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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par neaizsargāto grupu piekļuvi aprūpei
(2013/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 3. panta 3. punktu, un Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 9., 151., 153. un 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 21., 23., 24., 25., 34. un 
35. pantu,

– ņemot vērā pārskatīto Eiropas Sociālo hartu, jo īpaši tās 30. pantu (tiesības uz aizsardzību 
pret nabadzību un sociālo atstumtību) un 16. pantu (ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko 
un ekonomisko aizsardzību),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības 
samazināšana veselības jomā ES” (COM(2009)0567),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) —
atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem” (COM(2010)0636),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām līdz 2020. gadam” (COM(2011)0173),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai” 
(COM(2010)0758),

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2012. gada marta trešo paziņojumu 
„Ekonomikas krīzes un notiekošās fiskālās konsolidācijas sociālā ietekme”,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par sociālās integrācijas veicināšanu un 
nabadzības, tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu ES1,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus2,

– ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku3,

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par stratēģiju „Eiropa 2020”4,

                                               
1 OV C 9 E, 15.1.2010., 11. lpp.
2 OV C 212 E, 5.8.2010., 23. lpp.
3 OV C 76 E, 25.3.2010., 16. lpp.
4 OV C 236 E, 12.8.2011., 57. lpp.
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– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšanu 
un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšanu1,

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi —
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums)2,

– ņemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par vistrūcīgākajām personām paredzētu 
pārtikas izdalīšanas shēmu Savienībā3, 

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par ES stratēģiju romu integrācijai4

(2010/2276(INI)),

– ņemot vērā tā 2011. gada 8. marta rezolūciju par nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpes jomā ES5,

– ņemot vērā 2008. gada 22. aprīļa deklarāciju par bezpajumtniecības uz ielām izbeigšanu 
un 2010. gada 16. decembra deklarāciju par ES stratēģiju bezpajumtniecības izskaušanai,

– ņemot vērā 2011. gada 14. septembra rezolūciju par ES bezpajumtniecības stratēģiju6,

– ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par invalīdu mobilitāti un integrāciju un 
Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)7,

– ņemot vērā 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes 
ar dzimumu saistītiem aspektiem8,

– ņemot vērā tā ... rezolūciju par sociālajiem un nodarbinātības aspektiem izaugsmes 
pētījumā par 2013. gadu9,

– ņemot vērā organizācijas Doctors of the World ziņojumu „Neaizsargātu grupu piekļuve 
veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā 2012. gadā”,

– ņemot vērā ESAO ziņojumu „Pārskats par veselību Eiropā 2012. gadā”,

– ņemot vērā SDO publikāciju „Sociālā drošība visiem — problēmu risināšana saistībā ar 
neaizsargāto grupu nevienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei Eiropas un Centrālāzijas 
valstīs”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un atzinumus (A7-

                                               
1 OV C 351 E, 2.12.2011., 29. lpp.
2 OV C 70 E, 8.3.2012., 19. lpp.
3 OV C 33 E, 5.2.2013., 188. lpp.
4 OV C 199 E, 7.7.2012., 112. lpp.
5 OV C 199 E, 7.7.2012., 25. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0383.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0453.
8 OV C 236 E, 12.8.2011., 79. lpp.
9 Tiks pieņemta.
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0000/2013),

A. tā kā pat krīzes situācijā būtu jāievēro ES pamatvērtības un piekļuve aprūpei un veselības 
aprūpei ES būtu jāuzskata par visu cilvēku pamattiesībām;

B. tā kā vairākās dalībvalstīs nevienlīdzība palielinās, jo nabadzīgāko iedzīvotāju trūkums 
turpina padziļināties;

C. tā kā pašreizējā krīze nesamērīgi skar visneaizsargātākās grupas, jo tās cieš no krīzes 
divkāršas ietekmes, proti, zaudētiem ienākumiem un ierobežotiem aprūpes 
pakalpojumiem;

D. tā kā izmaksas, ar kurām saskaras pakalpojumu izmantotāji, palielinās, kas nozīmē, ka 
daudzi cilvēki vairs nespēj atļauties pienācīga līmeņa pakalpojumus savu konkrēto 
vajadzību apmierināšanai, tādējādi zaudējot patstāvību, saskaroties ar papildu spiedienu 
mājas un darba apstākļos vai iespējami postošu ietekmi uz viņu veselību;

E. tā kā atsevišķās sociālā nodrošinājuma sistēmās tiek veiktas izmaiņas, lai ierobežotu 
konkrētu grupu piekļuvi veselības aprūpei vai to liegtu, radot papildu riskus cilvēku un 
sabiedrības veselībai;

F. tā kā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19. pantā ir noteiktas tiesības 
uz virkni mājās un dzīvesvietā sniegtu pakalpojumu vai citiem sociālā atbalsta 
pasākumiem, tostarp personīgo palīdzību;

G. tā kā ziņojumi liecina par pieaugošām grūtībām, ar kurām saskaras atsevišķi ES pilsoņi un 
citas personas ar likumīgām tiesībām, cenšoties pārrobežu situācijās izmantot savas 
tiesības uz aprūpi;

H. tā kā palielinās ziņojumu skaits par pieaugošu sociālo sašķeltību un agresiju, kas rada 
verbālus un fiziskus uzbrukumus mazākumgrupām;

I. tā kā dažās dalībvalstīs politikas ierobežojumi attiecībā uz personām ar invaliditāti, 
mācīšanās grūtībām vai psihiatriskām slimībām nozīmē novēršanos no tiesībpamatotas 
pieejas, atgriežoties pie institucionalizētākas pieejas, kas tika izmantota agrāk;

J. tā kā daudzas darbavietas aprūpes nozarē ir slikti apmaksātas un darbiniekiem tiek 
piedāvātas ļoti ierobežotas apmācības iespējas;

K. tā kā jauniešus, kuri pēc aprūpes saņemšanas sāk neatkarīgu dzīvi, jo īpaši apdraud 
nabadzība un sociālā atstumtība,

1. pauž neapmierinātību saistībā ar grūtībām iegūt salīdzināmus un aktuālus datus par 
aprūpes pieejamību;

2. atgādina, ka dalībvalstis piekrita īstenot pieeju, kas paredz pāreju no „ārstējošiem” 
pasākumiem, kas vērsti uz atstumtības un veselības problēmu simptomu risināšanu, uz 
„profilaktiskiem pasākumiem kā stratēģiju dzīves kvalitātes uzlabošanai un hronisko 
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slimību, fizioloģiskā vājuma un invaliditātes radītā sloga samazināšanai”1; uzsver 
ilgtermiņa izmaksas, ko radīs nerīkošanās;

3. uzskata, ka veselības aprūpes pieejamības liegšana neaizsargātām personām rada tikai 
šķietamu ietaupījumu, jo ilgtermiņā tā var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes izmaksas, 
kā arī personu un sabiedrības veselību;

4. pauž nožēlu, ka ar dažām slimībām saistītā sociālā stigma attur personas no vēršanās pēc 
vajadzīgās palīdzības, tādējādi infekcijas slimības, kuras netiek ārstētas, rada sabiedrības 
veselības apdraudējumu;

5. uzskata, ka daudzi īstermiņa izmaksu samazināšanas pasākumi, kas pašlaik tiek īstenoti, 
nav visaptveroši izvērtēti, ņemot vērā plašākas to radītās sociālās sekas vai iespējamo 
diskriminējošo ietekmi un ilgtermiņa rezultātus;

6. norāda uz budžeta samazināšanas ilgtermiņa negatīvo ietekmi uz profilaktiskajiem 
aprūpes pasākumiem krīzes situācijā; uzskata, ka profilaktiskie pasākumi — ja ir 
vajadzība tos ierobežot — būtu vismaz jāsaglabā, lai arī ierobežotā veidā, tādējādi 
nodrošinot nepārtrauktību un nepieļaujot infrastruktūras iznīcināšanu; 

7. uzskata, ka taupības pasākumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt inovācijas sociālo 
pakalpojumu sniegšanas jomā un pavērst pretējā virzienā pozitīvās tendences politikas 
izstrādē;

8. pauž bažas par to, ka personas ar invaliditāti visā ES nesamērīgi skar izdevumu 
samazināšana valsts sektorā, kas izraisa to, ka viņi zaudē piekļuvi atbalsta pakalpojumiem, 
kas viņiem sniedza iespēju neatkarīgi dzīvot sabiedrībā;

9. uzskata, ka šādas pieejas dēļ palielināsies to cilvēku skaits, kuri ilgtermiņā dzīvos aprūpes 
iestādēs, kā arī padziļināsies personu ar invaliditāti sociālā atstumtība ES, kas ir tiešs 
ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas stratēģijā invaliditātes 
jomā (2010–2020) ES noteikto saistību pārkāpums;

10. uzskata, ka visi budžeta samazinājumi attiecībā uz jauniešiem vai citām neaizsargātām 
grupām paredzētajiem aprūpes un atbalsta pakalpojumiem negatīvi ietekmēs ES politikas 
programmas aktīvās iekļaušanas jomā;

11. atzīst tādu ieguldījumu nozīmi un izmaksu efektivitāti, kas veikti agrīnā bērnu attīstības 
posmā, lai pilnībā attīstītu viņu potenciālu; atzīst, ka ieguldījumiem kvalitatīvos sociālajos 
pakalpojumos ir būtiska nozīme pienācīgu un efektīvu bērnu aizsardzības dienestu izveidē 
un visaptverošu profilaktisku stratēģiju izstrādē;

12. atzīst aprūpētāju sociālo ieguldījumu un viņu augošo pienākumu nastu, ko rada 
pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi vai to izmaksu palielināšanās;

13. atzīst trešā sektora un brīvprātīgo darbinieku organizāciju darbu, bet uzskata, ka tam 
nevajadzētu aizstāt valsts pienākumu nodrošināt efektīvu un uzticamu aprūpi;

                                               
1 Padomes secinājumi par veselīgu un cienīgu novecošanu. Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un 
patērētāju tiesību aizsardzības padomes 2980. sanāksme, 2009. gada novembris.
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Ieteikumi

14. aicina Komisiju pieprasīt, lai dalībvalstis veiktu taupības pasākumu sociālās ietekmes 
novērtējumus, un konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos sniegt ierosinājumus šādu 
pasākumu sociālās ietekmes novēršanai;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis pārraudzīt, kuras valsts politikas programmas ir pretrunā 
stratēģijas „Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas mērķim, un izskatīt šo jautājumu 
valsts reformu plānos; aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību neaizsargātākajām 
grupām un novērst šķēršļus pieejamībai, uzlabot izmantošanas spējas un profilaktiskos 
pasākumus, lai atgrieztos pie tiesībpamatotas pieejas un novērstu ilgtermiņa kaitējumu un 
nerīkošanās radītās izmaksas;

16. aicina Komisiju nolīgumos ar valstīm, kuras saņem finansiālo palīdzību, iekļaut sociālās 
garantijas, aizsargājot aprūpi, sociālos pakalpojumus un sociālās aizsardzības sistēmas;

17. aicina Komisiju izskatīt iespējamās grūtības, kas var rasties saistībā ar sociālā 
nodrošinājuma tiesību piemērošanu atbilstīgi Regulai Nr. 883/20041 un 
Direktīvas 2004/38/EK2 īstenošanu, lai ieteiktu izmaiņas, kas var būt vajadzīgas 
aptvēruma nepilnību novēršanai;

18. mudina dalībvalstis vērsties pret naida noziegumiem un atbalstīt diskriminācijas 
novēršanas politikas programmas, vajadzības gadījumā nostiprinot valsts 
pretdiskriminācijas struktūras un atbalstot apmācību valsts iestādēs;

19. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai visas politikas vai finansēšanas 
programmas, kas ir izstrādātas, lai atbalstītu sociālās inovācijas un/vai ar aprūpi saistītos 
pakalpojumus, būtu vērstas uz pakalpojumiem, kas labāk apmierina sociālās vajadzības un 
uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti;

20. mudina Komisiju un Padomi sadarboties ar Parlamentu, lai palielinātu to programmu 
finansējumu, kas ir vērstas uz neaizsargātajām grupām, un mudina Komisiju veikt visus 
iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda un citu atbilstošu 
instrumentu pilnīgu izmantošanu, risinot neaizsargātu personu vai personu, kurām draud 
atstumtība, problēmas, un lai atbalstītu dalībvalstu centienus īstenot stratēģijā 
„Eiropa 2020” paredzēto nabadzības samazināšanas mērķi;

21. mudina dalībvalstis saglabāt aprūpētājiem un brīvprātīgo sektoram paredzētos atbalsta 
pasākumus, lai nodrošinātu personīgus, kvalitatīvus un izmaksu ziņā efektīvus pasākumus;

22. mudina sociālos partnerus izveidot oficiālu sociālo dialogu saistībā ar aprūpes nozari; 

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

                                               
1 OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) jau zināmu laiku ir nobažījusies par tā 
dēvēto taupības pasākumu ietekmi uz sabiedrību kopumā un jo īpaši — uz neaizsargātajām 
grupām. Šī bažas ir paustas ar dažādu pasākumu starpniecību, piemēram, mūsu ziņojumos par 
gada izaugsmes pētījumu1, kuros mēs paudām viedokli, ka sociālajai dimensijai ir jābūt 
neatņemamam ES rīcības komponentam krīzes situācijā, ziņojumā par jaunatni un krīzi2, 
mūsu atzinumā par sievietēm un krīzi3 un gaidāmajā ziņojumā par bezpajumtniecību4. Mēs arī 
esam sagatavojuši vairākus ziņojumus saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, jo īpaši Platformu 
iekļaujošai izaugsmei un cīņai pret nabadzību, kuros esam skaidri izklāstījuši savu viedokli 
par to, ka mūsu mērķim būtu jābūt nabadzības novēršanai, jo nabadzība pazemo cilvēka cieņu 
un koncentrēšanās uz profilaksi parasti ilgtermiņā izrādās izmaksu ziņā efektīvāka pieeja. 
EMPL ir pieprasījusi, lai 20 % no Eiropas Sociālā fonda finansējuma tiktu atvēlēti nabadzības 
novēršanai, un pašlaik izstrādā savu nostāju par ierosināto fondu trūcīgo personu 
atbalstīšanai5, un, tā kā komiteja jau ir izsmeļoši ziņojusi par konkrētiem jautājumiem, 
referente nevēlējās šo darbu veikt divas reizes.

Šajā iniciatīvas ziņojumā referente vēlas norādīt uz vairākām problēmām, ar kurām saskaras 
par neaizsargātām uzskatītas grupas, vairākas grupas, kuru vajadzības kļūst pamanāmākas un 
kurām rodas jaunas vajadzības, kā arī iespējami neaizsargātas grupas, kuras veidojas 
pašreizējo situācijas izmaiņu rezultātā, piemēram, personīgo parādsaistību dēļ. Komiteja ir ļoti 
pateicīga dažādām organizācijām, kuras mūs ir nodrošinājušas ar aktuālu informāciju. Par 
skaidru prioritāti ir noteikta vajadzība pēc precīziem, salīdzināmiem un pēc iespējas 
jaunākiem datiem.

Ir skaidrs, ka, samazinoties izdevumiem, bet pieaugot pieprasījumam, palielinās spiediens uz 
aprūpes nozari, kas ir paredzēta vecākiem cilvēkiem, personām ar fizisku invaliditāti vai 
mācīšanās grūtībām un cilvēkiem, kuri sniedz atbalstu bērniem vai jauniešiem, vai citām 
personām ar īpašām vajadzībām. Veselības aprūpes jomā ir konstatējamas līdzīgas problēmas. 
Šī budžeta samazināšana gan pakalpojumu, gan sociālo pabalstu jomā ietekmē gan tos 
cilvēkus, kuriem ir vajadzīga aprūpe, gan aprūpes sniedzējus. Tiek samazināts publiskā 
sektora budžets. Trešā sektora darbinieki ziņo par publiskā sektora līgumu, dotāciju 
finansējuma un sabiedrības ziedojumu nodrošināto ienākumu samazināšanos. Daudzi no 
viņiem ir noraizējušies par savu nākotni. Pat brīvprātīgajam darbam ir vajadzīga 
infrastruktūra. Pastāv iespēja, ka īstermiņa budžeta samazināšana radīs ilgtermiņa problēmas. 

Aizvien vairāk pierādījumu liecina, ka atsevišķos ES reģionos turpinās sociālās nevienlīdzības 
pieaugums, jo jau tā neaizsargāto grupu situācija pasliktinās, daudziem no nabadzīgākajiem 
cilvēkiem vēl dziļāk slīgstot trūkumā6. Tas būtiski ietekmē stratēģijā „Eiropa 2020” paredzēto 
nabadzības samazināšanas mērķu un iekļaujošas izaugsmes dimensijas īstenošanu. Šķiet, ka 
atsevišķas sociālā nodrošinājuma sistēmas, jo īpaši tās, kuras zināmā mērā pamatojas uz 
                                               
1 M. Cornelissen ziņojums par 2012. gada izaugsmes pētījumu (2011/2320(INI)) un V. Lope Fontagné ziņojums par 
2013. gada izaugsmes pētījumu (2012/2257(INI)).
2 E. Turunen ziņojums par jauniešu piekļuves uzlabošanu darba tirgum (2009/2221(INI)).
3 G. Zimmer ziņojums par ekonomikas krīzes ietekmi uz dzimumiem (2012/2301(INI)).
4 K. Delli ziņojums par sociālajiem mājokļiem.
5 Priekšlikums regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu.
6 Nodarbinātība un sociālie procesi Eiropā 2012. gadā un Trešais pētījums par dzīves kvalitāti Eiropā, 
Eurofound, 2012. gads.
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ģimenes struktūru vai kurās pabalstu piešķiršana var būt atkarīga no konkrētiem 
nodarbinātības modeļiem, arī sliktāk spēj pretoties krīzes radītajam augošajam spiedienam, 
tostarp arī saistībā ar bērnu nabadzību1.

Viena acīmredzama ar sociālo atbildību saistīta problēma šajā krīzes situācijā ir veselības 
aprūpes pieejamības nozīme. Sabiedrības veselība kā tāda ietilpst citas komitejas kompetencē, 
tomēr vairākās dalībvalstīs šķēršļus rada sociālā nodrošinājuma noteikumi. Piemēram, 
veselības apdrošināšanas pārtraukšana pēc bezdarba perioda vai sistēma, kurā konkrētām 
grupām, piemēram, nereģistrētiem migrantiem, ir liegta piekļuve pirmārajai veselības aprūpei 
vai palīdzībai, kas nav neatliekamā palīdzība, vai sistēma, kuras pamatā ir pilna laika darbs, 
nostādot nepilna laika darbiniekus vai nepastāvīgi nodarbinātus darbiniekus nelabvēlīgākā 
situācijā. Sievietes kopumā, bet jo īpaši sievietes, kuras pārstāv etniskās mazākumgrupas, 
piemēram, romu tautību, un migrējošas darba ņēmējas, atrodas īpaši nelabvēlīgā situācijā2. 
Vairākas dalībvalstis sociālā nodrošinājuma sistēmās veic izmaiņas vai īsteno reformas. Šādas 
pārmaiņas būtu jāizvērtē, lai nepieļautu cilvēku izslēgšanu no šo sistēmu darbības jomas. 
Vairākās dalībvalstīs palielinās bezpajumtnieku un to cilvēku skaits, kuri uzturas pagaidu 
mītnēs, tāpēc daudzas personas nesaņem pastāvīgu aprūpi. Atsevišķi bērni nesaņem pamata 
vakcīnas, un ir acīmredzams, ka zināmas infekcijas slimības atkārtoti uzliesmo to cilvēku 
vidū, kuriem nav pienācīgu mitekļu un piekļuves aprūpes pakalpojumiem. Šķiet, ka 
Direktīvas 2004/38/EK3 neatbilstīgas piemērošanas dēļ atsevišķi ES iedzīvotāji nespēj saņemt 
aprūpi citā dalībvalstī, lai gan Regulas Nr. 883/20044 noteikumi to paredz. Šis jautājums būtu 
jāizskata, un jānovērš aptvēruma nepilnības.

 Līdzfinansēšanas vai recepšu izmaksu palielināšanās salīdzinājumā ar trūcīgo personu 
ienākumiem attur cilvēkus no vēršanās pēc palīdzības agrīnā saslimšanas posmā, tāpēc vēlāk 
viņiem ir vajadzīga neatliekamāka un dārgāka aprūpe. Tas arī var liegt iespēju turpināt 
ārstēšanās programmas, kas var būt par iemeslu iespējamai darba kavēšanai vai — traģiskā 
gadījumā — izraisīt negatīvas medicīniskas sekas. Saskaņā ar ziņojumiem dažās sabiedrībās 
šķērsli vērsties pēc palīdzības var radīt ar to saistītais kauns vai stigma atsevišķu slimību, 
piemēram, HIV/AIDS, STS vai pat vēža, gadījumā. Rādītāji dažās valstīs paaugstinās. Dažas 
valstis cenšas samazināt pašu farmācijas preču izmaksas, saistībā ar iepirkumu veicinot 
sadarbību starp iepirkumu struktūrām. Vairākās valstīs ir ievērojami samazināts veselības 
aprūpē strādājošo skaits, un arī tas ir ietekmējis pakalpojumu sniegšanu, tostarp lauku 
apvidos, kur pakalpojumu pieejamība jau bija ierobežotāka. Dažās valstīs ir samazinātas 
darbinieku algas, un viens no šādas pieejas rezultātiem ir darba ņēmēju darba maiņa vai 
došanas strādāt uz citu valsti. Abi risinājumi ilgtermiņā ietekmē veselības aprūpes ilgtspēju. 

Komiteja arī tika informēta, ka pieaug bažas par tiem īstermiņa vai nepastāvīga darba 
līgumiem, kuru parakstītāji ne tikai saskaras ar neregulāru ienākumu radītajām problēmām, 
bet, domājams, arī nesaņem darbavietas nodrošinātās veselības aprūpes priekšrocības.

Būtu arī jāatceras, ka sakarā ar sarežģītajām procedūrām, kādas dažās dalībvalstīs pastāv 
                                               
1 Sociālās aizsardzības komitejas 2012. gada 27. jūnija konsultatīvais ziņojums Eiropas Komisijai par bērnu 
nabadzības problēmas risināšanu un novēršanu un bērnu labklājības veicināšanu.
2 8. dokuments „Sociālā drošība visiem”, X. Scheil-Adlung un C. Kuhl, SDO, 2011. gads.
3 Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā.
4 Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
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attiecībā uz piekļuvi sociālajam un labklājības nodrošinājumam, atsevišķi cilvēki var 
atturēties no pabalstu pieprasīšanas vai saņemšanas, lai gan viņiem ir tādas tiesības, un tas var 
ietekmēt viņu spēju pārvarēt sarežģītas situācijas. Atsevišķās dalībvalstīs šāda problēma 
pastāv arī pārrobežu situācijās. Darbinieku skaita samazināšana, neatbilstoša apmācība vai 
liela kadru mainība var apdraudēt arī informācijas kvalitāti un precizitāti, tā nostādot cilvēkus 
vēl neaizsargātākā stāvoklī.

Zemi, nestabili vai nepietiekami izmantojami ienākumi kopā ar pieaugošām komunālo 
pakalpojumu izmaksām arī nozīmē, ka dažās  dalībvalstīs cilvēkiem nav pieejami 
pamatpakalpojumi, tādējādi viņi nevar izmantot apkures vai dzesēšanas pakalpojumus, kas 
attiecīgi ietekmē veselību, jo īpaši ekstremālos laika apstākļos. Šādā situācijā aprūpe mājas 
apstākļos ir faktiski neiespējama. Būtu jānodrošina pamata komunālo pakalpojumu 
pieejamība.

Tiek ziņots, ka pabalstu un/vai pakalpojumu ierobežojumiem ir tieša un negatīva ietekme uz 
cilvēkiem ar invaliditāti un viņu dzīves kvalitāti. Komiteja tika informēta, ka sliktākajos 
gadījumos aprūpe ir ierobežota līdz „apkopšanai un barošanai”, vairs nenodrošinot 
neatkarīgus dzīves apstākļus un invaliditātes sociālo modeli, kas atbilst ES saistībām, kuras tā 
ir uzņēmusies saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām. Dažas 
dalībvalstis neturpina pāreju no institucionalizētas aprūpes uz inovatīvākām un pašcieņu 
nostiprinošām aprūpes pieejām un atsakās no tām, lai gan tās izmaksu ziņā ir efektīvākas. 
Pieaug arī tādu naidīgu runu, iebiedēšanas un uzbrukumu gadījumu skaits, kuri ir vērsti pret 
cilvēkiem ar invaliditāti, garīgās veselības problēmām un citām neaizsargātām grupām, 
piemēram, (nereģistrētiem) migrantiem un romiem — cilvēkiem, kuru aprūpe uzbrucēju 
skatījumā „izmaksā pārāk daudz”. Šādu attieksmi veicina atsevišķas politiskās kustības un 
plašsaziņas līdzekļi, kā arī daži politiskās retorikas gadījumi. Diskriminējošu attieksmi nevar 
atstāt bez ievērības gan uzbrukumam pakļauto cilvēku, gan ar viņiem strādājošo personu 
drošības un cieņas dēļ.

Daudzās valstīs spiediens tiek izdarīts arī uz vecāku cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpi. 
Naudas pabalsti ilgtermiņa aprūpei netiek nodrošināti visās dalībvalstīs, un arī tajos 
gadījumos, kad tie tiek piešķirti, ir iespējamas izmaksas par papildu pakalpojumiem. Aprūpe 
bieži vien nav oficiāla, to sniedz ģimenes locekļi, kuri, iespējams, arī strādā vai veic citus 
aprūpes pienākumus, un dienesti, kuri viņiem sniedz atbalstu, saskaras ar spiedienu. Šie 
cilvēki var nonākt situācijā, kurā viņi sniedz salīdzinoši sarežģītu medicīnisko aprūpi, 
saņemot nelielu vai nesaņemot nekādu apmācību vai atbalstu. Atbalsta pakalpojumu, 
piemēram, mājās sniegtas palīdzības, izmaksas var palielināties, vai atbalsts var tikt atcelts. 
Var rasties situācijas, kad bērnu aprūpētāji sniedz atbalstu arī pieaugušajiem ar problemātisku 
uzvedību vai atkarībām, tajā pašā laikā faktiski audzinot savus brāļus vai māsas. Šī neoficiālā 
aprūpe valstu valdībām ļauj ietaupīt milzīgus līdzekļus, un atbalsta mazināšana cilvēkiem, 
kuri šādu aprūpi nodrošina, būtu tikai šķietams ietaupījums. Pastāv arī jautājums par 
neoficiālās aprūpes ilgtspēju ilgākā termiņā, ņemot vērā mainīgo mājsaimniecību locekļu 
skaitu.

Ir zināms, ka profesionālās aprūpes nozares darbinieki saņem mazu atalgojumu, strādā 
smagos darba apstākļos un šajā nozarē vērojama liela kadru mainība, tāpēc darbinieku 
trūkums nerada izbrīnu. Dažās dalībvalstīs aprūpi var nodrošināt privātpersonas mājas 
apstākļos, un šī joma gandrīz vai vispār nav reglamentēta. Šajā kontekstā Parlaments ir 
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paziņojis par SDO Konvencijas par pienācīgu darbu tiem, kurus nodarbina mājsaimniecībā, 
nozīmi. Darba attiecības bieži vien ir vājas, tāpēc sociālo partneru nozares pieeja varētu 
palīdzēt paaugstināt standartus.

Ir zināms, kāda nozīme bērnu attīstības jomā ir kvalitatīvai agrīno attīstības gadu pieredzei. 
Pierādījumi liecina, ka sociālie faktori ir īpaši svarīgi pirmajos dzīves gados, kuriem ir būtiska 
ietekme uz bērna turpmāko veselību, ar izglītību saistīto izaugsmi un izredzēm dzīvē. Ir 
jāuzsver, ka produktīvākie ieguldījumi cilvēkkapitāla jomā ir tie, kas veikti bērnības gados1, 
savukārt publiskie tēriņi saistībā ar šo vecuma grupu parasti ir vismazākie2. Aplēses liecina, 
ka ES gandrīz 1 miljons bērnu dzīvo alternatīvās aprūpes apstākļos. Ir labi zināms, ka viņi 
saskaras ar nelabvēlīgu situāciju un ka ir vajadzīga kvalitatīva sociālo dienestu iejaukšanās, lai 
novērstu viņu nonākšanu aprūpē vai nodrošinātu lielāku kopienas atbalstu, kamēr viņi atrodas 
šajā aprūpē, kā arī pārejas posma laikā uz neatkarīgu dzīvi.

Mūsu komiteja ir saņēmusi informāciju, kurā ir uzsvērtas iespējamās nopietnās sekas, ko 
sabiedrībā var radīt arvien lielāka nedrošība un nespēja nodrošināt efektīvu aprūpi. „Troikas” 
iesaistīšana valstu budžetu jautājumos apliecina pastāvošo uzskatu, ka ES tieši ietekmē jomas, 
kuras ietilpst galvenokārt dalībvalstu kompetencē, tāpēc ES arī būtu jāveicina problēmu 
risināšana. Lai nepieļautu vēl dziļāku situācijas pasliktināšanos, ilgtermiņa problēmu rašanos 
un negatīvu ietekmi uz citu politikas mērķu īstenošanu, ir vajadzīgi vismaz sociālā 
nodrošinājuma sistēmās un aprūpes pakalpojumu jomā veikto izmaiņu sociālās ietekmes 
visaptveroši novērtējumi. Tas ir ES uzdevums, kas ir jāveic „troikā” un valstu reformu plānu 
novērtējumos.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman, University of Chicago and University.
College Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, 2012. gada janvārī.
2 “The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis”, Van der Gaag, J. un Tan, J.P.


