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Доклад A9-0189/2022
Милан Бръглез, Сирпа Пиетикяйнен
Общи европейски действия в областта на грижите
(2021/2253(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0189/2022

Резолюция на Европейския парламент относно „Към общи европейски действия в 
областта на грижите“

Европейският парламент,

– като взе предвид член 157, параграф 4 и член 168, параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2017 г., озаглавено 
„Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи“ (COM(2017)0252),

– като взе предвид декларацията на министрите, приета на четвъртата министерска 
конференция на Икономическата комисия за Европа на ООН по въпросите на 
застаряването, проведена в Лисабон на 22 септември 2017 г., озаглавена 
„Устойчиво общество за всички възрасти: Реализиране на потенциала за по-дълъг 
живот“, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 
2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 
20271,

1 ОВ L 433, 22.12.2020 г., стр. 11.
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– като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2021 г. относно остаряването на 
стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за 
периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението2,

– като взе предвид принципи 9, 11, 16 и 18 на Европейския стълб на социалните 
права,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник на дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A9-0189/2022),

А. като има предвид, че в член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) въпросът за професионалните грижи се разглежда в 
контекста на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или 
за труд с равна стойност;

Б. като има предвид, че член 168, параграф 7 от ДФЕС разглежда медицинските 
грижи в контекста на общественото здраве;

В. като има предвид, че естествената среда за развитие през целия живот на лицата, 
които са обект на грижи, е собственото им семейство – мястото, където намират 
израз безкористната любов и привързаност; като има предвид, че макар това 
себеотдаване да предполага отказ от определени лични интереси, то води дори до 
още по-голямо личностно развитие и реализация;

Г. като има предвид, че жените могат да бъдат ангажирани в по-голяма степен с 
полагането на грижи за деца, възрастни хора, лица с увреждания и други зависими 
лица и с изпълнението на домакински задължения; 

Д. като има предвид, че присъствието на родителите вкъщи през първите години от 
живота на детето е важно за заздравяването на емоционалните връзки, които 
стимулират процесите на съзряване и психологическо развитие;

Е. като има предвид, че предоставянето на грижи надхвърля рамките на 
материалните действия и включва щедрото поемане на ангажимент да се грижиш 
за всички аспекти на нечий живот, като е необходимо наличието на взаимно 
доверие; 

Ж. като има предвид, че съществуват различни форми на заетост на полагащите 
официални грижи лица, настанени в дома на работодателя, например посредством 
дружества за полагане на грижи или агенции за временна заетост и посредници; 
като има предвид, че това води до различно равнище на качеството на услугите за 
полагане на грижи;

З. като има предвид, че значителен дял от сектора на официалните услуги за 
полагане на грижи с настаняване в дома на работодателя функционира е в сивата 
зона, което засяга неблагоприятно дружествата, предоставящи услуги за полагане 

2 ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 122.
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на грижи, както и качеството на полаганите в дома грижи за лицата в напреднала 
възраст; като има предвид, че липсват данни, за да се определи точно броят на 
лицата, полагащи грижи, които работят в такава сива зона;

И. като има предвид, че по данни на Eurofound работниците с чуждестранен 
произход и работниците мигранти първо поколение обикновено са силно 
представени в секторите, в които преобладава по-ниско квалифицирана заетост, 
включително домашните грижи и дългосрочните грижи; като има предвид, че в 
извършената от Комисията „Проверка на пригодността относно законната 
миграция“ от март 2019 г. се подчертават съществените пречки пред 
възможностите за законна миграция на работниците с ниска и средна 
квалификация въпреки нарасналото търсене на работна ръка;

Й. като има предвид, че броят на хората, които са зависими от помощта на други 
лица или имат нужда от здравни и дългосрочни грижи, нараства с възрастта; като 
има предвид, че делът на лицата, нуждаещи се от такива услуги, е по-висок сред 
лицата на възраст 80 или повече години; като има предвид, че нуждите от грижи и 
подкрепа са разнообразни, а подходящите начини за осигуряване на автономност 
и независимост се различават;

К. като има предвид, че медианната възраст в ЕС-28 е нараснала от 38,3 години през 
2001 г. на 43,1 години през 2018 г.; като има предвид, че през 2018 г.3 19% от 
гражданите на ЕС са били на 65 или повече години и че техните потребности 
следва да бъдат взети предвид в процеса на вземане на политически решения на 
равнището на ЕС, на национално и регионално равнище;

Л. като има предвид, че демографските промени и други социални и икономически 
фактори постепенно водят до количествен недостиг на пазара на труда, което 
затруднява намирането на работници с подходяща квалификация, и поради все 
по-неблагоприятните демографски тенденции с очаквано увеличение на 
коефициента на възрастова зависимост от 29,6% през 2016 г. на 51,2% през 2070 г. 
е налице и количествен недостиг, по-специално в специфични сектори, например 
сектора на полагане на грижи;

М. като има предвид, че по отношение на хората в напреднала възраст трябва да се 
проявява особено внимание, когато е необходимо, за да се помага на хората, 
които са загубили своята автономност, и да се предотврати изпадането им в 
изолация;

Н. като има предвид, че повечето възрастни хора биха желали да живеят в 
собствените си домове в напреднала възраст, но това не е възможно за всички, 
които го искат, и много от тях живеят в институционални структури за полагане 
на грижи;

О. като има предвид, че по време на ограничителните мерки и насищането на 
структурите за полагане на грижи, причинени от пандемията от COVID-19, хора в 
напреднала възраст са се оказали в нечовешки ситуации на липса на грижи и 

3 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, Demographic outlook for the European Union (Демографски 
перспективи за Европейския съюз), март 2020 г., стр. 3.
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затруднения, които трябва никога да не се повтарят;

Определения

1. подчертава, че за целите на настоящата резолюция ще се прилагат следните 
определения:

а) „грижи“ означава предоставянето на това, което е необходимо за здравето, 
благосъстоянието и закрилата на дадено лице;

б) „грижи в семейството“ означава предоставянето на грижи на получателя на 
грижите от член или от няколко членове на неговото семейство като лице, 
полагащо грижи, или лица, полагащи грижи;

в) „грижи на основата на привързаност“ означава предоставянето на грижи на 
получателя на грижите от лице, с което получателят на грижите е обвързан 
чрез любов или приятелство, независимо дали лицето, полагащо грижи, 
принадлежи към семейството на получателя на грижите;

г) „домашни грижи“ означава предоставянето на грижи в дома на получателя на 
грижите;

д) „професионални грижи“ означава предоставянето на грижи от лице, полагащо 
грижи, което се нуждае от специално образование и обучение и обикновено 
срещу заплащане, но без да се изключват доброволните професионални 
грижи;

е) „медицински грижи“ означава частта от професионалните грижи, която се 
полага от лица, полагащи грижи, които са представители на медицинската 
професия, като медицински сестри, лекари, медицински асистенти, диетолози, 
медицински техници, оптометристи, фармацевти, фармацевтични техници, 
физиотерапевти, трудови терапевти, зъболекари, акушерки, психолози и 
други здравни професии;

ж) „доброволни грижи“ означава предоставяне на грижи без възнаграждение, 
различно от грижи в семейството или грижи на основата на привързаност;

Грижи

2. счита, че всеки човек следва да има правото да избира качествени услуги за 
полагане на грижи, които да са подходящи за него и неговото семейство; 
настоятелно призовава държавите членки в процеса на планиране на грижите да 
вземат предвид възгледите и желанията на лицата, получаващи грижи, в 
съответствие с принципа за зачитане на живота и човешкото достойнство; счита, 
че в подхода към развитието на услугите за полагане на грижи следва да се вземат 
предвид всички категории ползватели и техните различия, както и широкият 
спектър от предпочитания спрямо видовете услуги за полагане на грижи, от които 
те се нуждаят;

3. припомня, че полагането на грижи не попада в сферата на компетентност на 
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Европейския съюз;

4. призовава Комисията да признае и да оцени подобаващо работата на лицата, 
полагащи грижи, като незаменим принос за обществото, и поради това да 
защитава професионалния престиж на полагането на грижи и да избягва обидни 
сравнения с други дейности или пренебрежителни оценки; призовава Комисията 
да признае и изрази неизчислимата стойност на лицата, които предоставят услуги 
за полагане на грижи, чрез кампании и политики, които подчертават ползата за 
човека, професионалния престиж и социалното въздействие на лицата, полагащи 
грижи;

5. призовава държавите членки да гарантират, че времето, прекарано в услуга на и 
грижи за трети лица, включително майчинството, може да бъде признато за опит 
и обучение при придобиването на набор от способности и умения, свързани със 
социалната и хуманитарната работа; призовава държавите членки да признаят, че 
придобитите компетентности включват съпричастност, солидарност, 
гостоприемство, топлота, възхищение и състрадание за страдащите, 
комуникационни умения, управление на екипи и задачи, живот в условия на 
извънредни ситуации и трудности, импровизиране, гъвкавост, устойчивост и 
емоционална интелигентност; счита, че тези способности са от огромно значение 
за личния и професионалния успех и също така могат да послужат като 
вдъхновение за едно общество, съобразено с общото благо;

6. отбелязва, че услугите за полагане на грижи следва да се развиват по такъв начин, 
че да се осигури по-добра приемственост на грижите, здравна профилактика, 
рехабилитация и независим живот;

7. подчертава колко е важна пълната защита на правото на възрастните хора на 
грижи и подкрепа, като им се предоставя възможност за достъп до качествени и 
цялостни грижи и услуги за подкрепа на приемливи цени, приспособени към 
индивидуалните потребности, както и като се насърчават благополучието, 
автономността, независимостта и включването в общността без каквато и да било 
форма на дискриминация;

8. Подчертава, че наличието на подобаващо финансирани схеми за социална закрила 
има ключовата роля за осигуряването на грижи, които са на приемливи цени и 
действително достъпни;

9. призовава Комисията да информира държавите членки за огромната отговорност, 
поемана от хората, които полагат грижи за другите, и отбелязва, че трябва да се 
търси решение, което да гарантира, че животът, достойнството и здравето на 
хората винаги се зачитат;

10. призовава за равни възможности за мъжете и жените във всички политики и 
процедури, свързани със социалното приобщаване и интеграцията на пазара на 
труда на гражданите на трети държави, като се има предвид, че в семействата 
жените поемат по-често от мъжете отговорността за грижи за деца, възрастни 
хора или други зависими членове на семейството; припомня, че осигуряването на 
качествени и достъпни грижи за деца и грижи за зависими лица, както и гъвкави 
схеми на работа, са от ключово значение за подобряването на достъпа до пазарите 
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на труда за всички родители и лица, полагащи грижи;

11. призовава Комисията да подкрепя държавите членки в нарастващото използване 
на структурните фондове за инвестиции в публични грижи за деца и грижи за 
възрастни и зависими лица;

12. подчертава необходимостта от подобряване на съществуващата система за 
признаване на професионални квалификации сред държавите членки, тъй като 
трудностите при признаването на чуждестранни квалификации продължават да 
бъдат съществена пречка за намирането на работа, което затруднява мобилността, 
и отбелязва, че това е предпоставка за улесняване на трудовата мобилност; във 
връзка с това призовава за укрепване на Европейската квалификационна рамка с 
цел подходящо признаване на уменията, компетентността и квалификациите, 
придобити извън границите на Европа;

Неформални грижи

13. подчертава, че грижите в семейството са и ще продължат да бъдат 
преобладаващата форма на грижи в обществото, тъй като семейството е 
естествената среда за развитието на получателите на грижи през целия живот, 
както и мястото, където намира израз безкористната любов и привързаност;

14. призовава Комисията да не изоставя задачата за признаване на основната роля на 
семейството в нашето общество като естествен контекст за оптимално развитие на 
получателите на грижи на всички етапи от живота и да поощрява държавите 
членки да насърчават и подкрепят семейството, за да се гарантира, че то 
представлява пространството на стабилност и доверие, което е от особено 
значение за нуждаещите се от помощ лица;

15. подчертава факта, че следва да се насърчава основната роля на членовете на 
семейството, които желаят да изпълняват своята отговорност за полагане на 
грижи за най-близките до тях лица, тъй като емоционалните връзки, които 
свързват тези хора, са от ключово значение за изпълнението на техните задачи, 
като надхвърлят границите на обикновените физически действия; счита, че тези 
грижи са безценни и не може да бъдат изразени във финансово отношение; 
поради това счита, че тези лица, полагащи грижи, следва да получават публична 
подкрепа, тъй като задоволяват социална потребност, и че следва да се намерят 
решения, така че те да не бъдат поставяни в неравностойно положение поради 
възпрепятстване на техните трудови дейности; по същия начин счита, че техният 
достъп при завръщане на работа следва да бъде улеснен и че те следва да не бъдат 
неблагоприятно засегнати, когато се пенсионират;

16. призовава държавите членки да въведат, в тясно сътрудничество със социалните 
партньори, различни форми на периодична помощ за членовете на семейството, 
които се грижат за възрастни хора, особено за тези, които се нуждаят от грижи за 
отдих и дневни грижи, както и услуги за подкрепа, включително гъвкави схеми на 
работа;

17. припомня, че полагането на грижи в семейството не попада в сферата на 
компетентност на Европейския съюз;
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Грижи на основата на привързаност

18. призовава държавите членки да признаят стойността на грижите на основата на 
привързаност и да подобрят тяхната социална закрила; насърчава държавите 
членки да предложат целеви стратегии за подпомагане на лицата, полагащи грижи 
на основата на привързаност, и да признаят техния принос за полагането на 
грижи, особено за възрастни хора, както и да представят предложения за 
подходящи услуги за облекчаването им;

19. призовава държавите членки да предоставят професионална подкрепа, обучение и 
партньорски консултации за лицата, полагащи грижи;

20. припомня, че грижите на основата на привързаност не попадат в сферата на 
компетентност на Европейския съюз;

Домашни грижи

21. призовава държавите членки да установят минимални стандарти за домашни 
грижи в области като работно време, възнаграждение и настаняване на лицата, 
полагащи грижи, за да се вземе предвид спецификата на тяхната работа, по-
специално фактът, че те живеят и работят в общо домакинство с получателя на 
грижите, както и средното работно време, което да се изчислява, тъй като лицата, 
полагащи грижи, работят на смени, равнището на възнаграждение в зависимост от 
потребностите от грижи, както и уменията на лицата, полагащи грижи, и отделна 
стая, достъп до тоалетна, кухня и ако е възможно, интернет за лицата, полагащи 
домашни грижи;

22. призовава държавите членки да определят обхвата на задълженията на 
настанените в дома на работодателя лица, полагащи грижи, като той следва да е 
ограничен до дейностите, които задоволяват непосредствените нужди на 
пациента, и до дейностите, които получателят на грижи не може да извършва 
самостоятелно;

23. припомня, че домашните грижи не попадат в сферата на компетентност на 
Европейския съюз, освен в случаите, когато те попадат в обхвата на 
определението за медицински грижи;

Професионални грижи

24. подчертава, че моделите, услугите и структурите за полагане на грижи в 
Европейския съюз трябва да разполагат с най-модерните технологични и научни 
ресурси в полза на получателите на грижи и следва да бъдат адаптирани към 
нуждите на всеки получател;

25. насърчава държавите членки да създадат в близост до училища и детски градини 
центрове за общностни грижи и възможности за доброволчество и учене през 
целия живот, насочени към възрастните хора, и да работят с цел да стимулират 
връзките между поколенията чрез поощряване на обмена между тези услуги;

26. подчертава, че нововъзникващата „сребърна икономика“ би могла да се превърне 
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в един от основните икономически двигатели, особено в селските райони, и би 
могла да осигури възможности за секторите на здравеопазването и дългосрочните 
грижи да предлагат висококачествени грижи по по-ефикасен начин;

27. призовава държавите членки да осигурят подходящи условия на труд и заетост в 
медицинските професии и професиите в областта на полагането на грижи и да 
инвестират в образование и обучение като средство за гарантиране на качеството 
на предоставяните грижи; призовава за създаване на стимули за упражняване на 
професията на лице, полагащо грижи за възрастни хора;

28. настоятелно призовава държавите членки да предприемат мерки, за да се справят 
с нередовните условия, които се наблюдават при работата, предоставяна чрез 
платформи или чрез частни агенции по заетостта, когато те организират смените 
на лицата, полагащи грижи;

29. призовава държавите членки, ако е необходимо, да направят възможно 
създаването на национални регистри на доставчиците на услуги за полагане на 
грижи с цел наблюдение на минималните стандарти и правни изисквания; 
отбелязва, че тези регистри биха могли да бъдат взаимно признати от държавите 
членки;

30. подчертава, че за да се намали недекларираният труд в областта на 
професионалните грижи, е важно да се осигури публично финансиране за 
истински доставчици на услуги за полагане на грижи в рамките на системите за 
социална сигурност или чрез данъчни разходи, което ще направи предоставянето 
на законни и справедливи услуги за полагане на грижи финансово достъпно и по-
евтино от услугите за полагане на грижи, предоставяни от лица, полагащи 
недекларирани грижи;

31. подчертава, че повечето услуги за полагане на грижи с настаняване в дома на 
работодателя са трансгранични, и призовава Комисията и държавите членки да 
премахнат пречките пред свободното законно предоставяне на услуги за полагане 
на грижи;

32. подчертава, че за да се гарантират социалното приобщаване и пазарната 
интеграция на гражданите на трети държави при предоставянето на грижи и за да 
се гарантира признаването и стойността на грижите, е важно държавите членки да 
контролират на равнище граници влизането на такива граждани на трети държави 
с цел предоставяне на грижи и да гарантират, че те са законно пребиваващи 
мигранти;

33. припомня, че професионалните грижи не попадат в сферата на компетентност на 
Европейския съюз, освен в случаите, когато те попадат в обхвата на 
определението за медицински грижи;

Медицински грижи

34. подчертава, че действията на Съюза трябва да зачитат отговорностите на 
държавите членки по отношение на организацията и предоставянето на 
медицински грижи, включително управлението на медицинските грижи и 
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разпределянето на ресурсите, които са предоставени за тях;

35. подчертава колко са важни програмите за популяризиране на здравословния 
начин на живот и здравно възпитание през целия живот, профилактиката на 
заболяванията и редовните прегледи, както и предприемането на нови 
инициативи, например по-добри политики за профилактика на заболяванията и 
по-ефективни здравни програми с цел стимулиране на процеса на остаряване в 
добро здраве; призовава Комисията и държавите членки да участват активно в 
Десетилетието на остаряването в добро здраве на СЗО, като изготвят планове за 
остаряване в добро здраве в ЕС, които обхващат достъпа до здравни услуги и 
грижи, както и стратегии за популяризиране на здравословния начин на живот и 
профилактиката; призовава Комисията да създаде амбициозна програма за научни 
изследвания в областта на физическото и психичното здраве като част от 
програмата „Хоризонт Европа“; насърчава държавите членки да обмислят 
използването за тази цел на средствата, предоставени от многогодишната 
финансова рамка и NextGeneration EU;

36. призовава държавите членки да предприемат действия за разработване на 
дългосрочни палиативни грижи и грижи в хосписи, както и грижи за хора с 
разстройства на мозъчните функции, свързани с проблеми с паметта, и здравна 
подкрепа за лицата, полагащи грижи; призовава Комисията и държавите членки 
да изтъкнат необходимостта всички хора да получават най-подходящото 
мултидисциплинарно лечение за облекчаване на страданията им, като се вземат 
предвид здравните, психологическите, емоционалните и духовните измерения, 
които са част от човешкото състояние, и при пълно зачитане на живота и 
човешкото достойнство;

37. подчертава колко са важни бързите действия по отношение на прилагането на 
европейската карта за хора с увреждания; припомня, че европейската карта за 
хора с увреждания ще бъде ключов инструмент, целящ да подпомага хората с 
увреждания да упражняват правото си на свободно движение в Европа без 
бариери; припомня, че достъпността следва да бъде съчетана с подходяща 
инфраструктура; насърчава държавите членки да увеличат разходите от 
Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и 
Фонда за справедлив преход с цел адаптиране на публичната инфраструктура, 
включително транспорта, и обществените пространства за всички;

Доброволни грижи

38. подчертава, че доброволните грижи са важна област в рамките на 
доброволческата дейност; призовава Комисията да вземе предвид факта, че 
благородната дейност по полагане на грижи насърчава и развива уменията на 
лицата, които я предоставят, което води до личностно израстване, 
благоприятстващо бъдещото личностно, професионално и социално развитие; 
счита, че лицата, които са придобили тази зрялост, могат да вложат тези своите 
активи в социални дейности, насочени към постигане на общото благо;

39. признава стойността на грижите, предоставяни в Европа от благотворителни 
и/или религиозни институции, включително католическата църква, както се 
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демонстрира в момента, по-специално чрез нейната подкрепа по време на 
украинската криза;

40. припомня, че доброволните грижи не попадат в сферата на компетентност на 
Европейския съюз;

°

° °

41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.

Or. en


