankių sąlygų neturinčius mažus vaikus“. Čikagos universitetas ir Dublino 
universitetinis koledžas, European Experts Networks on Economics in Education, 2012 m. sausio mėn.
2 J. Van der Gaag ir J.P Tan. „Ankstyvojo vaikų vystymo programos nauda. Ekonominė analizė“.


