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Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0189/2022

Usnesení Evropského parlamentu Směrem ke společným evropským opatřením v oblasti 
péče

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 157 odst. 6 a čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. dubna 2017 nazvané „Iniciativa na podporu 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob 
(COM(2017)0252),

– s ohledem na ministerské prohlášení přijaté na čtvrté ministerské konferenci Evropské 
hospodářské komise OSN o stárnutí v Lisabonu dne 22. září 2017 nazvané „Udržitelná 
společnost pro všechny věkové skupiny: Využití potenciálu delšího života“, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–20271,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2021 o stárnutí starého kontinentu: 
možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 20202,

1 Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 11.
2 Úř. věst. C 99, 1.3.2022, s. 122.
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– s ohledem na zásady 9, 11, 16 a 18 evropského pilíře sociálních práv,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví (A9-0189/2022),

A. vzhledem k tomu, že čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se 
zabývá odbornou péčí v souvislosti se zásadou stejné odměny mužů a žen za stejnou 
nebo rovnocennou práci;

B. vzhledem k tomu, že čl. 168 odst. 7 SFEU se zabývá lékařskou péčí v souvislosti 
s veřejným zdravím;

C. vzhledem k tomu, že přirozeným prostředím pro rozvoj příjemců péče po celý život je 
jejich vlastní rodina, jež je půdou, v níž se vyjadřuje láska nezištným způsobem; 
vzhledem k tomu, že ačkoli takové zřeknutí se odměny znamená vzdání se určitých 
individuálních zájmů, vede k o to většímu osobnímu rozvoji a naplnění;

D. vzhledem k tomu, že do péče o děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a další 
závislé osoby a do plnění povinností v domácnosti jsou zřejmě více zapojeny ženy; 

E. vzhledem k tomu, že v prvních letech života dítěte je pro upevnění emocionálních 
vazeb, které podporují vyspělost a psychologický vývoj, důležitá přítomnost rodičů 
dítěte v domácnosti;

F. vzhledem k tomu, že poskytování péče přesahuje fyzické aktivity a zahrnuje velkorysé 
úsilí o péči o všechny aspekty života lidí a vyžaduje vzájemnou důvěru; 

G. vzhledem k tomu, že existují různé formy zaměstnávání formálních stálých domácích 
pečovatelů, například prostřednictvím pečovatelských společností nebo agentur pro 
dočasnou práci a zprostředkovatelů; vzhledem k tomu, že to vede k rozdílné úrovni 
kvality pečovatelských služeb;

H. vzhledem k tomu, že významná část odvětví formální stálé domácí péče působí v šedé 
zóně, což negativně ovlivňuje společnosti poskytující pečovatelské služby i kvalitu 
domácí péče o starší osoby; vzhledem k tomu, že chybí údaje pro přesné určení toho, 
kolik pečovatelů v takové šedé zóně působí;

I. vzhledem k tomu, že podle nadace Eurofound jsou v odvětvích, v nichž převládají 
zaměstnání s nižší kvalifikací, včetně domácí péče a dlouhodobé péče, často vysoce 
zastoupeni pracovníci zahraničního původu a migrující pracovníci první generace; 
vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení nazvaném „Kontrola účelnosti legální 
migrace“ z března 2019 upozornila na značné překážky kladené legální migraci 
pracovníků s nízkou a střední kvalifikací, a to navzdory zvýšené poptávce po pracovní 
síle;

J. vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhých nebo potřebují 
zdravotní péči a dlouhodobou péči, se zvyšuje s věkem; vzhledem k tomu, že procento 
lidí, kteří tyto služby potřebují, stoupá po dosažení věku 80 let; vzhledem k tomu, že 
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potřeby péče a podpory jsou různé a vhodné prostředky k zajištění samostatnosti 
a nezávislosti se liší;

K. vzhledem k tomu, že medián věku v EU-28 vzrostl z 38,3 roku v roce 2001 na 43,1 roku 
v roce 2018; vzhledem k tomu, že v roce 20183 bylo 19 % občanů EU ve věku 65 a více 
let a že potřeby těchto lidí by měly být zohledňovány při tvorbě politik na úrovni EU 
i na vnitrostátní a regionální úrovni;

L. vzhledem k tomu, že demografická změna a další společenské a hospodářské faktory 
postupně vedou ke kvalitativním nedostatkům na trhu práce, což ztěžuje nalézání 
vhodných kvalifikovaných pracovníků, a vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále nepříznivější, neboť se očekává, že míra závislosti ve stáří vzroste z 29,6 % 
v roce 2016 na 51,2 % v roce 2070, a dochází tedy i ke kvantitativnímu nedostatku, 
zejména ve specifických odvětvích, jako je pečovatelství;

M. vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost je třeba věnovat velmi vysokému věku, aby 
bylo možné v případě potřeby pomoci osobám se ztrátou nezávislosti a zabránit tomu, 
aby se ocitly v izolaci;

N. vzhledem k tomu, že většina starších osob by chtěla i v pokročilém věku žít ve svých 
domovech, avšak toho není možné vždy dosáhnout, a tak mnoho lidí žije v zařízeních 
ústavní péče;

O. vzhledem k tomu, že během omezení volného pohybu osob a přeplněnosti 
pečovatelských zařízení v důsledku pandemie COVID-19 trpěli starší lidé nelidským 
nedostatkem péče a utrpením, což se nesmí nikdy opakovat;

Definice

1. zdůrazňuje, že pro účely tohoto usnesení se rozumí:

a) „péčí“ poskytování toho, co je nezbytné pro zdraví, dobré životní podmínky 
a ochranu osob;

b) „rodinnou péčí“ poskytování péče příjemci péče členem nebo několika členy jeho 
rodiny, kteří plní úlohu pečovatele nebo pečovatelů;

c) „péčí poskytovanou blízkou osobou“ poskytování péče příjemci péče osobou, s níž 
příjemce péče pojí láska nebo přátelství, bez ohledu na to, zda pečovatel patří 
k rodině příjemce péče;

d) „domácí péčí“ poskytování péče v domově příjemce péče;

e) „profesionální péčí“ poskytování péče pečovatelem, který potřebuje zvláštní 
vzdělání a odbornou přípravu, obvykle za úplatu, aniž je však vyloučena 
dobrovolná profesionální péče;

f) „zdravotní péčí“ část odborné péče vykonávaná pečovateli, kteří patří k lékařskému 

3 Výzkumná služba Evropského parlamentu, Demographic outlook for the European Union (Demografický výhled 
Evropské unie), březen 2020, s. 3.
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povolání, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, zdravotní asistenti, odborníci na výživu, 
lékařští technici, oční optici, lékárníci, farmaceutičtí laboranti, rehabilitační 
pracovníci, ergoterapeuti, zubní lékaři, porodní asistentky, psychologové a další 
zdravotnická povolání;

g) „dobrovolnou péčí“ poskytování jiné než rodinné péče nebo péče poskytované 
blízkou osobou bez odměny;

Péče

2. je přesvědčen o tom, že každý by měl mít právo zvolit si kvalitní pečovatelské služby, 
které jsou pro něj a jeho rodinu vhodné; naléhavě vyzývá členské státy, aby při 
plánování péče zohledňovaly názory a přání osob, kterým je péče poskytována, 
v souladu se zásadou úcty k životu a lidské důstojnosti; je přesvědčen o tom, že přístup 
k rozvoji pečovatelských služeb by měl zohledňovat všechny kategorie uživatelů 
a rozdíly mezi nimi a širokou škálu preferencí, pokud jde o požadované druhy 
pečovatelských služeb;

3. připomíná, že péče nespadá do pravomoci Evropské unie;

4. vyzývá Komisi, aby uznala a ocenila přínos pečovatelů v jejich obětavé práci, jež je pro 
společnost nenahraditelná, a aby se zaměřila na profesní prestiž péče, a zabránila tak 
urážlivému srovnávání s jinými činnostmi či znevažujícím hodnocením; vyzývá 
Komisi, aby nevyčíslitelnou hodnotu pečovatelů uznala a vyjádřila prostřednictvím 
kampaní a politik, které zdůrazní lidský přínos, profesní prestiž a sociální dopad 
pečovatelů;

5. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby čas strávený službou třetím stranám a péčí o ně, 
včetně mateřství, mohl být uznán jako zkušenost a praxe při získávání schopností 
a dovedností souvisejících se sociální a humanitární prací; vyzývá členské státy, aby 
mezi uznávané získané kompetence zahrnuly empatii, solidaritu, pohostinnost, vřelost, 
obdiv a soucit ve vztahu k osobám, které trpí, komunikační dovednosti, řízení týmů 
a úkolů, zvládání mimořádných a obtížných situací, improvizaci, flexibilitu, odolnost 
a emoční inteligenci; domnívá se, že tyto schopnosti mají obrovský význam pro osobní 
i profesní úspěch a mohou rovněž inspirovat společnost ke společnému prospěchu;

6. konstatuje, že pečovatelské služby je třeba rozvíjet za účelem posílení kontinuity péče, 
preventivní zdravotní péče, rehabilitační péče a nezávislého života;

7. zdůrazňuje, že je důležité plně chránit právo starších osob na péči a podporu, jež jim 
zajistí přístup k cenově dostupné, kvalitní a celostní péči a k podpůrným službám 
uzpůsobeným individuálním potřebám, a podporovat dobré životní podmínky, 
autonomii, nezávislost a začlenění do společnosti bez jakékoli formy diskriminace;

8. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již má při zajišťování cenově dostupné a skutečně přístupné 
péče dostatečné financování systémů sociální ochrany;

9. vyzývá Komisi, aby členské státy upozornila na obrovskou odpovědnost osob, které 
pečují o jiné osoby, a konstatuje, že je třeba hledat řešení, jež zajistí, aby byl vždy 
respektován život, důstojnost a zdraví jednotlivců;
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10. požaduje rovné příležitosti pro muže a ženy ve všech politikách a postupech týkajících 
se sociální integrace a začleňování státních příslušníků třetích zemí na trh práce, byť je 
třeba mít na paměti, že v rodinách přebírají odpovědnost za péči o děti, starší osoby 
nebo jiné závislé rodinné příslušníky častěji ženy než muži; připomíná, že klíčovým 
prvkem ke zlepšení přístupu na trh práce pro všechny rodiče a pečující osoby je 
poskytování kvalitní a dostupné péče o děti a o závislé osoby a flexibilní uspořádání 
pracovní doby;

11. vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy ve větším využívání strukturálních fondů 
k investicím do veřejné péče o děti a péče o starší osoby a osoby závislé na pomoci 
jiných osob;

12. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit stávající systém uznávání odborných kvalifikací mezi 
členskými státy, jelikož obtíže při uznávání zahraničních kvalifikací zůstávají 
významnou překážkou pro sladění nabídky a poptávky v oblasti zaměstnání, což brání 
mobilitě, a konstatuje, že uznávání odborných kvalifikací je základní podmínkou pro 
usnadnění pracovní mobility; žádá proto, aby byl v zájmu náležitého uznávání 
dovedností, schopností a kvalifikací získaných mimo evropské hranice posílen evropský 
rámec kvalifikací;

Rodinná péče

13. zdůrazňuje, že rodinná péče je a bude i nadále převládající formou péče ve společnosti, 
neboť rodina je přirozeným prostředím pro rozvoj příjemců péče po celý život, jakož 
i prostředím pro nezištné projevy lásky a náklonnosti;

14. vyzývá Komisi, aby nepolevovala v uznávání zásadní úlohy rodiny v naší společnosti 
jako přirozeného prostředí pro optimální rozvoj příjemců péče ve všech fázích života 
a aby vybízela členské státy k propagaci a podpoře rodiny s cílem zajistit, aby rodina 
představovala prostor stability a důvěry, který je obzvláště důležitý pro osoby, které 
potřebují pomoc;

15. zdůrazňuje skutečnost, že je třeba podporovat zásadní úlohu rodinných příslušníků, kteří 
chtějí převzít odpovědnost za péči o osoby, které jsou jim nejbližší, neboť emocionální 
vazby, které je spojují, jsou klíčové při plnění jejich úkolů a jdou nad rámec pouhého 
fyzického úkonu; domnívá se, že tato péče je neocenitelná a nelze ji finančně vyjádřit; 
domnívá se proto, že těmto pečovatelům by se mělo dostat veřejné podpory, protože 
uspokojují sociální potřeby, a že by měla být nalezena řešení, aby nebyli znevýhodněni 
z důvodu ohrožení své pracovní činnosti; stejně tak se domnívá, že je třeba jim usnadnit 
opětovné zapojení do pracovního procesu a že by neměli být znevýhodněni při odchodu 
do důchodu;

16. vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci se sociálními partnery zavedly pro rodinné 
příslušníky pečující o starší osoby, zejména ty, kteří potřebují odlehčovací péči a služby 
denní péče, různé formy pravidelné úlevy a podpůrné služby, včetně pružného 
uspořádání pracovní doby;

17. připomíná, že rodinná péče nespadá do pravomoci Evropské unie;

Péče poskytovaná blízkou osobou



AM\1259593CS.docx PE733.806v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

18. vyzývá členské státy, aby uznaly hodnotu péče poskytované blízkou osobou a zlepšily 
sociální ochranu těchto osob; vybízí členské státy, aby navrhly cílené strategie na 
pomoc pečovatelům o blízké osoby a uznaly jejich přínos k péči, zejména o starší 
osoby, a aby předložily návrhy na vhodné služby odlehčovací péče;

19. vyzývá členské státy, aby poskytovaly profesionální podporu, odbornou přípravu 
a vzájemné poradenství pro pečovatele o blízkou osobu;

20. připomíná, že péče poskytovaná blízkou osobou nespadá do pravomoci Evropské unie;

Domácí péče

21. vyzývá členské státy, aby s cílem zohlednit specifičnost jejich práce, zejména 
skutečnost, že žijí a pracují ve společné domácnosti s příjemcem péče, stanovily 
minimální normy pro domácí péči v oblastech, jako je pracovní doba, odměna 
a ubytování pečovatelů, jakož i průměrná pracovní dobu, který je třeba vypočítat, pokud 
pečovatelé pracují na směny, výše odměny v závislosti na potřebách péče 
a dovednostech pečovatelů a samostatná místnost, přístup k hygienickému zařízení, 
kuchyni a pokud možno k internetu pro domácí pečovatele;

22. vyzývá členské státy, aby určily rozsah povinností domácích pečovatelů, který by byl 
omezen na činnosti, jež uspokojují bezprostřední potřeby příjemce péče, a na činnosti, 
které příjemce péče nemůže vykonávat sám;

23. připomíná, že na domácí péči se nevztahuje pravomoc Evropské unie, s výjimkou 
případů, kdy tato péče spadá do definice zdravotní péče;

Profesionální péče

24. zdůrazňuje, že modely péče, služby a zařízení v Evropské unii musí mít nejvyspělejší 
technologické a vědecké zdroje ve prospěch příjemců péče a měly by být přizpůsobeny 
potřebám každého příjemce;

25. vybízí členské státy, aby v blízkosti škol a mateřských škol vytvořily komunitní 
pečovatelská centra a příležitosti pro dobrovolnictví a celoživotní vzdělávání zaměřené 
na starší osoby a usilovaly o vytváření mezigeneračních vazeb podporou výměny mezi 
těmito službami;

26. zdůrazňuje, že utvářející se „stříbrná ekonomika“ by se mohla stát jednou z hlavních 
hnacích sil hospodářství, zejména ve venkovských oblastech, a mohla by poskytnout 
příležitosti pro odvětví zdravotnictví a dlouhodobé péče a účinnějším způsobem 
nabídnout kvalitní péči;

27. vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání ve zdravotnických a jiných profesionálních pečovatelských povoláních 
a investovaly do vzdělávání a školení, jako prostředku k zaručení kvality poskytované 
péče; vyzývá k vytvoření pobídek motivujících k volbě povolání pečovatele o starší 
osoby;

28. naléhavě vyzývá členské státy, aby se zabývaly nelegálními podmínkami zjištěnými 
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v práci přidělované prostřednictvím platforem nebo soukromých pracovních agentur, 
které organizují střídání pečovatelů;

29. vyzývá členské státy, aby v případě potřeby umožnily vytvoření vnitrostátních rejstříků 
poskytovatelů pečovatelských služeb s cílem sledovat minimální normy a právní 
požadavky; konstatuje, že členské státy by měly tyto rejstříky navzájem uznávat;

30. zdůrazňuje, že v zájmu omezení nehlášené práce v profesionálním poskytování péče je 
důležité poskytovat veřejné financování skutečným poskytovatelům pečovatelských 
služeb v rámci systémů sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím daňových výdajů, 
díky nimž bude legální a spravedlivé poskytování pečovatelských služeb cenově 
dostupné a levnější než pečovatelské služby poskytované nehlášenými pečovateli;

31. poukazuje na to, že většina stálé domácí péče je přeshraniční, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby odstranily překážky ve volném a legálním poskytování 
pečovatelských služeb;

32. zdůrazňuje, že aby se zajistilo sociální začlenění a integrace státních příslušníků třetích 
zemí poskytujících péči na trhu, jakož i uznání a hodnota péče, je důležité, aby členské 
státy na hranicích kontrolovaly vstup těchto státních příslušníků třetích zemí za účelem 
poskytování péče a zajistily, aby tyto osoby byly legálně pobývajícími migranty;

33. připomíná, že na profesionální péči se nevztahuje pravomoc Evropské unie, s výjimkou 
případů, kdy tato péče spadá do definice zdravotní péče;

Zdravotní péče

34. zdůrazňuje, že při činnosti Unie musí být respektována odpovědnost členských států za 
organizaci a poskytování zdravotní péče, včetně řízení zdravotní péče a přidělování 
zdrojů vyčleněných na tuto péči;

35. poukazuje na význam programů celoživotní podpory zdraví a vzdělávání v této oblasti, 
prevence nemocí a pravidelných prohlídek a provádění nových iniciativ, jako jsou 
strategie lepší prevence nemocí a účinnější programy zdravotní péče, jejichž cílem je 
stimulovat proces zdravého stárnutí; vyzývá Komisi a členské státy, aby se aktivně 
zapojily do agendy Desetiletí zdravého stárnutí WHO, a to vypracováním plánů 
zdravého stárnutí v EU, které budou obsahovat přístup ke zdravotnickým 
a pečovatelským službám, ale také strategie rozvoje podpory zdraví a prevence; vyzývá 
Komisi, aby v rámci programu Horizont Evropa vytvořila ambiciózní program výzkumu 
v oblasti tělesného a duševního zdraví; vybízí členské státy, aby zvážily využití 
finančních prostředků, které pro tento účel poskytuje víceletý finanční rámec a program 
Next Generation EU;

36. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k rozvoji dlouhodobé paliativní a hospicové 
péče a péče o osoby s poruchami mozku spojenými s poruchami paměti a zdravotní 
podporou pro pečovatele; vyzývá Komisi a členské státy, aby zdůraznily, že je třeba, 
aby se každému dostalo nejvhodnější multidisciplinární léčby s cílem zmírnit jeho 
utrpení, a to s ohledem na zdravotní, psychologický, emocionální a duchovní rozměr, 
které jsou součástí lidského bytí, a s absolutním respektem k životu a lidské důstojnosti;
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37. zdůrazňuje, že je důležité urychleně jednat, pokud jde o zavedení evropského průkazu 
osob se zdravotním postižením; připomíná, že evropský průkaz osob se zdravotním 
postižením bude klíčovým nástrojem, který osobám se zdravotním postižením pomůže 
uplatňovat jejich právo na volný pohyb v bezbariérové Evropě; připomíná, že 
přístupnost péče by měla jít ruku v ruce s odpovídající infrastrukturou; vybízí členské 
státy, aby zvýšily výdaje z Evropského sociálního fondu plus, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondu pro spravedlivou transformaci na přizpůsobení veřejné 
infrastruktury, včetně dopravy, a veřejných prostor pro všechny;

Dobrovolná péče

38. zdůrazňuje, že dobrovolná péče je důležitou oblastí dobrovolnictví; vyzývá Komisi, aby 
zvážila, že ušlechtilá činnost v oblasti péče podporuje a rozvíjí dovednosti těch, kdo ji 
poskytují, což vede k osobnímu růstu, který bude přispívat k budoucímu osobnímu, 
profesnímu a společenskému rozvoji; domnívá se, že jednotlivci, kteří dospěli k této 
zralosti, mohou tímto bohatstvím přispět k sociálním činnostem zaměřeným na dosažení 
společného blaha;

39. uznává hodnotu péče poskytované v Evropě charitativními nebo náboženskými 
institucemi, včetně katolické církve, jak se v současné době projevuje zejména 
prostřednictvím její podpory během ukrajinské krize;

40. připomíná, že dobrovolná péče nespadá do pravomoci Evropské unie;

°

° °

41. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi.

Or. en


