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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dostępu słabszych grup społecznych do opieki

(2013/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3 ust. 3, oraz Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9, 151, 153 i 168,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 1, 
21, 23, 24, 25, 34 i 35,

– uwzględniając zrewidowaną Europejską kartę społeczną, szczególnie jej art. 30 (prawo do 
ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną) i art. 16 (prawo rodziny do ochrony 
społecznej, prawnej i ekonomicznej),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie 
nierówności zdrowotnych w UE” (COM(2009)0567),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010–2020: odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez 
barier (COM(2010)0636),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Unijne ramy dotyczące krajowych 
strategii integracji Romów do 2020 r.” (COM(2011)0173),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020: strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758),

– uwzględniając opublikowane w marcu 2012 r. trzecie sprawozdanie Komitetu Ochrony 
Socjalnej zatytułowane „Wpływ kryzysu gospodarczego i prowadzonej konsolidacji 
budżetowej na społeczeństwo”,

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania integracji 
społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy2,

                                               
1 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 11.
2 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 23.
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– uwzględniając rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii „Europa 2020”2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży 
do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia 
(sprawozdanie śródokresowe)4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii5, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie strategii UE w dziedzinie 
integracji Romów6 (2010/2276(INI)),

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania nierówności 
zdrowotnych w UE7,

– uwzględniając swoje oświadczenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozwiązania 
kwestii bezdomności ulicznej oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie strategii UE na 
rzecz przeciwdziałania bezdomności,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności8,

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji 
osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 
2010–20209,

– uwzględniając rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. na temat aspektu płci w spadku 
koniunktury i kryzysie finansowym10,

– uwzględniając rezolucję z dnia … w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r.11,

– uwzględniając raport organizacji Lekarze Świata zatytułowany „Dostęp słabszych grup 
społecznych do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej w 2012 r.”,

                                               
1 Dz.U. C 76 E z 25.3.2013, s. 16.
2 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 57.
3 Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 29.
4 Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 19.
5 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 188.
6 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 112.
7 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 25. 
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0383.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.
10 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 79.
11 Oczekuje na przyjęcie.
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– uwzględniając raport OECD zatytułowany „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie –
Europa 2012”, 

– uwzględniając publikację MOP zatytułowaną „Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich 
obywateli – Eliminowanie nierówności w dostępie słabszych grup społecznych do opieki 
zdrowotnej w krajach Europy i Azji Środkowej”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie … 
(A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że podstawowych wartości UE należy przestrzegać nawet w sytuacji 
kryzysowej oraz że dostęp do opieki i opieki zdrowotnej powinien być postrzegany jako 
podstawowe prawo przysługujące wszystkim w UE;

B. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich nierówności stają się coraz 
większe, ponieważ osoby najuboższe i najbardziej potrzebujące stają się jeszcze 
biedniejsze;

C. mając na uwadze, że trwający kryzys ma nieproporcjonalny negatywny wpływ na słabsze 
grupy społeczne, ponieważ borykają się one zarówno z utratą dochodu, jak i z 
ograniczeniem usług opiekuńczych;

D. mając na uwadze, że koszty usług dla usługobiorców zwiększają się, co oznacza, iż wielu 
osób nie stać już na korzystanie z odpowiedniego poziomu usług zaspokajających ich 
określone potrzeby, co w rezultacie prowadzi do utraty samodzielności, dodatkowego 
stresu w środowisku domowym lub zawodowym bądź potencjalnych negatywnych 
skutków dla ich zdrowia;

E. mając na uwadze, że w wielu systemach zabezpieczenia społecznego wprowadza się 
zmiany mające na celu zlikwidowanie lub ograniczenie dostępu określonym grupom do 
opieki zdrowotnej, co powoduje dodatkowe zagrożenie dla zdrowia osobistego i 
publicznego;

F. mając na uwadze, że w art. 19 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych określono prawo dostępu do szerokiego zakresu usług wspierających 
funkcjonowanie w środowisku domowym, lokalnym i innym, w tym do opieki 
indywidualnej;

G. mając na uwadze doniesienia wskazujące na coraz większe trudności niektórych 
obywateli UE i innych osób w korzystaniu z przysługującego im prawa do opieki w 
kontekście transgranicznym;

H. mając na uwadze doniesienia wskazujące na pogłębiające się podziały społeczne i wzrost 
poziomu agresji prowadzący do słownych i fizycznych ataków na przedstawicieli 
mniejszości;

I. mając na uwadze, że widoczne w niektórych państwach członkowskich obniżanie jakości 
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polityki wobec osób niepełnosprawnych, osób z trudnościami w nauce lub osób chorych 
psychicznie skutkuje odchodzeniem od podejścia opartego na prawach i przechodzeniem 
na bardziej instytucjonalne podejście znane z przeszłości;

J. mając na uwadze, że wiele stanowisk pracy w sektorze usług opiekuńczych zapewnia 
niewielkie wynagrodzenie i często oferuje niewiele możliwości w zakresie szkoleń;

K. mając na uwadze, że młodzi ludzie opuszczający ośrodki opiekuńcze i rozpoczynający 
samodzielne życie są szczególnie narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne;

1. wyraża frustrację z powodu trudności z uzyskaniem porównywalnych i aktualnych danych 
dotyczących dostępu do opieki;

2. przypomina, że państwa członkowskie zgodziły się na przyjęcie podejścia polegającego 
na rezygnowaniu ze środków „uzdrawiających” objawy wykluczenia i problemów 
zdrowotnych na rzecz środków profilaktycznych w ramach strategii poprawy jakości 
życia i ograniczenia obciążenia, jakim są choroby przewlekłe, niedomagania i 
niepełnosprawność1; podkreśla długoterminowe koszty niepodjęcia działań;

3. jest zdania, że pozbawianie osób ze słabszych grup społecznych dostępu do opieki 
zdrowotnej lub usług opiekuńczych jest pozorną oszczędnością, ponieważ może mieć 
długoterminowe negatywne skutki dla kosztów opieki zdrowotnej oraz zdrowia 
poszczególnych osób lub zdrowia publicznego;

4. wyraża ubolewanie, że piętno społeczne wiążące się z niektórymi schorzeniami 
powstrzymuje osoby chore przed zwróceniem się o niezbędną opiekę, co skutkuje tym, że 
choroby zakaźne nie są leczone, a to z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego;

5. jest zdania, że wiele z obecnie podejmowanych krótkoterminowych działań na rzecz 
ograniczania kosztów nie zostało poddanych pełnej ocenie pod względem ich szerszych 
konsekwencji społecznych lub potencjalnie dyskryminującego wpływu i skutków 
długoterminowych;

6. podkreśla długoterminowe negatywne skutki ograniczeń dokonywanych w czasie kryzysu 
w zakresie środków profilaktycznych; jest zdania, że środki profilaktyczne – jeśli muszą 
zostać ograniczone – powinny przynajmniej zostać utrzymane, nawet na niższym 
poziomie, aby zachować ciągłość i nie zniszczyć infrastruktury;

7. jest zdania, że środki oszczędnościowe nie powinny utrudniać wprowadzania innowacji w 
zakresie usług socjalnych oraz że nie powinny odwracać pozytywnych tendencji obecnych 
w procesie rozwoju polityki;

8. wyraża zaniepokojenie tym, że ograniczenia wydatków publicznych mają 
nieproporcjonalny wpływ na osoby niepełnosprawne w całej UE, przez co pozbawia się je 
usług wspierających, które umożliwiają im samodzielne życie w społeczeństwie;

9. jest zdania, że prowadzi to do zwiększenia liczby osób długoterminowo przebywających 
                                               
1 Konkluzje Rady w sprawie zdrowego i godnego starzenia się, 2980. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, listopad 2009 r.
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w ośrodkach opiekuńczych i pogłębienia wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych w UE, co stanowi bezpośrednie naruszenie zobowiązań UE podjętych 
na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020;

10. jest zdania, że wszelkie ograniczenia w zakresie usług opiekuńczych i wspierających 
świadczonych osobom młodym lub innym słabszym grupom społecznym utrudniają 
realizację istniejących unijnych strategii politycznych dotyczących aktywnego włączenia;

11. uznaje znaczenie i opłacalność inwestowania w dzieci od ich najmłodszych lat z myślą o 
umożliwieniu im rozwoju ich pełnego potencjału; uznaje, że inwestowanie w usługi 
socjalne o wysokiej jakości ma podstawowe znaczenie dla stworzenia odpowiednich i 
skutecznych usług z zakresu ochrony dzieci oraz dla opracowania kompleksowych 
strategii zapobiegawczych;

12. uznaje wkład społeczny opiekunów oraz coraz większą liczbę obowiązków, jakimi są oni 
obarczani w wyniku ograniczeń wprowadzanych w odniesieniu do świadczenia usług lub 
w wyniku wzrostu kosztów tych usług;

13. uznaje działania podejmowane przez organizacje z trzeciego sektora i organizacje 
wolontariackie, ale jest zdania, że nie powinny one zwalniać państwa z odpowiedzialności 
za zapewnianie skutecznych i solidnych usług opiekuńczych;

Zalecenia

14. wzywa Komisję do tego, by zobowiązała państwa członkowskie do przeprowadzenia ocen 
społecznych skutków środków oszczędnościowych, a także do sformułowania w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów wytycznych dotyczących przeciwdziałania 
społecznym skutkom tego rodzaju środków;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określania w ich krajowych planach reform i 
usuwania z nich tych krajowych strategii politycznych, które są sprzeczne z celem 
dotyczącym ograniczenia ubóstwa do 2020 r.; wzywa państwa członkowskie do zwracania 
szczególnej uwagi na słabsze grupy społeczne oraz do zlikwidowania przeszkód w 
dostępie, usprawnienia stosowania środków i korzystania ze środków zapobiegawczych, 
aby przywrócić podejście oparte na prawach i uniknąć długoterminowych szkód i kosztów 
wynikających z niepodjęcia działań;

16. wzywa Komisję do uwzględniania w umowach zawieranych z państwami otrzymującymi 
pomoc finansową zabezpieczeń społecznych ochraniających usługi opiekuńcze i usługi 
socjalne oraz systemy zabezpieczenia społecznego;

17. wzywa Komisję do przeanalizowania problemów, jakie mogą pojawiać się w związku ze 
stosowaniem praw dotyczących zabezpieczenia społecznego określonych na mocy
rozporządzenia nr 883/20041 i ze stosowaniem dyrektywy 2004/38/WE2 w celu 
zaproponowania zmian, które mogą być konieczne do tego, by zlikwidować luki w 

                                               
1 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
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zakresie prawodawstwa;

18. apeluje do państw członkowskich o podjęcie działań przeciwko nienawiści i 
przestępczości oraz o propagowanie antydyskryminacyjnych strategii politycznych, w 
razie konieczności poprzez udzielanie wsparcia ich krajowym organom odpowiedzialnym 
za przeciwdziałanie dyskryminacji i poprzez propagowanie szkoleń w organach 
publicznych;

19. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dopilnowanie tego, by wszystkie strategie 
polityczne lub programy finansowania tworzone w celu wspierania innowacji społecznych 
lub usług związanych z sektorem opieki były ukierunkowane na takie usługi, które w
większym stopniu zaspokajają potrzeby społeczne i poprawiają jakość życia ludzi;

20. apeluje do Komisji i Rady o podjęcie wspólnie z Parlamentem działań mających na celu 
zwiększenie finansowania dla programów ukierunkowanych na słabsze grupy społeczne, a 
ponadto apeluje do Komisji o podjęcie wszelkich dostępnych jej środków niezbędnych do 
tego, by zapewnić pełne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego i innych 
stosownych instrumentów zaspokajających potrzeby osób ze słabszych grup społecznych 
lub zagrożonych wykluczeniem, a także do wspierania wysiłków państw członkowskich 
ukierunkowanych na zrealizowanie celu dotyczącego ograniczenia ubóstwa, który 
określono w strategii „Europa 2020”;

21. apeluje do państw członkowskich o utrzymanie środków wsparcia przeznaczonych dla 
opiekunów i sektor wolontariatu z myślą o świadczeniu bardziej oszczędnych usług o 
wyższej jakości i w większym stopniu ukierunkowanych na jednostkę;

22. apeluje do partnerów społecznych o zainicjowanie formalnego dialogu społecznego 
dotyczącego sektora opieki; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Od pewnego czasu Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) jest zaniepokojona 
skutkami, jakie tak zwane środki oszczędnościowe mają dla społeczeństwa, a w szczególności 
dla słabszych grup społecznych. Znalazło to odzwierciedlenie w różnorodnych działaniach, 
takich jak: sprawozdania komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego1, w 
których wyrażono pogląd, zgodnie z którym wymiar społeczny musi stanowić nieodłączny 
element działań UE podejmowanych w reakcji na kryzys; sprawozdanie w sprawie młodzieży 
i kryzysu2; opinia komisji w sprawie kobiet i kryzysu3 oraz przygotowywane sprawozdanie w 
sprawie bezdomności4. Komisja EMPL sporządziła również szereg sprawozdań dotyczących 
strategii „Europa 2020”, a w szczególności platformy wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i przeciwdziałaniu ubóstwu, w których jasno przedstawiła swoje stanowisko, 
zgodnie z którym należy dążyć do zapobiegania ubóstwu, ponieważ uderza ono w godność 
człowieka, a zapobieganie zasadniczo okazuje się bardziej oszczędnym rozwiązaniem w 
perspektywie długoterminowej. Komisja EMPL domagała się przeznaczenia 20% środków 
EFS na zwalczanie ubóstwa, a obecnie formułuje swoje stanowisko dotyczące propozycji 
utworzenia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym5, w odniesieniu do 
którego komisja przedstawiła już szczegółowe uwagi dotyczące kilku kwestii, w związku z 
czym sprawozdawczyni starała się nie powielać tej pracy.

W przedmiotowym sprawozdaniu z własnej inicjatywy sprawozdawczyni próbuje określić 
szereg problemów, z którymi borykają się grupy uznane za słabsze grupy społeczne; grupy, 
których potrzeby stają się coraz bardziej widoczne i które mają nowe potrzeby; oraz 
potencjalnie słabsze grupy społeczne, tworzące się w rezultacie obecnie zmieniających się 
warunków, takich jak poziom zadłużenia prywatnego. Komisja EMPL wyraża głęboką 
wdzięczność wszystkim organizacjom, które udostępniły jej aktualne informacje. 
Zdecydowanie uznano, że priorytetowe znaczenie ma dostępność dokładnych, 
porównywalnych i jak najbardziej aktualnych danych.

To jasne, że sektor usług opiekuńczych dla osób starszych, osób niepełnosprawnych fizycznie 
lub mających trudności w uczeniu się oraz osób udzielających wsparcia dzieciom lub 
młodzieży, a także innych osób o szczególnych potrzebach jest w coraz trudniejszej sytuacji z 
uwagi na zmniejszanie poziomu wydatków i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na tego 
rodzaju usługi. Przed sektorem usług opieki zdrowotnej stoją podobne wyzwania. Cięcia w 
wydatkach, bez względu na to, czy dokonuje się ich w sektorze usług, czy w sektorze 
świadczeń socjalnych, mają wpływ zarówno na osoby wymagające opieki, jak i na osoby ją 
zapewniające. Budżety sektora publicznego są ograniczane. Usługodawcy z sektora trzeciego 
informują o spadku dochodów z kontraktów z sektorem publicznym, grantów i dotacji 
publicznych: wielu z nich obawia się o swoją przyszłość. Nawet działania wolontariackie 
wymagają istnienia infrastruktury. Można oczekiwać, że krótkoterminowe cięcia będą 
przyczyną długoterminowych problemów. 

                                               
1 Sprawozdanie Marije Cornelissen z 2012 r. i sprawozdanie Veroniki Lope Fontagné z 2013 r. w sprawie rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego [2011/2320(INI), 2012/2257(INI)]. 
2 Sprawozdanie Emilie Turunen w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy [2009/2221(INI)].
3 Sprawozdanie Gabriele Zimmer w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie płci i prawa kobiet 
[2012/2301(INI)].
4 Sprawozdanie Karimy Delli w sprawie mieszkań socjalnych.
5 Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że w niektórych częściach UE 
nierówności społeczne wciąż się pogłębiają, co jest spowodowane pogarszającą się sytuacją 
istniejących słabszych grup społecznych, w których poziom ubóstwa wielu z osób 
najuboższych pogłębia się1. Ma to ogromne skutki dla celów dotyczących ograniczenia 
ubóstwa i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, określonych w strategii „Europa 
2020”. Również niektóre systemy zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza te, których 
struktura opiera się na koncepcji rodziny lub w których świadczenia mogą być udzielane w 
oparciu o konkretne modele zatrudnienia, zdają się być mniej zdolne do radzenia sobie ze 
zwiększonymi trudnościami wynikającymi z kryzysu, przede wszystkim w odniesieniu do 
kwestii ubóstwa dzieci2.

Jednym z wyraźnych problemów związanych ze społeczną odpowiedzialnością w czasie 
kryzysu jest znaczenie dostępu do opieki zdrowotnej. O ile kwestia zdrowia publicznego 
wchodzi w zakres kompetencji innej komisji, o tyle w wielu państwach członkowskich 
przeszkody wynikają z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego. Na przykład: 
przerywanie ubezpieczenia zdrowotnego po określonym czasie bezrobocia, systemy 
zakazujące określonym grupom, takim jak nielegalni migranci, korzystania z podstawowej 
opieki zdrowotnej lub pomocy niedoraźnej, bądź systemy opierające się na zatrudnieniu w 
pełnym wymiarze czasu pracy, co jest krzywdzące dla pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracowników sezonowych. Ogólnie kobiety, a 
zwłaszcza kobiety należące do mniejszości etnicznych, takich jak Romowie, i pracownice 
migrujące, znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji3. W systemach zabezpieczenia 
społecznego wielu państw członkowskich wprowadzane są zmiany lub reformy: tego typu 
działania powinny zostać poddane ocenie mającej na celu sprawdzenie tego, czy nie 
powodują one wykluczenia. W wielu państwach członkowskich rośnie liczba osób 
bezdomnych lub osób z krótkotrwałym zakwaterowaniem, co skutkuje tym, że wiele osób nie 
dysponuje ciągłością opieki: niektóre dzieci nie otrzymują podstawowych szczepień, a wśród 
osób, które mieszkają w najgorszych warunkach i nie mają dostępu do usług opiekuńczych 
ponownie zaczynają występować niektóre choroby zakaźne. Zdaje się, że niektórzy obywatele 
UE nie mogą skorzystać z pomocy w innym państwie członkowskim, mimo przepisów 
rozporządzenia nr 883/20044, z uwagi na sposób, w jaki przepisy dyrektywy 2004/38/WE5

zostały wdrożone: należy przeanalizować ten problem i zlikwidować luki w zakresie 
prawodawstwa.

 Rosnące koszty współfinansowania lub recept – w porównaniu z dochodami osób 
potrzebujących opieki – zniechęcają do zwracania się o pomoc na wczesnym etapie, co 
powoduje, że osoby te wymagają droższej i pilniejszej opieki na późniejszym etapie. Może to 
skutkować także brakiem możliwości kontynuowania programów leczenia, a to z kolei może 
prowadzić do nieobecności w pracy lub – w najgorszym przypadku – mieć negatywne skutki 
dla zdrowia. Przeszkodą jest również poczucie wstydu i piętnowanie osób wymagających 
opieki z uwagi na określony stan medyczny, taki jak HIV/AIDS, choroby przenoszone drogą 

                                               
1 Zatrudnienie i rozwój sytuacji społecznej w Europie, 2012 r. i Trzecie europejskie badanie jakości życia, Eurofound 2012.
2 Komitet Ochrony Socjalnej, Raport doradczy dla Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania ubóstwu dzieci, radzenia 
sobie z tymi zjawiskami oraz propagowania dobrostanu dzieci, 27 czerwca 2012 r.
3 Opracowanie nr 8, Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich, Xenia Scheil-Adlung i Catharina Kuhl, MOP 2011 r.
4 Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
5 Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu na terytorium państw członkowskich.
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płciową, czy w niektórych społeczeństwach nawet rak. Stawki w niektórych państwach 
członkowskich rosną. Niektóre państwa na własną rękę dążą do zmniejszenia kosztów leków 
poprzez zacieśnienie współpracy w zakresie zamówień między organami nabywającymi leki. 
W wielu krajach dokonano znacznej redukcji personelu służby zdrowia, co miało również 
negatywny wpływ na liczbę świadczonych usług, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie 
już wcześniej liczba świadczonych usług była mniejsza. W niektórych krajach pracownikom 
służby zdrowia zmniejszono wynagrodzenia, co doprowadziło m.in. do zmiany przez te osoby 
pracy lub skłoniło je do wyjazdu do innego kraju: oba te działania mają wpływ na 
długoterminowy zrównoważony charakter świadczenia usług opieki zdrowotnej. 

Komisja EMPL uzyskała również informacje o rosnącym problemie osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników sezonowych, którzy oprócz problemów 
spowodowanych nieregularnymi dochodami najczęściej są pozbawiani zakładowych 
świadczeń zdrowotnych.

Należy również pamiętać, że istniejące w niektórych państwach członkowskich 
skomplikowane procedury uzyskania dostępu do zabezpieczenia społecznego i usług opieki 
społecznej również mogą zniechęcać niektóre osoby do tego, by domagały się 
przysługujących im świadczeń i korzystały z nich, co ma wpływ na zdolność tych osób do 
radzenia sobie. Część osób boryka się z tym problemem również w kontekście 
transgranicznym. Redukcja personelu, nieodpowiednie szkolenie lub duża rotacja kadr 
również mogą mieć wpływ na obniżanie jakości lub precyzyjności informacji, a tym samym 
mogą mieć jeszcze bardziej niekorzystny wpływ na słabsze grupy społeczne.

Niski poziom dochodów, niepewne dochody lub brak dochodu do dyspozycji w połączeniu z 
rosnącymi kosztami mediów również może prowadzić w niektórych państwach 
członkowskich do utraty dostępu do podstawowych usług, w tym do ogrzewania lub 
chłodzenia, i mieć następstwa dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku skrajnych warunków 
pogodowych. W takiej sytuacji zapewnianie opieki w warunkach domowych jest praktycznie 
niemożliwe. Należy zagwarantować dostęp do podstawowych mediów.

Ograniczenia w zakresie świadczeń i/lub usług mają bezpośredni negatywny wpływ na osoby 
niepełnosprawne i jakość ich życia. Komisja EMPL dowiedziała się, że w skrajnych 
przypadkach opiekę ograniczano do „mycia i karmienia” i rezygnowano ze wspierania 
samodzielnego życia i społecznego modelu niepełnosprawności, co jest sprzeczne z 
zobowiązaniami UE wynikającymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych. W niektórych państwach członkowskich przerwano proces odchodzenia 
od opieki zinstytucjonalizowanej, a ponadto nie stosuje się bardziej innowacyjnych podejść 
do opieki, które dają większe uprawnienia, nawet gdy stanowią one najbardziej oszczędne 
rozwiązanie. Odnotowuje się także coraz częstsze przypadki „nawoływania do nienawiści”, 
zastraszania i atakowania osób niepełnosprawnych, osób z problemami ze zdrowiem 
psychicznym i innych słabszych grup społecznych, takich jak (nielegalni) migranci i 
Romowie: ludzi, którzy są postrzegani jako tacy, „nad którymi opieka kosztuje zbyt wiele”. 
Takie nastawienie jest podsycane przez niektóre ruchy polityczne, środki masowego przekazu 
i retorykę polityczną. Należy przeciwdziałać zachowaniom o charakterze dyskryminującym, z 
myślą o bezpieczeństwie i godności osób padających ofiarą ataku, jak i osób z nimi 
pracujących.
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W wielu krajach problemem jest również opieka nad osobami starszymi, które mają 
szczególne potrzeby. Nie we wszystkich państwach członkowskich istnieją świadczenia w 
zakresie opieki długoterminowej, a tam, gdzie są dostępne, korzystanie z nich może wiązać 
się z opłatami za usługi dodatkowe. Opieka często ma charakter nieformalny, jest 
sprawowana przez członków rodzin, którzy oprócz tego zazwyczaj mają swoją pracę lub inne 
obowiązki opiekuńcze, a wspierające ich służby borykają się z problemami. W wielu 
przypadkach opiekunowie muszą wykonywać stosunkowo wymagające czynności o 
charakterze medycznym przy niewielkim przeszkoleniu i wsparciu lub całkowicie bez niego. 
Koszt usług wsparcia, takich jak pomoc w domu pacjenta, może wzrastać, a pomoc może 
zostać cofnięta. Również opiekunowie dzieci często wspierają dorosłych prezentujących 
zachowania trudne lub nałogowe – w rezultacie wychowują własne rodzeństwo. Ten 
nieformalny rodzaj opieki pozwala rządom krajów zaoszczędzić ogromną ilość pieniędzy. W 
związku z tym zmniejszanie wsparcia dla osób ją sprawujących byłoby pozorną 
oszczędnością. Kolejnym problemem jest długoterminowy zrównoważony charakter opieki 
nieformalnej w kontekście zmieniającej się struktury gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o opiekę profesjonalną, to sektor ten charakteryzuje niski poziom płac, złe 
warunki pracy i często gwałtowna rotacja kadr. W związku z tym nie dziwią braki kadrowe. 
W niektórych państwach członkowskich opiekę w domu pacjenta mogą sprawować osoby 
fizyczne, a działalność ta jest uregulowana niewieloma skutecznymi przepisami lub nie jest 
uregulowana wcale. Parlament podkreślił w tym kontekście znaczenie konwencji MOP 
dotyczącej pracowników domowych. Stosunki pracy są często bardzo słabe, a zastosowanie 
sektorowego podejścia uwzględniającego rolę partnera społecznego mogłoby ułatwić 
podniesienie standardów.

Jeśli chodzi o rozwój dzieci, powszechnie uznaje się znaczenie wysokiej jakości doświadczeń 
zdobywanych we wczesnych latach życia. Istnieją dowody wskazujące na to, że czynniki 
socjalne mają szczególnie duże znacznie we wczesnych latach życia, gdyż mają duży wpływ 
na przyszłe zdrowie, edukację i szanse życiowe dziecka. Warto zaznaczyć, że najwyższą 
stopę zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki obserwuje się we wczesnych latach dzieciństwa1, 
czyli w grupie wiekowej, w której wydatki publiczne zazwyczaj są najniższe2. Szacuje się, że 
w UE prawie 1 milion dzieci objętych jest opieką zastępczą: ujemne strony takiej sytuacji są 
dobrze znane, podobnie jak konieczność podejmowania przez służby socjalne działań 
interwencyjnych o odpowiedniej jakości, mających na celu zapobieganie obejmowaniu dzieci 
opieką zastępczą lub zapewnienie im w ośrodkach opiekuńczych i w trakcie uzyskiwania 
samodzielności większego poczucia wspólnoty i większego wsparcia.

Komisja EMPL odnotowała potencjalne poważne konsekwencje, jakie zwiększający się brak 
bezpieczeństwa i niezdolność do zapewnienia skutecznej opieki mogą mieć dla 
społeczeństwa. Zaangażowanie „trojki” w sprawy związane z budżetami krajowymi oznacza, 
że UE jest postrzegana jako mająca bezpośredni wpływ na obszary wchodzące przede 
wszystkim w zakres kompetencji państw członkowskich, w związku z czym UE powinna być 

                                               
1 „The case for investing in disadvantaged young children” („Dlaczego warto inwestować w dzieci w niekorzystnej sytuacji 
społecznej?”), James J. Heckman, University of Chicago i University
College Dublin, Europejskie Sieci Ekspertów – Ekonomia w Edukacji, styczeń 2012 r.
2 „The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis” („Korzyści programu wczesnego rozwoju 
dziecka: analiza ekonomiczna”), Van der Gaag, J. i Tan, J.P.
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również postrzegana jako propagująca rozwiązania. Podsumowując, kompleksowa ocena 
społecznych skutków zmian w systemach zabezpieczenia społecznego i świadczeniu usług 
opieki ma podstawowe znaczenie dla tego, by nie pogorszyć i tak złej sytuacji, zapobiec 
powstaniu długoterminowych problemów i nie utrudniać realizacji innych celów 
politycznych: jest to zdaniem UE w ramach „trojki” i w ramach oceny krajowych programów 
reform.


