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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillgång till vård för utsatta grupper
(2013/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 3.3, och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 9, 151, 153 och 168,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 21, 23, 24, 25, 34 och 35,

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artikel 30 (rätten till 
skydd mot fattigdom och social utestängning) och artikel 16 (familjens rätt till socialt, 
rättsligt och ekonomiskt skydd),

– med beaktande av kommissionens meddelande Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i 
hälsa i EU (COM(2009)0567),

– beaktande av kommissionens meddelande EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya 
åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU (COM(2010)0636),

– med beaktande av kommissionens meddelande En EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173),

– med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning
(COM(2010)0758),

– med beaktande av den tredje rapporten från kommittén för socialt skydd från mars 2012 
The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av social integration 
och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 juni 2010 om EU 20201,

                                               
1 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
2 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 EUT C 76 E, 25.3.2013, s. 16.
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– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om att främja ungdomens tillträde till 
arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar2,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om den finansiella, ekonomiska 
och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (halvtidsutvärdering)3,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om ordningen för livsmedelsutdelning 
till de sämst ställda i unionen4, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för integrering av 
romer5 (2010/2276(INI)),

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om att minska ojämlikhet i hälsa i 
EU6,

– med beaktande av sina förklaringar av den 22 april 2008 om avskaffande av hemlöshet 
och av den 16 december 2010 om en EU-strategi mot hemlöshet,

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om en EU-strategi mot 
hemlöshet7,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
människor med funktionshinder och EU:s handikappstrategi 2010–20208,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om jämställdhetsaspekter på 
lågkonjunkturen och finanskrisen9,

– med beaktande av sin resolution av den … om sysselsättning och sociala aspekter i den 
årliga tillväxtöversikten 201310,

– med beaktande av rapporten från Doctors of the World Access to health care for 
vulnerable groups in the European Union in 2012,

– med beaktande av OECD:s rapport Health at a glance – Europe 2012

– med beaktande av ILO:s publikation Social security for all – Addressing inequities in 
access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                                                                                                                                  
1 EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
2 EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
3 EUT C70 E, 8.3.2012, s. 19.
4 EUT C 33E, 5.2.2013, s. 188.
5 EUT C199 E, 7.7.2012, s.112.
6 EUT C199 E, 7.7.2012, s. 25.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0383.
8 Antagna texter, P7_TA(2011)0453.
9 EUT C236 E, 12.8.2011, s. 79.
10 Har ännu inte antagits.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från … (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. EU:s grundläggande värderingar måste respekteras även i en krissituation och tillgång till 
hälso- och sjukvård ska betraktas som en grundläggande rättighet för alla i EU.

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal medlemsstater när de fattigaste och mest behövande blir 
ännu fattigare.

C. De mest utsatta grupperna drabbas oproportionellt hårt av den rådande krisen eftersom de 
lider av den dubbla effekten av inkomstbortfall och minskade vårdtjänster.

D. Kostnaderna för att tillhandahålla tjänster till användarna ökar, vilket innebär att många 
människor inte längre har råd att betala för de tjänster de behöver för att tillgodose sina 
behov. Detta leder i sin tur till förlorad självständighet, ytterligare stress i hemmiljön eller 
på arbetet och eventuellt skadliga hälsoeffekter.

E. Vissa sociala trygghetssystem ändras för att avskaffa eller begränsa tillgången till vård för 
vissa grupper, vilket medför ökade risker för den personliga hälsan och folkhälsan.

F. Rätten till en mängd hushålls-, bostads- och andra samhällsstödjande tjänster, inklusive 
personlig assistans, fastställs i artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

G. Rapporter visar att det blir allt svårare för vissa EU-medborgare och andra personer som 
har laglig rätt till vård att få tillgång till vård i en gränsöverskridande situation.

H. Rapporterna om ökande social segregering och aggressioner som leder till verbala och 
fysiska angrepp på minoriteter ökar.

I. I vissa medlemsstater leder tillbakagången i politiken för personer med 
funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter eller psykiatriska sjukdomar till att man går 
över från en rättighetsbaserad ansats till den tidigare mer institutionella ansatsen.

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

K. Ungdomar som lämnar vårdmiljön för ett självständigt liv är särskilt exponerade för risken 
för fattigdom och social utestängning.

1. Europaparlamentet är bekymrat över svårigheterna med att inhämta jämförbara och 
aktuella uppgifter om tillgången till vård.

2. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna enades om att anta en strategi som går 
från ”avhjälpande” åtgärder som hanterar symtomen på utanförskap och ohälsa mot 
förebyggande åtgärder som en strategi för att förbättra livskvaliteten och minska bördan 
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av kroniska sjukdomar, bräcklighet och funktionshinder1. Parlamentet understryker den 
långsiktiga kostnaden för underlåtenhet att vidta åtgärder.

3. Europaparlamentet anser att det är dålig ekonomi att lämna utsatta personer utan tillgång 
till hälso- eller sjukvård eftersom det kan få en långsiktig negativ inverkan på 
vårdkostnaderna, den personliga hälsan och folkhälsan.

4. Europaparlamentet anser att det är beklagligt att den sociala stämpel som följer av vissa 
medicinska tillstånd avskräcker personer från att söka nödvändig vård, vilket leder till att 
smittsamma sjukdomar förblir obehandlade, med den folkhälsorisk som detta medför.

5. Europaparlamentet anser att många av de kortsiktiga kostnadsminskningsåtgärder som för 
närvarande vidtas inte har bedömts till fullo utifrån deras bredare sociala konsekvenser 
eller eventuellt diskriminerande effekter och långsiktiga följder.

6. Europaparlamentet pekar på de långsiktiga negativa effekterna av nedskärningar i 
förebyggande vårdinsatser i kristider. Parlamentet anser att förebyggande åtgärder, om de 
måste minskas, åtminstone bör behållas, även om det är på en lägre nivå, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra infrastrukturen.

7. Europaparlamentet anser att åtstramningsåtgärder inte får undergräva innovationen inom 
tillhandahållandet av sociala tjänster och inte får vända de positiva trenderna i den 
politiska utvecklingen.

8. Europaparlamentet är bekymrat över att personer med funktionsnedsättning i hela EU 
drabbas oproportionellt hårt av nedskärningarna i de offentliga utgifterna, och att de till 
följd av detta förlorar stödtjänster som hjälper dem att leva ett självständigt liv i samhället.

9. Europaparlamentet anser att detta leder till att alltfler personer fastnar på 
långtidsvårdinstitutioner och till en ytterligare social utestängning av personer med 
funktionsnedsättning i EU, vilket står i direkt strid mot EU:s åtaganden enligt FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU:s 
handikappstrategi 2010–2020.

10. Europaparlamentet anser att alla nedskärningar i vård- och stödtjänster för ungdomar eller 
andra utsatta grupper riskerar att undergräva befintliga EU-åtgärder för aktiv integrering.

11. Europaparlamentet inser vikten av och kostnadseffektiviteten i att investera i barn i unga 
år så att de kan utveckla hela sin potential. Parlamentet inser att investeringar i sociala 
tjänster av hög kvalitet är nödvändiga för att utveckla lämpliga och effektiva tjänster för 
skydd av barn och för att inrätta omfattande förebyggande strategier.

12. Europaparlamentet framhäver vårdgivarnas bidrag till samhället och det allt större ansvar 
som läggs på dem till följd av det minskade tillhandahållandet av tjänster och de ökade 
kostnader som detta medför.

                                               
1 Rådets slutsatser om ett hälsosamt och värdigt åldrande, 2980:e sammanträdet i rådet (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), november 2009.
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13. Europaparlamentet inser att organisationer i tredje sektorn och frivilligorganisationer utför 
ett mycket viktigt arbete, men anser inte att dessa organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv och pålitlig vård.

Rekommendationer

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra sociala konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna rekommendationer om hur dessa åtgärders sociala 
inverkan kan hanteras i sina landsspecifika rekommendationer.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka och i sina 
nationella reformplaner ange vilka politiska åtgärder som strider mot målet att minska 
fattigdomen till 2020. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt inrikta sig på de 
mest utsatta grupperna och avlägsna hindren för tillgång, förbättra upptagningen och de 
förebyggande åtgärderna för att återgå till ett rättighetsbaserad synsätt och undvika 
långsiktiga skador och kostnader till följd av underlåtenhet att vidta åtgärder.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera sociala skyddsklausuler för 
vård och sociala tjänster samt socialskyddssystem i sina avtal med länder som tar emot 
ekonomiskt bistånd.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka den motstridighet som kan 
uppstå mellan rätten till social trygghet enligt förordning (EG) nr 883/20041 och 
tillämpningen av direktiv 2004/38/EG2, i syfte att rekommendera eventuella ändringar 
som kan krävas för att komma till rätta med den bristande täckningen.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder mot hatbrott och främja 
antidiskrimineringspolitik, om så är nödvändigt genom att stärka sina nationella 
antidiskrimineringsmyndigheter och främja utbildning inom myndigheterna.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla 
politiska program eller finansieringsprogram som är utformade för att stödja social 
innovation och/eller vårdrelaterade tjänster inriktas på de tjänster som tillgodoser sociala 
behov på ett bättre sätt och förbättrar människors livskvalitet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta med parlamentet för 
att öka finansieringen av program som inriktas på utsatta grupper, och uppmanar dessutom 
kommissionen att vidta alla åtgärder som står till dess förfogande så att en fullständig 
upptagning av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja medlemsstaternas arbete för att uppfylla Europa 2020-målet 
om fattigdom.

                                               
1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behålla sina stödåtgärder för vårdgivare 
och frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer personliga och kostnadseffektiva åtgärder av 
hög kvalitet.

22. Europaparlamentet vädjar till arbetsmarknadens parter att inleda en formell social dialog 
om vårdsektorn. 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har sedan en tid tillbaka varit bekymrat över 
effekten av de så kallade åtstramningsåtgärderna på samhället i allmänhet och utsatta grupper 
i synnerhet. Detta har uttryckts via olika åtgärder, exempelvis våra betänkanden om den årliga 
tillväxtöversikten1, där vi har uttryckt åsikten att den sociala dimensionen måste ingå som 
integrerad del av EU:s krisreaktion, betänkandet om ungdomar och krisen2, vårt yttrande om 
kvinnor och krisen3 samt det kommande betänkandet om hemlöshet4. Vi har också utarbetat 
ett antal betänkanden som rör EU 2020-strategin, med särskild inriktning på plattformen mot 
fattigdom och social utestängning, som främjar tillväxt för alla, där vi har klargjort vår åsikt 
att EU bör arbeta för att förhindra fattigdom eftersom fattigdom kränker den mänskliga 
värdigheten, men också eftersom fokus på förebyggande generellt är mer kostnadseffektivt på 
lång sikt. Utskottet har argumenterat för att 20 procent av ESF-finansieringen ska anslås för 
att hantera fattigdom och överväger för närvarande sin ståndpunkt om den föreslagna fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt5 där utskottet redan har rapporterat på 
djupet om vissa problem. Föredraganden har strävat efter att inte duplicera detta arbete.
I detta initiativbetänkande har föredraganden som mål att identifiera ett antal problem som 
uppstår för de grupper som man vet är utsatta, en del grupper där behoven blir tydligare och 
nya behov uppstår, och potentiellt utsatta grupper som uppkommer till följd av de rådande 
föränderliga omständigheterna, exempelvis personlig skuldsättning. Utskottet uttrycker sin 
stora tacksamhet till de olika organisationer som har gett oss aktuell information. Behovet av 
korrekta och jämförbara uppgifter som är så aktuella som möjligt har tydligt identifierats som 
en prioriterad fråga.

Det står klart att vårdsektorn för äldre, personer med fysiska funktionsnedsättningar eller 
inlärningssvårigheter och personer som arbetar med att stödja barn eller ungdomar och andra 
personer med särskilda behov ställs under allt högre press när utgifterna minskar samtidigt 
som efterfrågan ökar. Vårdsektorn möter liknande utmaningar. Nedskärningar påverkar både 
vårdbehövande och vårdgivare, vare sig de drabbar tjänster eller sociala förmåner. Den 
offentliga sektorns budgetar minskas. Leverantörer från tredje sektorn rapporterar samtidigt 
minskade inkomster från offentliga kontrakt, bidragsfinansiering och offentliga donationer. 
Många känner rädsla inför framtiden – även frivilligarbete kräver infrastruktur. De kortsiktiga 
nedskärningarna kan således ge upphov till långsiktiga problem. 

Det finns allt fler tecken på att den sociala ojämlikheten fortsätter att förvärras i delar av EU 
på grund av den allt sämre situationen för redan utsatta grupper, där många av de fattigaste 
blir ännu fattigare6. Detta får allvarliga återverkningar på målen om att minska fattigdomen 
och Europa 2020-strategins mål för inkluderande tillväxt. En del sociala trygghetssystem, 
särskilt de som förutsätter en viss familjebaserad struktur eller system där rätten till bidrag är 

                                               
1 Cornelissenbetänkandet 2012 och Lope Fontagné-betänkandet 2013 om den årliga tillväxtöversikten 
(2011/2320(INI), (2012/2257(INI)) 
2 Turunenbetänkandet om att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden (2009/2221(INI))
3 Zimmerbetänkandet om den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen (2012/2301(INI))
4 Dellibetänkandet om sociala bostäder
5 Förslag till förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
6 Sysselsättning och social utveckling i Europa 2010 och den tredje europeiska undersökningen av livskvalitet, 
Eurofound 2012.
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beroende av vissa arbetsmönster, verkar också ha sämre förmåga att hantera den ökade 
pressen till följd av krisen, inte minst när det gäller barnfattigdom1.

Tillgång till vård är en fråga som helt klart är samhällets ansvar i denna kris. Det är 
visserligen ett annat utskott som har ansvaret för folkhälsofrågor, men det måste sägas att 
bestämmelserna om social trygghet skapar hinder i ett antal medlemsstater. Det kan 
exempelvis handla om sjukförsäkringar som upphör efter en period av arbetslöshet eller 
system som utestänger vissa grupper, exempelvis papperslösa invandrare, från primärvård 
eller icke akut vård, eller system som är baserade på heltidsarbete, vilket missgynnar 
deltidsanställda eller tillfälligt anställda. Kvinnor i allmänhet, men särskilt kvinnor med etnisk 
minoritetsbakgrund, exempelvis romska kvinnor och migrantarbetare, är särskilt 
missgynnade2. Flera medlemsstater ändrar eller reformerar sina sociala trygghetssystem. 
Sådana förändringar bör utvärderas för att säkerställa att ingen utestängs från systemen. 
Antalet personer som är hemlösa eller lever i korttidsboende ökar i ett antal medlemsstater, 
vilket leder till att många saknar kontinuitet i vården. En del barn får inte grundläggande 
vaccinationer och det är tydligt att vissa smittsamma sjukdomar dyker upp på nytt bland dem 
som har dåligt boende och saknar tillgång till tjänster. Det verkar som att vissa 
EU-medborgare inte får tillgång till vård i en annan medlemsstat, trots att de har rätt till det 
enligt förordning (EG) nr 883/20043 på grund av det sätt på vilket direktiv 2004/38/EG4

genomförs. Detta bör undersökas och bristerna i täckningen bör avlägsnas.

 Ökande kostnader för medfinansiering eller recept i jämförelse med inkomsterna hos de 
behövande avskräcker människor från att söka vård redan i ett tidigt skede och de behöver 
därför dyrare och mer akut vård längre fram. Detta kan också leda till att de inte kan fortsätta 
med behandlingsprogram, vilket i sin tur kan leda till frånvaro från arbetet eller, tragiskt nog, 
negativa medicinska följder. Skammen eller stämpeln när det gäller att söka vård för vissa 
tillstånd, exempelvis hiv/aids, sexuellt överförbara sjukdomar eller till och med cancer i vissa 
samhällen rapporteras också som ett hinder. Priserna stiger i vissa medlemsstater. En del 
länder har som mål att sänka kostnaden för läkemedel genom att förbättra samarbetet mellan 
inköpande organ i samband med upphandlingar. Vårdpersonalen har minskat väsentligt i ett 
antal länder, vilket också har påverkat tillhandahållandet av tjänster, bland annat i 
landsbygdsområden, där vårdutbudet redan är mer begränsat. Vårdpersonal har drabbats av 
lönesänkningar i vissa länder, och ett resultat av detta har varit att man säger upp sig för att ta 
ett annat arbete eller arbeta i ett annat land. Båda dessa situationer påverkar vårdens 
långsiktiga hållbarhet. 

Utskottet fick också information om att oron ökar när det gäller situationen för personer med 
kortvariga eller tillfälliga anställningsavtal, vilka sannolikt kommer att förlora sina 
hälsoförmåner på arbetsplatsen, utöver de problem som följer av en oregelbunden inkomst.

                                               
1 Den rådgivande rapporten från kommittén för socialt skydd till Europeiska kommissionen om hantering och 
förebyggande av barnfattigdom och främjande av barns välbefinnande, 27 juni 2012 –
2 Paper 8 Social Security for All, Scheil-Adlung and Kuhl, ILO 2011
3 Förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
4 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier.
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Man bör också tänka på att i vissa medlemsstater kan komplexa förfaranden för tillgång till 
system för social trygghet och välfärd avskräcka vissa personer från att begära eller ta emot
det som de har rätt till, vilket påverkar deras förmåga att klara av sin situation. Detta är även 
ett problem för vissa personer som befinner sig i en gränsöverskridande situation. 
Personalminskningar, otillräcklig utbildning eller hög personalomsättning kan leda till 
information av dålig kvalitet eller felaktiga uppgifter, vilket i sin tur kan öka människors 
utsatthet.

Låg eller osäker inkomst eller bristande disponibel inkomst kan också, i kombination med 
ökande kostnader för allmännyttiga tjänster innebära att människor i vissa medlemsstater inte 
längre får tillgång till nödvändiga tjänster som uppvärmning eller kylning, med de 
hälsoeffekter som det kan medföra, särskilt under extrema väderförhållanden. Vård i hemmet 
blir i princip omöjlig i en sådan situation. Tillgången till grundläggande allmännyttiga tjänster 
bör därför garanteras.

Sänkta förmåner eller minskade tjänster rapporteras ha en direkt negativ effekt på personer 
med funktionsnedsättning och deras livskvalitet. Utskottet har fått veta att vården i värsta fall 
har reducerats till ”tvättning och matning” och inte längre främjar ett oberoende liv och den 
sociala handikappsmodellen enligt EU:s åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. En del medlemsstater rör sig inte längre bort från 
institutionaliserad vård, och mer innovativa vårdstrategier med egenansvar åsidosätts, trots att 
de är mer kostnadseffektiva. Det kommer också alltfler rapporter om hets mot folkgrupp, 
mobbning och övergrepp på personer med funktionsnedsättning, psykiska hälsoproblem och 
andra utsatta grupper, exempelvis (papperslösa) invandrare och romer – personer som anses 
”kosta för mycket att vårda”. Denna inställning får stöd av vissa politiska rörelser och medier 
och späds på genom politisk retorik. Diskriminerande beteende får inte sopas under mattan, 
både av säkerhetsskäl och med tanke på värdigheten hos de personer som angrips och dem 
som arbetar med dessa personer.

Vård av äldre med särskilda behov är också under press i många länder. Alla medlemsstater 
har inte förmåner för långtidsvård och även om förmåner finns kan de ändå vara förknippade 
med extra kostnader för mertjänster. Vården är ofta informell och utförs av 
familjemedlemmar som samtidigt kan ha arbete eller ha annat vårdansvar, och hjälptjänsterna 
för dessa personer är under press. De kan hamna i en situation där de ger relativt krävande 
medicinsk vård med liten eller ingen utbildning eller stöd. Kostnaden för stödtjänster såsom 
hemhjälp kan öka eller så avskaffas tjänsterna. Personer som har ansvar för barn kan samtidigt 
få ta hand om vuxna med problem- eller missbruksbeteende och i praktiken uppfostra sina 
egna syskon. Denna informella vård sparar i praktiken enorma belopp för de nationella 
regeringarna, och det skulle därför vara dålig ekonomi att dra in stödet till dessa personer. En 
annan fråga som bör tas upp är den långsiktiga hållbarheten i den informella vården mot 
bakgrund av hushållens föränderliga sammansättning.

När det gäller den professionella vården är vårdsektorn känd för sina låga löner, dåliga 
arbetsvillkor och ofta snabba personalomsättning, och det är ingen överraskning att det råder 
personalbrist. I vissa medlemsstater kan vården utföras av privatpersoner i hemmet, med liten 
eller ineffektiv reglering. Parlamentet har förklarat att ILO-konventionen om arbete i hemmet 
är särskilt viktig i detta avseende. De industriella relationerna är ofta svaga, så en strategi som 
inkluderar arbetsmarknadens parter skulle kunna bidra till att höja standarderna.
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När det gäller barns utveckling vet vi hur viktigt det är med positiva erfarenheter under de 
tidiga levnadsåren. Det finns bevis för att sociala faktorer är särskilt avgörande under livets 
tidiga år, eftersom dessa första år har en stark inverkan på barnets framtida hälsa, utbildning 
och chanser i livet. Det är värt att påpeka att den högsta avkastningen på investeringar i 
humankapital finns i de tidiga barndomsåren1, medan de offentliga utgifterna vanligen är lägst 
för denna åldersgrupp2. Nästan 1 miljon barn beräknas leva i alternativa vårdinrättningar i EU. 
De nackdelar som de möter är välkända, liksom behovet av insatser av hög kvalitet från 
socialtjänsternas sida för att antingen förhindra att de hamnar i vården, eller se till att de får en 
mer samhällsförankrad erfarenhet av stöd när de väl är där, och även under övergången till ett 
självständigt liv.

De potentiellt allvarliga konsekvenserna för samhället av den ökade osäkerheten och 
oförmågan att leverera effektiv vård har understrukits för vårt utskott. Inblandningen av 
”Trojkans” delaktighet i de nationella budgetarna innebär att EU anses ha en direkt påverkan 
på områden som främst är medlemsstaternas ansvar, vilket innebär att man även bör förmedla 
bilden av att EU främjar lösningar. Grundliga sociala konsekvensanalyser av förändringar av 
sociala trygghetssystem och vårdtjänster är det allra minsta som behövs för att undvika att 
förvärra den redan kritiska situationen, skapa långsiktiga problem och undergräva andra 
politiska mål. Det är en uppgift för EU i ”trojkan” och i bedömningen av de nationella 
reformplanerna.

                                               
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, januari 2012
2 The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis, Van der Gaag, J. and Tan, J.P.


