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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dostopu ranljivih skupin do varstva

(2013/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 3(3), in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 9, 151, 153 in 168,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 21, 23, 24, 
25, 34 in 35,

– ob upoštevanju spremenjene Evropske socialne listine, zlasti členov 30 (pravica do 
varstva pred revščino in socialno izključenostjo) in 16 (pravica do socialnega, pravnega in 
ekonomskega varstva),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Solidarnost na področju zdravja: 
zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ (COM(2009)0567),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska strategija o invalidnosti za 
obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir“ (COM(2010)0636),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020“ (COM(2011)0173),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska platforma proti revščini in 
socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo“ 
(COM(2010)0758),

– ob upoštevanju tretjega poročila Odbora za socialno zaščito iz marca 2012 z naslovom 
„Družbene posledice gospodarske krize in fiskalne konsolidacije v teku“

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne vključenosti 
in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 20201,

                                               
1 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 11.
2 UL C 212 E, 5.8.2010, str. 23.
3 UL C 76 E, 25.3.2013, str. 16.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg 
dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o programu razdeljevanja hrane 
najbolj ogroženim osebam v Uniji4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o strategiji EU za vključevanje 
Romov5 (2010/2276(INI)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o zmanjšanju neenakosti na področju 
zdravja v EU6,

– ob upoštevanju pisnih izjav z dne 22. aprila 2008 o odpravi uličnega brezdomstva in z dne 
16. decembra 2010 o strategiji EU za brezdomstvo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU za brezdomstvo7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–20208,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o vidikih enakosti spolov pri 
gospodarskem nazadovanju in finančni krizi9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne ..... o zaposlovanju in socialnih vidikih v letnem 
pregledu rasti 201310,

– ob upoštevanju poročila organizacije Doctors of the world (Zdravniki sveta) z naslovom 
„Access to health care for vulnerable groups in the European Union in 2012“ (Dostop 
ranljivih skupin do zdravstvenega varstva v Evropski uniji v letu 2012);

– ob upoštevanju poročila OECD z naslovom „Health at a glance – Evropa 2012“ (Pregled 
zdravstva – Evropa 2012)  

– ob upoštevanju publikacije Mednarodne organizacije dela z naslovom „Social security for 
all – Addressing inequities in access to health care for vulnerable groups in countries of 
Europe and Central Asia“ (Socialna varnost za vse – obravnava neenakosti pri dostopu 
ranljivih skupin do zdravstvenih storitev v državah Evrope in osrednje Azije),

                                                                                                                                                  
1 UL C 236 E, 12.8.2011, str. 57.
2 UL C 351 E, 2.12.2011, str. 29.
3 UL C 70 E, 8.3.2012, str. 19.
4 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 188.
5 UL C 199 E, 7.7.2012, str. 112.
6 UL C 199 E, 7.7.2012, str. 25.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0383.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
9 UL C 236 E, 12.8.2011, str. 79.
10 Čaka na sprejetje.
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– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker je treba temeljne vrednote EU spoštovati tudi v kriznih razmerah in ker bi morala biti 
nega in zdravstveno varstvo temeljna pravica vseh prebivalcev EU;

B. ker se neenakosti poglabljajo v številnih državah članicah, saj revni in najbolj prikrajšani 
postajajo še revnejši;

C. ker so bile v sedanji krizi prav najbolj ranljive skupine najbolj prizadete, tako zaradi 
manjših prihodkov kot zaradi krčenja storitev nege in oskrbe;

D. ker stroški storitev za uporabnike naraščajo, kar pomeni, da si mnogi ne morejo več 
privoščiti ravni storitev, ki bi zadostila njihovim potrebam, zato postajajo vse bolj odvisni 
od drugih, so izpostavljeni dodatnim pritiskom doma ali v službi oziroma trpi njihovo 
zdravje;

E. ker v nekaterih sistemih socialne varnosti po novem določene skupine nimajo več dostopa 
do zdravstvenega varstva oziroma je ta omejen, kar prinaša dodatno tveganje za zdravje 
posameznikov in javno zdravje;

F. ker je pravica do najrazličnejših oblik pomoči skupnosti na domu ali v ustanovah in do 
drugih oblik pomoči, vključno z osebno oskrbo, zapisana v členu 19 konvencije ZN o 
pravicah invalidov;

G. ker poročila kažejo, da se težave nekaterih državljanov EU in drugih zakonskih 
upravičencev do nege v čezmejnih situacijah povečujejo;

H. ker je vse več poročil o zaostrovanju družbenih razlik in nasilju, ki vodi k verbalnim in 
fizičnim napadom na manjšine;

I. ker nazadovanje v politiki nekaterih držav članic do invalidov, oseb z učnimi motnjami in 
duševnih bolnikov kaže na odmik od pristopa, temelječega na pravicah, v smeri bolj 
institucionalnega pristopa iz preteklosti;

J. ker so številna delovna mesta v sektorju nege in oskrbe slabo plačana in omogočajo malo 
usposabljanja;

K. ker so mladi, ki zapuščajo okolje, kjer so bili v oskrbi, in začenjajo neodvisno življenje, še 
posebej izpostavljeni revščini in socialni izključenosti;

1. je zaskrbljen zaradi težav pri pridobivanju primerljivih in najnovejših podatkov o dostopu 
do nege in oskrbe;

2. opominja, da so se države članice sporazumele, da bodo opustile „kurativne“ ukrepe, 
usmerjene v simptome izključenosti in slabega zdravja, ter jih nadomestile s 
preventivnimi ukrepi, „ki predstavljajo strategijo za izboljšanje kakovosti življenja in 
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zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, slabotnosti in invalidnosti“1; svari pred 
dolgoročnimi stroški neukrepanja;

3. meni, da je prepuščanje ranljivih posameznikov samim sebi, brez zdravstvenega varstva in 
nege, varljiv prihranek, saj utegne imeti dolgoročne negativne učinke na stroške 
zdravstvenega varstva oziroma na zdravje posameznikov in javno zdravje;

4. meni, da je obžalovanja vredno, da družbena stigma, povezana z nekaterimi boleznimi 
oziroma zdravstvenimi stanji, posameznike odvrača od tega, da bi poiskali potrebno 
oskrbo, zato nalezljive bolezni ostajajo nezdravljene in pomenijo tveganje za javno 
zdravje;

5. meni, da širše družbene posledice, morebitni diskriminacijski učinki in dolgoročne 
posledice številnih kratkoročnih ukrepov za zmanjšanje stroškov, ki so bili sprejeti, še 
niso bili v celoti ocenjeni;

6. opozarja na dolgotrajne negativne učinke krčenja sredstev za preventivne zdravstvene 
ukrepe v času krize; meni, da bi bilo treba preventivne ukrepe vsaj ohraniti, če jih je že 
treba omejiti, čeprav v zelo skrčeni obliki, da se ohrani kontinuiteta in da se ne uniči 
infrastruktura;

7. meni, da varčevalni ukrepi ne bi smeli ogroziti inovacij pri opravljanju socialnih storitev 
in preusmeriti pozitivnih trendov pri razvoju politik;

8. je zaskrbljen, ker so bili invalidi po EU nesorazmerno prizadeti zaradi krčenja javne 
porabe in niso več deležni podpore, ki jim je omogočala neodvisno življenje v skupnosti;

9. meni, da se bo zato povečalo število ljudi v dolgoročni institucionalni oskrbi, invalidi v 
EU pa bodo še bolj odrinjeni na rob družbe, kar je neposredna kršitev zavez EU po 
konvenciji ZN o pravicah invalidov in evropske strategije za invalide 2010–2020;

10. meni, da utegne krčenje oskrbe in pomoči za mlade in druge ranljive skupine spodkopati 
obstoječe politike EU za dejavno vključevanje;

11. se zaveda pomena in stroškovne učinkovitosti naložb v otroke v ranih letih, da bi razvili 
vse svoje potenciale; priznava, da je vlaganje v kakovostne socialne storitve bistvenega 
pomena za oblikovanje primernih in učinkovitih storitev otroškega skrbstva in celovitih 
preventivnih strategij;

12. se zaveda družbenega prispevka skrbnikov in negovalcev ter vse večje odgovornosti, ki se 
jim nalaga zaradi krčenja storitev ali naraščanja stroškov teh storitev;

13. je seznanjen z delom, ki ga opravijo nepridobitni sektor in prostovoljske organizacije, 
vendar meni, da to ne bi smelo nadomestiti odgovornosti države za zagotavljanje 
učinkovite in zanesljive oskrbe in nege;

                                               
1 Sklepi Sveta o zdravem in dostojnem staranju, 2980. srečanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje 
in varstvo potrošnikov, november 2009.
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Priporočila

14. poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva oceno socialnih učinkov varčevalnih 
ukrepov in oblikuje priporočila za vsako državo posebej z nasveti, kako socialne posledice 
teh ukrepov odpraviti;

15. poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo razmere in v nacionalnih načrtih za 
reforme obravnavajo državne politike, ki so v nasprotju s ciljem zmanjšanja revščine do 
leta 2020; poziva države članice, naj posebno pozornost posvetijo najbolj ranljivim 
skupinam in odstranijo ovire, ki jim onemogočajo dostop do storitev, povečajo njihovo 
uporabo in izboljšajo preventivne ukrepe, s čimer se bodo vrnile k pristopu, temelječem na 
pravicah, in se izognile dolgotrajni škodi in stroškom zaradi neukrepanja;

16. poziva Komisijo, naj v sporazume z državami, ki prejemajo finančno pomoč, vključi 
varovala, ki bodo zaščitila oskrbo in socialne storitve ter sisteme socialnega varstva;

17. poziva Komisijo, naj preuči, kakšna neskladja bi utegnila nastati med pravicami do 
socialnega varstva po uredbi št. 883/20041 in izvajanjem direktive 2004/38/ES2, in 
priporoči morebitne spremembe, potrebne za odpravo vrzeli;

18. poziva države članice, naj ukrepajo proti zločinom iz sovraštva in se zavzamejo za 
politike proti diskriminaciji, po potrebi okrepijo svoje organe za boj proti diskriminaciji in 
spodbujajo usposabljanje v javnih organih;

19. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da bodo vse politike in programi 
financiranja, namenjeni socialnim inovacijam in/ali storitvam nege in oskrbe, osredotočeni 
na tiste storitve, ki so bolj po meri družbenih potreb in prispevajo h kakovosti življenja;

20. poziva Komisijo in Svet, naj sodelujeta s Parlamentom pri zagotavljanju dodatnih 
finančnih sredstev za programe, namenjene ranljivim skupinam, in poziva Komisijo, naj 
sprejme vse razpoložljive ukrepe, da bi zagotovila polno uporabo Evropskega socialnega 
sklada in drugih primernih instrumentov za potrebe ljudi, ki so ranljivi ali jim grozi 
izključenost, ter podpreta prizadevanja držav članic, da bi uresničile cilje glede revščine iz 
strategije Evropa 2020;

21. poziva države članice, naj še naprej nudijo podporo za negovalce in skrbnike ter 
prostovoljski sektor, da bi tako zagotovile bolj osebne, kakovostne in stroškovno 
učinkovite ukrepe;

22. poziva socialne partnerje, naj razvijejo formalni dialog o sektorju oskrbe in nege; 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.

                                               
1 UL L 166, 30.4.2004, str. 1.
2 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
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Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) je že dlje časa zaskrbljen zaradi učinkov 
varčevalnih ukrepov na družbo nasploh, še zlasti pa ranljive skupine. To skrb je izrazil na 
različne načine, med drugim: v poročilih o letnem pregledu rasti1, v katerih je izrazil stališče, 
da je treba socialno razsežnost vključiti kot sestavni del odziva EU na krizo; v poročilu o 
mladih in krizi2; v mnenju o ženskah in krizi3 ter v poročilu o brezdomcih, ki je še v pripravi4. 
Pripravil je tudi več poročil o strategiji EU 2020, zlasti v zvezi z vključujočo rastjo in bojem 
proti revščini, kjer je jasno izrazil stališče, da bi si morali prizadevati za preprečevanje 
revščine, saj žali človeško dostojanstvo, poleg tega pa se preprečevanje dolgoročno v 
splošnem izkaže za bolj stroškovno učinkovito. EMPL se je zavzel za to, da bi se 20 % 
sredstev Evropskega socialnega sklada namenilo za boj proti revščini, in trenutno oblikuje 
stališče o predlaganem skladu za materialno prikrajšane5, pri čemer je o nekaterih vprašanjih 
že izčrpno poročal, zato poročevalka ni želela podvajati dela.

V tem samoiniciativnem poročilu je skušala poročevalka opredeliti več vprašanj, povezanih s 
skupinami, za katere se že ve, da so ranljive, z nekaterimi skupinami, katerih potrebe 
postajajo vse bolj očitne in so na novo izražene, in morebitnimi ranljivimi skupinami, ki 
nastajajo zaradi nenehno spreminjajočih se okoliščin, kot je osebna zadolženost. Odbor je zelo 
hvaležen organizacijam, ki so posredovale najnovejše informacije. Zagotavljanje točnih, 
primerljivih in čim novejših podatkov je bilo jasno opredeljeno kot prednostna naloga.

Povsem jasno je, da je sektor oskrbe in nege za starejše, invalide in osebe z učnimi težavami 
ter podpore za otroke in mlade ali osebe s posebnimi potrebami pod vse hujšim pritiskom, saj 
se je javna poraba zmanjšala, povpraševanje pa narašča. Zdravstveno varstvo se sooča s 
podobnimi izzivi. Krčenje storitev ali socialnih prejemkov je prizadelo tako tiste, ki 
potrebujejo oskrbo, kot tiste, ki jo ponujajo. Proračuni za javni sektor se zmanjšujejo. 
Izvajalci v nepridobitnem sektorju poročajo o upadu prihodkov po pogodbah z javnim 
sektorjem, nepovratnih sredstev in javnih donacij: mnoge skrbi za prihodnost, saj tudi 
prostovoljsko delo zahteva infrastrukturo. Zgodi se lahko, da bo kratkoročno varčevanje 
povzročilo dolgotrajne težave. 

Vse več je dokazov, da se družbene neenakosti v določenih delih EU povečujejo, saj se je 
položaj že tako ranljivih skupin še poslabšal in številni revni postajajo še revnejši.6 To bo 
imelo hude posledice za doseganje ciljev v zvezi z zmanjšanjem revščine in razsežnost 
vključujoče rasti iz strategije EU 2020. Nekateri sistemi socialnega varstva, predvsem tisti, ki 
predvidevajo določeno družinsko strukturo ali v katerih so prejemki pogojeni z določenimi 
vzorci dela, se manj uspešno spopadajo s povečanimi pritiski zaradi krize, tudi kar zadeva 
revščino otrok.7

                                               
1 Poročili Cornelissenove (2012) in Lope-Fontagnove (2013) o letnem pregledu rasti (2011/2320(INI) 
(2012/2257(INI)) 
2 Poročilo Turunenove o spodbujanju vključevanja mladih na trg dela (2009/2221(INI))
3 Poročilo Zimmerjeve o vplivu gospodarske krize na spola (2012/2301(INI))
4 Poročilo Dellijeve o socialnih stanovanjih
5 Predlog uredbe o skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
6 Zaposlovanje in družbeni razvoj v Evropi v letu 2012 in tretja raziskava o kakovosti življenja v Evropi, 
Eurofound 2012
7 Svetovalno poročilo Odbora za socialno zaščito Komisiji o odpravljanju in preprečevanju revščine otrok in 
skrbi za njihovo blaginjo, 27. junij 2012
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Jasno vprašanje družbene odgovornosti v krizi je dostop do zdravstvenega varstva. Čeprav je 
za javno zdravje pristojen drug odbor, se s pravili socialnega varstva ustvarjajo ovire v 
številnih državah. Takšni primeri so potek zdravstvenega zavarovanja po določenem obdobju 
brezposelnosti ter sistemi, ki nekaterim skupinam, kot so nezakoniti priseljenci, onemogočajo 
primarno oziroma neurgentno varstvo oziroma temeljijo na zaposlitvi za poln delovni čas, kar 
postavlja v neugoden položaj zaposlene za skrajšani delovni čas in občasne delavce. Še 
posebej so prikrajšane ženske nasploh, zlasti pa pripadnice etničnih manjšin, kot so Romi, in 
delavke priseljenke1. Številne države članice spreminjajo in reformirajo sisteme socialne 
varnosti: te spremembe bi bilo treba oceniti, da se zagotovi, da ljudje ne bodo prikrajšani za to 
varstvo. Število brezdomcev in živečih v začasnih bivališčih se v številnih državah članicah 
povečuje, kar pomeni, da mnogi niso več deležni oskrbe: nekateri otroci niso deležni niti 
osnovnih cepiv in nekatere nalezljive bolezni se spet širijo med ljudmi v slabih stanovanjskih 
razmerah in brez dostopa do storitev. Kaže tudi, da nekateri državljani EU nimajo možnosti 
oskrbe v drugih državah članicah kljub določbam uredbe št. 883/20042, in sicer zaradi načina 
izvajanja direktive 2004/38/ES3: to bi bilo treba preučiti in odpraviti vrzeli.

 Naraščajoči stroški sofinanciranja in zdravil, če jih primerjamo z dohodki tistih, ki 
zdravljenje potrebujejo, odvračajo ljudi od pravočasnega obiska zdravnika, tako da je pozneje 
potrebno dražje in nujno zdravljenje. Zaradi teh stroškov ljudje tudi ne morejo nadaljevati 
programov zdravljenja, kar lahko vodi k odsotnosti z dela in v najhujšem primeru do tragičnih 
izidov. Sram ali družbena stigma v nekaterih družbah prav tako odvrača bolnike z nekaterimi 
boleznimi, kot so HIV/AIDS in spolno prenosljive bolezni, pa tudi rak, da bi poiskali pomoč. 
Cene v nekaterih državah naraščajo. Nekatere si prizadevajo, da bi zmanjšale cene zdravil s 
tesnejšim sodelovanjem med naročniki glede nabave. Število zdravstvenih delavcev se je v 
mnogih državah občutno zmanjšalo, kar je vplivalo na izvajanje storitev, tudi na podeželju, 
kjer so bile že tako slabše. V nekaterih državah so se zmanjšale njihove plače, zaradi česar so 
mnogi poiskali druge službe ali delo v drugih državah: oboje bo imelo posledice za 
dolgoročno trajnostnost nudenja zdravstvenega varstva. 

Odbor je prejel tudi informacije o vse večjih skrbeh delavcev za določen čas in priložnostnih 
delavcev, ki bodo najverjetneje izgubili ugodnosti zdravstvenega varstva, izhajajoče iz dela, 
povrhu pa se bodo morali soočati s težavami zaradi nerednih dohodkov.

Prav tako kaže opomniti, da imajo nekatere države članice zelo zapletene postopke za 
vključitev v socialno varstvo in skrbstvo, kar lahko ljudi odvrača od tega, da bi zahtevali
ugodnosti, do katerih so upravičeni, zaradi česar seveda težje shajajo. S temi težavami se 
nekateri soočajo tudi v čezmejnih situacijah. Zaradi krčenja števila zaposlenih, nezadostnega 
usposabljanja in hitrega pretoka delavcev je lahko ogrožena kakovost in točnost informacij, 
zaradi česar so ljudje bolj ranljivi.

Zaradi nizkih, negotovih ali neobstoječih dohodkov ter naraščajočih stroškov javnih služb 
ljudje v nekaterih državah članicah nimajo niti osnovnih storitev, na primer ogrevanja ali 

                                               
1 Delovni dokument 8 o socialnem varstvu za vse, Scheil-Adlung in Kuhl, ILO 2011
2 Uredba (ES) 883/2004 o usklajevanju sistemov socialne varnosti
3 Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic



PE504.317v01-00 10/11 PR\926028SL.doc

SL

hlajenja, kar vodi k zdravstvenim težavam, zlasti v skrajnih vremenskih razmerah. Oskrba na 
domu je v takšnih primerih praktično nemogoča. Vsem bi bilo treba zagotoviti osnovne 
storitve.

Krčenje ugodnosti in/ali storitev ima neposredne negativne posledice za invalide in kakovost 
njihovega življenja. Odbor je prejel informacije, da je nega v najhujših primerih omejena na 
umivanje in hranjenje, ne pa na omogočanje neodvisnega življenja in spodbujanje družbenega 
modela invalidnosti v skladu z zavezami EU v okviru konvencije ZN o pravicah invalidov. 
Nekatere države članice se ne branijo več institucionalizirane oskrbe in opuščajo bolj 
inovativne pristope do nege, ki povečujejo neodvisnost invalidov, čeprav so najbolj 
stroškovno učinkoviti. Vse bolj razširjeni so tudi sovražni govor, ustrahovanje in napadi na 
invalide, duševne bolnike in druge ranljive skupine, kot so (nezakoniti) priseljenci in Romi: 
ljudje, ki „preveč stanejo“. Takšna stališča še razpihujejo nekatera politična gibanja in mediji 
ter nekateri politiki v svojih govorih. Pred diskriminacijo si ne bi smeli zatiskati oči, tako 
zaradi varnosti in dostojanstva napadenih posameznikov kot zaradi tistih, ki delajo z njimi.

Tudi oskrba starejših s posebnimi potrebami je v mnogih državah pod pritiskom. Možnosti 
dolgotrajne oskrbe niso na voljo v vseh državah članicah, pa tudi tam, kjer so, zahtevajo 
stroške za dodatne storitve. Nega je pogosto neformalna, nudijo jo člani družine, ki so lahko 
zaposleni ali imajo druge obveznosti, službe, ki jim pomagajo, pa se soočajo s težavami. Tako 
morajo ponekod nuditi razmeroma zahtevno zdravstveno oskrbo z nezadostnim 
usposabljanjem in podporo ali povsem brez njiju. Stroški podpore, kot je nega na domu, 
naraščajo ali pa pomoč ni več na voljo. Otroški skrbniki včasih skrbijo za odrasle s težavnim 
ali odvisnim vedenjem in hkrati vzgajajo še svoje brate in sestre. Zaradi neformalne nege 
nacionalne vlade prihranijo ogromne zneske, vendar je odrekanje pomoči tistim, ki jo 
izvajajo, lažen prihranek. Vprašati se je treba tudi o dolgoročni trajnostnosti neformalne nege 
v luči spreminjajoče se sestave gospodinjstev.

Kar zadeva profesionalno nego, je znano, da so plače v tem sektorju nizke, delovne razmere 
slabe in pretok delavcev hiter, zato ni nobeno presenečenje, da negovalcev vedno 
primanjkuje. V nekaterih državah članicah nego ponujajo zasebniki na domu, pri čemer je 
ureditev s predpisi pomanjkljiva in neučinkovita: Parlament je v zvezi s tem opozoril na 
pomen konvencije ILO o delavcih na domu. Odnosi v tem sektorju so večinoma redki, zato bi 
bilo treba standarde izboljšati po zgledu sektorjev, kjer so odnosi med socialnimi partnerji 
dobri.

Vsi vemo, kako pomembne so kakovostne izkušnje v zgodnjih letih za otrokov razvoj. Dokazi 
pričajo, da so v teh letih socialni dejavniki odločilnega pomena, saj močno vplivajo na 
otrokovo zdravje v prihodnosti, izobrazbeni razvoj in življenjske priložnosti. Poudariti kaže, 
da se najbolj obrestujejo naložbe v človeški kapital v zgodnjih otrokovih letih1, kljub temu pa 
so javni odhodki za to starostno skupino ponavadi najmanjši2. Po ocenah v EU kar milijon 
otrok odrašča z nadomestno oskrbo: dobro je znano, za kaj so prikrajšani, prav tako pa je 
jasno, da potrebujejo pomoč kakovostnih socialnih služb, ki bodo preprečile, da bi šli v rejo, 
oziroma da bi lahko imeli tam izkušnje s skupnostjo in pomoč, prav tako pa na poti k 

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman University of Chicago in University 
College Dublin, Mreža evropskih strokovnjakov za ekonomijo v izobraževanju, januar 2012
2 „The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis“, Van der Gaag, J., in Tan, J. P.
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neodvisnosti.

Odbor je bil opozorjen na morebitne hude posledice vse večje negotovosti in nezmožnosti 
nuditi učinkovito oskrbo za celotno družbo. Poseganje trojke v nacionalne proračune pomeni, 
da ima EU neposreden vpliv na področjih, ki so predvsem odgovornost držav članic, zato bi 
morala EU predlagati tudi rešitve. Navsezadnje bi bilo treba opraviti tudi celovito oceno 
družbenih posledic zaradi reform sistemov socialne varnosti in storitev oskrbe in nege, da se 
prepreči poslabšanje že tako slabih razmer, nastanek dolgotrajnih problemov in ogrožanje 
političnih ciljev: to je naloga EU v okviru trojke in pri ocenjevanju nacionalnih načrtov 
reform.


