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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la accesul la îngrijire pentru grupurile vulnerabile

(2013/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 3 alineatul (3), și 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9, 151, 153 și 168,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 
articolele 1, 21, 23, 24, 25, 34 și 35,

– având în vedere Carta socială europeană revizuită, în special articolul 30 (dreptul la 
protecție împotriva sărăciei și a excluziunii sociale) și articolul 16 (dreptul familiei la 
protecție socială, juridică și economică),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Solidaritate în domeniul sănătății: 
reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE” (COM (2009) 0567),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” 
(COM (2010)0636),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor până în 2020” (COM (2011) 0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM (2010) 2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Platforma europeană de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială” 
(COM (2010) 0758),

– având în vedere cel de al treilea raport al Comitetului pentru protecție socială din luna 
martie 2012, intitulat „Impactul social al crizei economice și al consolidării fiscale în 
curs”,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piața muncii2,

                                               
1 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 11.
2 JO C 212 E, 5.8.2010, p. 23.
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– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială1,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la UE 20202,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor 
pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor3,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport 
la jumătatea perioadei)4,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la Programul pentru distribuirea 
de alimente către persoanele cele mai defavorizate din Uniune5,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 privind Strategia UE privind incluziunea 
romilor6 (2010/2276(INI),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la reducerea inegalităților în 
materie de sănătate în UE7,

– având în vedere Declarația sa scrisă din 22 aprilie 2008 privind soluționarea problemei 
persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă și Declarația scrisă din 16 decembrie 2010 
referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la o strategie a UE 
privind persoanele fără adăpost8,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap9,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la aspectele de gen ale 
recesiunii economice și crizei financiare10,

– având în vedere Rezoluția sa din … referitoare la ocuparea forței de muncă și aspecte 
sociale în Analiza anuală a creșterii pe 201311,

– având în vedere raportul organizației neguvernamentale „Doctors of the World” intitulat 
„Accesul la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile din Uniunea Europeană 

                                               
1 JO C 76 E, 25.3.2010, p. 16.
2 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
3 JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
4 JO C 70 E, 8.3.2012, p. 19.
5 JO C 33 E, 5.2.2012, p. 188.
6 JO C 199 E, 7.7.2012, p. 112.
7 JO C 199 E, 7.7.2012, p. 25.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0383.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
10 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 79.
11 Urmează a fi adoptată.
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în 2012” (Access to health care for vulnerable groups in the European Union in 2012),

– având în vedere raportul OCDE intitulat „Sănătatea pe scurt – Europa 2012” (Health at a 
glance – Europe2012), 

– având în vedere publicația OIM intitulată „Securitate socială pentru toți – Combaterea 
inegalităților în ceea ce privește accesul la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile 
din Europa și Asia Centrală” (Social security for all – Addressing inequities in access to 
health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele … (A7-0000/2013),

A. întrucât valorile fundamentale ale UE ar trebui să fie respectate chiar și într-o situație de 
criză și întrucât accesul la îngrijire și la asistență medicală ar trebui să fie considerat un 
drept fundamental al tuturor cetățenilor UE;

B. întrucât, în mai multe state membre, inegalitățile sunt în continuă creștere din cauza 
înrăutățirii situației celor mai sărace și mai defavorizate persoane;

C. întrucât, în contextul crizei actuale, grupurile cele mai vulnerabile sunt cu precădere 
afectate deoarece ele se confruntă atât cu pierderea veniturilor, cât și cu reducerea 
numărului de servicii de îngrijire;

D. întrucât costurile serviciilor pentru utilizatorii de servicii sunt în creștere, ceea ce 
înseamnă că un număr mare de persoane nu mai dispun de posibilități financiare pentru a-
și permite un nivel adecvat de servicii care să răspundă nevoilor lor clare, conducând 
astfel la o pierdere a independenței, la presiuni suplimentare în ceea ce privește situația lor 
familială sau locul de muncă ori la efecte potențial dăunătoare asupra stării lor de sănătate;

E. întrucât unele sisteme de securitate socială sunt modificate pentru a se elimina sau a se 
limita accesul la asistență medicală pentru anumite grupuri, ceea ce presupune riscuri 
suplimentare pentru sănătatea individuală și publică;

F. întrucât dreptul la o gamă de servicii la domiciliu, rezidențiale și la alte servicii 
comunitare de sprijin, inclusiv la asistență personală, este consacrat la articolul 19 din 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap;

G. întrucât rapoartele indică o creștere a dificultăților pentru unii resortisanți ai UE și pentru 
alte persoane care au dreptul legal de a-și exercita dreptul la îngrijire într-o situație 
transfrontalieră;

H. întrucât există un număr tot mai mare de rapoarte privind sporirea fragmentării și a 
agresiunii sociale care duce la atacuri verbale și fizice împotriva minorităților;

I. întrucât, în unele state membre, lipsa de progrese în ceea ce privește politica privind 
persoanele cu handicap, cu dificultăți de învățare sau cu tulburări psihice conduce la o 
îndepărtare de abordarea bazată pe drepturi și la o apropiere de abordarea instituțională 
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din trecut;

J. întrucât un număr mare de locuri de muncă din sectorul îngrijirii sunt slab remunerate și 
asigură o formare insuficientă;

K. întrucât tinerii care părăsesc centrele de îngrijire pentru a duce o viață independentă sunt 
deosebit de expuși sărăciei și excluziunii sociale,

1. este nemulțumit de existența dificultăților întâmpinate în obținerea de date comparabile și 
actuale privind accesul la îngrijire;

2. reamintește faptul că statele membre au convenit să adopte o abordare care face tranziția 
de la măsuri „curative” care combat semnele excluziunii și ale unei stări de sănătate 
precare „la măsuri de prevenire ca strategie de îmbunătățire a calității vieții și de reducere 
a poverii bolilor cronice, a fragilității și a handicapului”1; subliniază costul pe termen lung 
al inacțiunii;

3. consideră că privarea persoanelor vulnerabile de accesul la asistență medicală sau îngrijire 
constituie o economie falsă deoarece acest lucru poate avea un impact negativ pe termen 
lung asupra costurilor asistenței medicale și asupra sănătății individuale sau publice;

4. consideră regretabil faptul că stigmatul social asociat anumitor condiții medicale 
descurajează persoanele să solicite îngrijirea necesară, lăsând bolile transmisibile 
netratate, ceea ce prezintă un risc ulterior pentru sănătatea publică;

5. consideră că nu s-a efectuat o evaluare completă a consecințelor sociale vaste, nici a 
potențialului efect discriminatoriu și nici a implicațiilor pe termen lung ale multora dintre 
măsurile de reducere a costurilor pe termen scurt, aplicate în prezent;

6. subliniază efectele negative pe termen lung ale reducerii măsurilor de îngrijire preventivă 
în perioade de criză; consideră că, în cazul în care este necesară o reducere a măsurilor 
preventive, ele ar trebui să fie menținute cel puțin la un nivel minim, astfel încât să aibă 
continuitate și să nu se distrugă infrastructura;

7. consideră că măsurile de austeritate nu ar trebui să submineze inovarea în domeniul 
furnizării de servicii sociale și nu ar trebui să inverseze tendințele pozitive ale dezvoltării 
politicilor;

8. este preocupat de faptul că persoanele cu handicap din întreaga UE sunt afectate în mod 
disproporționat de reducerea cheltuielilor publice și, prin urmare, acestea nu mai 
beneficiază de serviciile de sprijin care le dau posibilitatea de a trăi în mod independent în 
comunitate;

9. consideră că acest lucru determină creșterea numărului persoanelor care trăiesc în centre 
de îngrijire pe termen lung și menținerea excluderii sociale a persoanelor cu handicap în 
Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă o încălcare directă a angajamentelor asumate de 
UE în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

                                               
1 Concluziile Consiliului privind îmbătrânirea sănătoasă și demnă, cea de a 2 980-a reuniune a Consiliului 
Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori, noiembrie 2009.
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handicap și al Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap;

10. consideră că orice reducere în domeniul îngrijirii și al serviciilor de sprijin pentru tineri 
sau pentru alte grupuri vulnerabile poate submina politicile actuale ale UE privind 
incluziunea activă;

11. recunoaște importanța și rentabilitatea investițiilor în favoarea copiilor în primii ani de 
viață, din punctul de vedere al dezvoltării potențialului lor maxim; recunoaște că 
investițiile în servicii sociale de înaltă calitate sunt esențiale pentru dezvoltarea unor 
servicii adecvate și eficiente de protecție a copilului și pentru elaborarea unor strategii de 
prevenire cuprinzătoare;

12. recunoaște contribuția socială a îngrijitorilor și responsabilitățile tot mai mari care le revin 
din cauza reducerii numărului serviciilor furnizate sau din cauza creșterii costurilor 
acestor servicii;

13. recunoaște activitatea desfășurată de organizațiile din sectorul terțiar și din domeniul 
voluntariatului, dar consideră că această activitate nu ar trebui să se substituie 
responsabilității statului de a asigura furnizarea de îngrijire eficientă și fiabilă;

Recomandări

14. invită Comisia să solicite statelor membre să efectueze evaluări ale impactului social al 
măsurilor de austeritate și să prezinte orientări cu privire la gestionarea impactului social 
al acestor măsuri în recomandările specifice fiecărei țări;

15. invită Comisia și statele membre să monitorizeze și să abordeze în planurile naționale de 
reformă politicile naționale care sunt în contradicție cu obiectivul de reducere a sărăciei 
până în 2020; invită statele membre să acorde o atenție specială celor mai vulnerabile 
grupuri și să elimine barierele din calea accesului, să îmbunătățească absorbția de fonduri 
și măsurile preventive, astfel încât să se revină la o abordare bazată pe drepturi și să se 
evite prejudiciile pe termen lung și costurile care decurg din lipsa de acțiune;

16. invită Comisia să includă, în acordurile cu țările care beneficiază de asistență financiară, 
garanții sociale care să protejeze serviciile de îngrijire și serviciile sociale, precum și 
sistemele de protecție socială;

17. invită Comisia să ia în considerare tensiunile care pot apărea între drepturile în materie de 
securitate socială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/20041 și aplicarea 
Directivei 2004/38/CE2, pentru a propune modificările necesare în vederea eliminării 
lacunelor existente în ceea ce privește domeniul de aplicare;

18. îndeamnă statele membre să ia măsuri împotriva infracțiunilor inspirate de ură și să 
promoveze politici împotriva discriminării, dacă este necesar prin consolidarea 
organismelor naționale de combatere a discriminării și prin promovarea formării în cadrul 
autorităților publice;

                                               
1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
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19. îndeamnă Comisia și statele membre să se asigure că toate politicile sau programele de 
finanțare destinate să sprijine inovarea socială și/sau serviciile legate de îngrijire vizează 
serviciile care răspund cel mai bine nevoilor sociale și care îmbunătățesc calitatea vieții 
oamenilor;

20. îndeamnă Comisia și Consiliul să colaboreze cu Parlamentul pentru a consolida finanțarea 
programelor care vizează grupurile vulnerabile și îndeamnă Comisia să ia toate măsurile 
posibile pentru a asigura absorbția deplină a fondurilor oferite prin Fondul social european 
și alte instrumente relevante care abordează nevoile persoanelor vulnerabile sau ale celor 
expuse riscului de excluziune, precum și pentru a sprijini eforturile depuse de statele 
membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei vizat de 
Strategia Europa 2020;

21. îndeamnă statele membre să mențină măsurile de sprijin pentru îngrijitori și sectorul de 
voluntariat în interesul furnizării unor măsuri mai adaptate la nevoile persoanelor, de 
calitate și rentabile;

22. îndeamnă partenerii sociali să dezvolte un dialog social la nivel oficial, referitor la 
sectorul de îngrijire; 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) este preocupată de ceva 
timp de efectul așa-numitelor măsuri de austeritate asupra societății, în general, și asupra 
grupurilor vulnerabile, în special. Această preocupare s-a concretizat prin diferite acțiuni, cum 
ar fi: rapoartele noastre privind Analiza anuală a creșterii1 în care am susținut faptul că 
dimensiunea socială trebuie să facă parte integrantă din răspunsul UE la criză; raportul privind 
tineretul și criza2; avizul nostru cu privire la situația femeilor și criză3 și următorul raport 
privind persoanele fără adăpost4. De asemenea, am prezentat o serie de rapoarte cu privire la 
Strategia UE 2020, în special cu privire la platforma pentru creșterea favorabilă incluziunii și
combaterea sărăciei, în care am susținut în mod clar faptul că ar trebui să vizăm prevenirea
sărăciei pentru că aceasta este o ofensă la adresa demnității umane, dar și pentru că accentul 
asupra prevenirii se dovedește a fi, în general, mai rentabil pe termen lung. Comisia EMPL a 
susținut ca 20 % din resursele FSE să fie alocate combaterii sărăciei și, în prezent, își 
formulează poziția cu privire la propunerea referitoare la Fondul de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane5. Raportoarea a încercat să nu își suprapună activitatea peste rapoartele 
care analizează în profunzime anumite aspecte ale respectivului fond, prezentate deja de 
comisie.

În acest raport din proprie inițiativă, raportoarea își propune să identifice o serie de probleme
cu care se confruntă grupurile cunoscute a fi vulnerabile, unele grupuri ale căror nevoi devin
tot mai evidente și mai numeroase și grupurile potențial vulnerabile care apar ca urmare a 
schimbării condițiilor actuale, cum ar fi îndatorarea. Comisia le este foarte recunoscătoare
numeroaselor organizații care i-au furnizat informații actualizate. Necesitatea de a dispune de 
date exacte, comparabile și cât mai recente posibil a fost identificată în mod clar ca fiind o 
prioritate.

Este clar că sectorul de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap fizic sau cu 
dificultăți de învățare și a persoanelor care oferă sprijin copiilor sau tinerilor sau a altor 
persoane cu nevoi speciale se află sub o presiune din ce în ce mai mare pe măsură ce 
cheltuielile sunt reduse deși cererea crește. Furnizarea de asistență medicală se confruntă cu
provocări similare. Aceste reduceri, fie la nivelul serviciilor, fie la nivelul prestațiilor sociale, 
afectează atât persoanele care au nevoie de îngrijire, cât și persoanele care prestează servicii 
de îngrijire. Bugetele publice sunt reduse. Furnizorii din sectorul terțiar raportează o scădere a 
veniturilor obținute din contracte publice, subvenții și donații publice; mai mulți furnizori din 
acest sector se tem pentru viitorul lor; chiar și eforturile depuse în domeniul voluntariatului 
necesită infrastructură. Se poate observa faptul că reducerile pe termen scurt generează
probleme pe termen lung. 

Există tot mai multe dovezi că inegalitatea socială continuă să agraveze în unele părți ale UE,
din cauza deteriorării situației grupurilor deja vulnerabile, ceea ce presupune o înrăutățire a 

                                               
1 Raportul Cornelissen din 2012 și Raportul Lope Fontagné din 2013 referitor la Analiza anuală a creșterii 
(2011/2320(INI) (2012/2257(INI)).
2 Raportul Turunen referitor la promovarea accesului tinerilor la piața forței de muncă (2009/2221(INI)).
3 Raportul Zimmer referitor la impactul crizei economice asupra egalității între bărbați ș i  femei 
(2012/2301(INI)).
4 Raportul Delli privind locuințele sociale.
5 Propunere de regulament privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane.
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stării de sărăcie a persoanelor1«. Acest lucru are consecințe grave pentru obiectivele de 
reducere a sărăciei și de creștere favorabilă incluziunii prevăzute în Strategia UE 2020. Unele 
sisteme de securitate socială, în special cele care presupun o anumită structură bazată pe 
familie sau sistemele în cadrul cărora drepturile pot fi condiționate de anumite modele de
organizare a muncii, par, de asemenea, mai puțin capabile să facă față presiunilor sporite ale
crizei, nu în ultimul rând în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor.2

O problemă clară în ceea ce privește responsabilitatea socială în această perioadă de criză este
rolul pe care îl joacă accesul la asistență medicală. Deși sănătatea publică în sine ține de 
competența altei comisii, barierele sunt create în mai multe state membre de normele de 
securitate socială. De exemplu, drepturile oferite de asigurările de sănătate își pierd 
valabilitatea după o perioadă în care beneficiarul nu a fost încadrat în muncă sau unele 
sisteme exclud anumite grupuri, cum ar fi migranții fără acte legale, de la furnizarea de 
servicii de îngrijire medicală primară sau fără caracter urgent, sau se bazează pe muncă cu 
normă întreagă, care dezavantajează lucrătorii cu fracțiune de normă sau lucrătorii ocazionali. 
Femeile, în general, dar în special femeile care aparțin minorităților etnice, cum ar fi femeile 
rome și lucrătoarele migrante, sunt deosebit de dezavantajate3. Mai multe state membre își
modifică sau își reformează sistemele de securitate socială: astfel de modificări ar trebui
evaluate pentru a se asigura că cetățenii nu sunt excluși din domeniul de aplicare. Numărul 
persoanelor fără adăpost sau care au o locuință pe termen scurt este în creștere în numeroase
state membre, acest lucru conducând la discontinuitatea îngrijirii pentru aceste persoane: unii 
copii nu beneficiază de vaccinările de bază și este clar că anumite boli transmisibile reapar în 
rândul celor care nu au adăpost și nu au acces la servicii. Se pare că unii resortisanți ai UE nu 
au acces la servicii de îngrijire într-un alt stat membru, în pofida dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 883/20044, din cauza modului în care este pusă în aplicare
Directiva 2004/38/CE5: acest lucru ar trebui analizat, iar lacunele existente în ceea ce privește 
domeniul de aplicare ar trebui eliminate.

Creșterea costurilor cofinanțării sau ale rețetelor, în comparație cu veniturile persoanelor care 
au nevoie de îngrijire, le descurajează să solicite îngrijire într-un stadiu incipient și, astfel,
ulterior, acestea au nevoie de servicii de îngrijire mai costisitoare și urgente. Acest lucru poate
duce, de asemenea, la imposibilitatea de a continua programele de tratament, ceea ce ar putea
determina absența de la locul de muncă sau, în mod tragic, rezultate medicale negative. De 
asemenea, nesolicitarea de îngrijire pentru anumite boli, cum ar fi HIV/SIDA, boli cu 
transmitere sexuală sau chiar cancer în unele societăți, din cauza rușinii sau a stigmatului, se
consideră a fi o barieră. În unele state membre, prețurile sunt în creștere. Unele țări vizează să
reducă costul produselor farmaceutice prin îmbunătățirea cooperării în materie de achiziții 
între organismele responsabile de achiziționarea medicamentelor. Personalul din domeniul 
                                               
1 Ocuparea forței de muncă și evoluțiile sociale în Europa în 2012 (Employment and Social Developments in 
Europe 2012) și cel de al treilea sondaj european privind calitatea vieții (3rd European Quality of Life Survey), 
Eurofound 2012.
2 Raportul consultativ al Comitetului pentru protecție socială adresat Comisiei Europene privind combaterea și 
prevenirea sărăciei în rândul copiilor și promovarea bunăstării copiilor, 27 iunie 2012.
3 Documentul nr. 8 – Securitate socială pentru toți (Paper 8 Social Security for All), Scheil-Adlung și Kuhl, 
OIM, 2011.
4 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
5 Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora.
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asistenței medicale a fost redus în mod semnificativ în mai multe țări, ceea ce a afectat și 
furnizarea de servicii, inclusiv în zonele rurale în care nivelul de furnizare era deja mai redus. 
În unele țări, personalul medical a fost afectat de reduceri salariale, una dintre consecințele 
acestor reduceri fiind renunțarea la locul de muncă respectiv în favoarea unui loc de muncă în 
alt domeniu sau într-o altă țară: ambele situații afectează sustenabilitatea pe termen lung a 
furnizării de asistență medicală.

De asemenea, Comisiei i s-a raportat, pe lângă problemele cauzate de veniturile neregulate, o 
problemă tot mai gravă cu care se confruntă persoanele care au încheiat contracte de muncă 
pe termen scurt sau contracte de muncă ocazională și care ar putea pierde beneficiile oferite 
de locul de muncă în materie de sănătate.

De asemenea, ar trebui reamintit faptul că, în unele state membre, procedurile complexe
privind accesul la securitate socială și la protecție socială pot descuraja unele persoane să își 
revendice sau să beneficieze de drepturile cuvenite, ceea ce le afectează capacitatea de a face 
față problemelor. Unele persoane se confruntă cu această problemă și în situații 
transfrontaliere. Reducerile de personal, formarea inadecvată sau nivelul ridicat de rotație a 
personalului pot însemna, de asemenea, compromiterea calității sau a exactității informațiilor 
și, prin urmare, creșterea gradului de vulnerabilitate a cetățenilor.

Veniturile reduse, nesigure sau lipsa veniturilor, însoțite de creșterea costurilor utilităților, ar 
putea însemna, de asemenea, întreruperea furnizării serviciilor esențiale în anumite state
membre și, prin urmare, lipsa accesului la încălzire sau la răcire, ceea ce ar avea consecințe 
asupra stării de sănătate, în special în condiții meteorologice extreme. Într-o astfel de situație, 
îngrijirea la domiciliu devine practic imposibilă. Ar trebui să se asigure accesul la utilitățile de 
bază.

Se pare că reducerea prestațiilor și/sau a serviciilor are un efect direct negativ asupra
persoanelor cu handicap și asupra calității vieții acestora. Comisia a fost informată că, în cel 
mai nefavorabil scenariu, îngrijirea se rezumă la „servicii de curățenie și de hrănire” și nu mai 
presupune promovarea unei vieți independente și a unui model social pentru persoanele cu 
handicap, în conformitate cu angajamentele asumate de UE în temeiul Convenției
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Unele state membre
nu mai renunță la îngrijirea instituționalizată, iar abordările mai inovatoare, de abilitare în 
materie de îngrijire sunt înlăturate, chiar și în cazurile în care acestea sunt mult mai rentabile. 
Există, de asemenea, tot mai multe cazuri de „incitare la ură”, de intimidare și de agresiune
împotriva persoanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mentale și a altor grupuri
vulnerabile, cum ar fi migranții și romii (fără acte legale), persoane a căror îngrijire presupune 
„costuri prea mari pentru a le oferi aceste servicii”. Această atitudine este sporită de anumite 
mișcări politice și de mass-media, precum și de unele discursuri politice. Comportamentul 
discriminatoriu nu ar trebui să continue, pentru a se asigura atât siguranța, cât și demnitatea
persoanelor afectate și a celor care lucrează cu aceste persoane.

În multe țări, se exercită presiune și asupra îngrijirii acordate persoanelor în vârstă cu nevoi
speciale. Prestațiile de îngrijire pe termen lung nu există în toate statele membre și, chiar și 
acolo unde există, ele pot fi totuși însoțite de costuri pentru servicii suplimentare. Îngrijirea
este adesea informală, fiind asigurată de membrii familiei, care pot avea un loc de muncă sau 
care au alte responsabilități de îngrijire, iar serviciile care îi sprijină se află sub presiune. 
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Membrii familiei se pot regăsi în situația în care ei înșiși acordă asistență medicală într-o 
anumită măsură specializată, dispunând de o formare nesemnificativă ori de sprijin redus sau
fără a avea formarea ori sprijinul necesar. Costurile serviciilor de sprijin, cum ar fi asistența la 
domiciliu, pot crește sau se poate renunța la asistență. Persoanele care au grijă de copii pot
oferi asistență și adulților cu comportamente dificile sau dependente și efectiv își pot crește
proprii frați. Această îngrijire informală presupune economii enorme pentru guvernele 
naționale și neacordarea de sprijin celor din acest domeniu ar fi o falsă economie. De 
asemenea, se pune problema sustenabilității pe termen lung a îngrijirii informale în contextul 
schimbării structurii gospodăriilor.

În ceea ce privește sectorul îngrijirii profesionale, acesta este un sector renumit pentru
salariile mici, pentru condițiile de muncă precare și pentru rotația de cele mai multe ori rapidă 
a personalului și nu este surprinzător faptul că există o lipsă de personal. În unele state 
membre, îngrijirea poate fi furnizată de persoane fizice la domiciliu, reglementarea acesteia 
fiind insuficientă sau inexistentă: în acest sens, Parlamentul a declarat importanța Convenției 
OIM privind lucrătorii casnici. Relațiile de muncă sunt adesea insuficiente, prin urmare, o
abordare a sectorului partenerilor sociali ar putea contribui la ridicarea standardelor.

În ceea ce privește dezvoltarea copilului, cunoaștem importanța unor experiențe de înaltă
calitate în primii ani de viață. Dovezile indică faptul că factorii sociali sunt deosebit de
importanți în primii ani de viață, având un impact puternic asupra stării de sănătate a copilului
în viitor, asupra dezvoltării educaționale și asupra șanselor de reușită în viață. Merită subliniat 
faptul că cea mai mare rată a rentabilității investițiilor în capitalul uman se regăsește în primii 
ani de viață1, în timp ce cheltuielile publice sunt, de obicei, cele mai reduse pentru acest grup 
de vârstă2. Se estimează că aproximativ 1 milion de copii trăiesc în centre de îngrijire 
alternativă în UE: dezavantajele cu care se confruntă aceștia sunt bine cunoscute, la fel ca și
necesitatea unor servicii sociale de înaltă calitate fie pentru a preveni îngrijirea acestora pe 
termen lung, fie pentru a le da posibilitatea de a beneficia de sprijin și de integrarea în 
comunitate în perioada petrecută în centrele de îngrijire și în perioada de tranziție către o viață
independentă.

Consecințele potențial grave pentru societate ale creșterii gradului de insecuritate și
incapacitatea de a oferi îngrijire efectivă au fost aduse în atenția comisiei. Participarea 
„troicii” la bugetele naționale înseamnă că UE este considerată a avea un efect direct asupra
domeniilor care țin, în primul rând, de responsabilitatea statelor membre, așadar ar trebui să se 
considere, de asemenea, că UE promovează identificarea de soluții. Cel puțin, evaluarea
cuprinzătoare a impactului social al modificării sistemelor de securitate socială și furnizarea
de servicii de îngrijire sunt esențiale pentru a se evita înrăutățirea unor situații deja dificile, 
crearea unor probleme pe termen lung și subminarea altor obiective de politică: aceasta este o 
sarcină a UE în cadrul „troicii” și în evaluarea planurilor naționale de reformă.

                                               
1 „Investiția în copii defavorizați” (The case for investing in disadvantaged young children), James J. Heckman University, 
Chicago și University College Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, ianuarie 2012.
2 „Beneficiile programului de dezvoltare timpurie a copiilor: o analiză economică” (The Benefits of Early Child Development 
Program: An Economic Analysis), Van der Gaag, J. și Tan, J.P.


