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Europa-Parlamentets beslutning om "Hen imod en fælleseuropæisk indsats vedrørende 
omsorgsydelser"

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 157, stk. 4, og artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. april 2017 med titlen "Et initiativ til 
støtte for balance mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og 
omsorgspersoner" (COM(2017)0252),

– der henviser til ministererklæringen, som blev vedtaget på FN's Økonomiske 
Kommissions 4. ministerkonference om aldring i Lissabon den 22. september 2017, 
med titlen "Et bæredygtigt samfund for alle aldre: Udnyttelse af potentialet ved at leve 
længere", 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20271,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2021 om det gamle kontinents tiltagende aldring 
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– muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 20202,

– der henviser til princip 9,11, 16 og 18 i den europæiske søjle for sociale rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-0189/2022),

A. der henviser til, at det i artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) adresserer professionel pleje i relation til princippet om lige løn 
til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi;

B. der henviser til, at artikel 168, stk. 7, i TEUF adresserer behandling på sundhedsområdet 
i forbindelse med folkesundhed;

C. der henviser til, at det naturlige miljø for udviklingen af omsorg livet igennem er ens 
egen familie, hvor kærlighed og ømhed udtrykkes på en uselvisk måde; der henviser til, 
at selv om denne hengivenhed indebærer et afkald på visse private interesser, betyder 
det til gengæld en endnu større personlig udvikling og tilfredsstillelse;

D. der henviser til, at kvinder i højere grad kan være involveret i pasning af børn, ældre, 
personer med handicap og andre plejekrævende personer i udførelsen af 
husholdningsopgaver; 

E. der henviser til, at forældrenes tilstedeværelse i de første år af et barns liv i hjemmet er 
vigtig for at sikre de følelsesmæssige bånd, der gavner modenhed og psykologisk 
udvikling;

F. der henviser til, at det at yde omsorg strækker sig langt ud over den materielle handling 
og indebærer et ædelmodigt engagement i at tage sig af alle dimensioner af menneskers 
liv, hvilket kræver gensidig tillid; 

G. der henviser til, at der findes forskellige former for ansættelse af formelle indeboende 
omsorgsgivere, f.eks. via virksomheder, der tilbyder omsorgsydelser, eller 
vikarbureauer og formidlere; der henviser til, at dette fører til forskellige 
kvalitetsniveauer for omsorgstjenester;

H. der henviser til, at en betydelig del af den formelle indeboende omsorgssektor opererer i 
gråzoner, hvilket har negative konsekvenser for virksomheder, der leverer 
omsorgstjenester, samt kvaliteten af hjemmeplejen af ældre; der henviser til, at der 
mangler data til præcist at fastlægge, hvor mange omsorgspersoner der opererer i en 
sådan gråzone;

I. der henviser til, at der ifølge Eurofound er en tendens til, at arbejdstagere med 
udenlandsk baggrund og førstegenerationsarbejdstagere er højt repræsenteret i sektorer, 
der er domineret af lavtkvalificeret beskæftigelse, herunder hjemmepleje og 
langtidspleje; der henviser til, at Kommissionens kvalitetskontrol af lovlig immigration 
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af marts 2019 understregede de betydelige hindringer for veje til lovlig migration for 
lavt- og mellemuddannede arbejdstagere trods en stigende efterspørgsel efter 
arbejdskraft;

J. der henviser til, at antallet af personer, der er afhængige af hjælp fra andre, eller som har 
behov for sundheds- og langtidspleje, stiger med alderen; der henviser til, at andelen af 
personer med behov for sådanne tjenester er højere blandt personer på 80 år og derover; 
der henviser til, at behovene for pleje og hjælp er meget forskellige, og at passende 
midler til at sikre autonomi og uafhængighed varierer;

K. der henviser til, at medianalderen i EU-28 er steget fra 38,3 år i 2001 til 43,1 år i 2018; 
der henviser til, at 19 % af EU's borgere i 20183 var 65 år eller derover, og at der bør 
tages hensyn til deres behov i den politiske beslutningsproces på EU-niveau, nationalt 
og regionalt niveau;

L. der henviser til, at de demografiske ændringer og andre samfundsmæssige og 
økonomiske faktorer gradvist skaber kvalitative mangler på arbejdsmarkedet, hvilket 
gør det vanskeligt at finde passende kvalificerede arbejdstagere, og at der, efterhånden 
som de demografiske tendenser bliver stadig mere ugunstige med en forventet stigning i 
ældrekvoten fra 29,6 % i 2016 til 51,2 % i 2070, også vil være kvantitative mangler, 
navnlig i specifikke sektorer såsom plejesektoren;

M. der henviser til, at der bør sættes særligt fokus på personer i en meget høj alder for om 
nødvendigt at hjælpe mennesker, der har mistet deres uafhængighed, og forhindre, at de 
bliver isoleret;

N. der henviser til, at de fleste ældre ønsker at bo i deres eget hjem i en fremskreden alder, 
men at det ikke er muligt for alle dem, der ønsker det, og at mange af dem derfor bor i 
institutioner;

O. der henviser til, at ældre mennesker under den isolation og overbelægning af 
plejeinstitutioner, der blev forårsaget af covid-19-pandemien, har været udsat for 
umenneskelige situationer med omsorgssvigt og forsømmelse, som ikke bør ske igen;

Definitioner

1. understreger, at der i forbindelse med denne beslutning gælder følgende definitioner:

a) "pleje": levering af, hvad der er nødvendigt af hensyn til en persons sundhed, 
velfærd og beskyttelse

b) "familiepleje": ydelse af pleje til plejemodtageren fra et eller flere medlemmer af 
vedkommendes familie som omsorgsperson(er)

c) "hengivenhedspleje": pleje af plejemodtageren ydet af en person, som 
plejemodtageren har et kærligt eller venskabeligt forhold til, uanset om 
omsorgspersonen er i familie med plejemodtageren 
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d) "hjemmepleje": ydelse af pleje i plejemodtagerens hjem

e) "professionel pleje": pleje udført af en omsorgsperson, der kræver en særlig 
uddannelse, og typisk mod betaling, men uden at udelukke frivillig professionel 
pleje

f) "behandling på sundhedsområdet": den del af den professionelle pleje, der udføres 
af plejere inden for de medicinske erhverv, f.eks. sygeplejersker, læger, 
lægeassistenter, diætetikere, medicinske teknikere, optometrister, apotekere, 
apoteksassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, jordemødre, 
psykologer og andre sundhedserhverv

g) "frivillig pleje": ydelse af pleje uden modydelse, bortset fra familiepleje og 
hengivenhedspleje

Pleje

2. mener, at alle bør have ret til at vælge plejetilbud af høj kvalitet, der passer til dem og 
deres familie; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, når de planlægger pleje, at 
tage hensyn til synspunkter og ønsker hos dem, der modtager pleje, i overensstemmelse 
med respekten for liv og menneskelig værdighed; mener, at der i tilgangen til udvikling 
af plejetilbud bør tages højde for alle kategorier af brugere og deres forskelle samt det 
store omfang af præferencer med hensyn til, hvilke typer af pleje de har behov for;

3. minder om, at pleje ikke henhører under Den Europæiske Unions kompetence;

4. opfordrer Kommissionen til at anerkende og værdsætte plejepersonalets bidrag i deres 
serviceånd som et uerstatteligt bidrag til samfundet og derfor tage vare på deres 
professionelle prestige og undgå sammenligninger med andre aktiviteter og nedsættende 
vurderinger; anmoder Kommissionen om at anerkende og udtrykke den uvurderlige 
værdi af plejere gennem kampagner og politikker, der fremhæver plejeres menneskelige 
fortjeneste, faglige prestige og sociale virkning;

5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at den tid, der bruges på at yde bistand til og 
pleje af tredjeparter, herunder barsel, kan anerkendes som erfaring og uddannelse som 
led i erhvervelse af en række evner og færdigheder i forbindelse med socialt og 
humanitært arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at anerkende, at de erhvervede 
kompetencer omfatter empati, solidaritet, gæstfrihed, varme, beundring og medfølelse 
for dem, der lider, kommunikationsfærdigheder, forvaltning af hold og opgaver, 
håndtering af nødsituationer og vanskeligheder, improvisation, fleksibilitet, 
modstandsdygtighed og følelsesmæssig intelligens; mener, at disse færdigheder er af 
største betydning for personlig og professionel succes og også kan give inspiration til et 
samfund, der er tilpasset det fælles bedste;

6. bemærker, at der bør ske en udvikling af plejeydelser med henblik på at fremme 
kontinuitet inden for pleje, forebyggende sundhedspleje, rehabilitering og et uafhængigt 
liv;

7. understreger betydningen af at beskytte retten til pleje og støtte til ældre fuldt ud, sikre 
dem adgang til økonomisk overkommelige, helhedsorienterede kvalitetsydelser i form 
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af pleje og støtte, som er tilpasset de individuelle behov, og fremme trivsel, autonomi, 
uafhængighed og inkludering i lokalsamfundet uden nogen form for forskelsbehandling;

8. understreger den centrale rolle, som tilstrækkeligt finansierede sociale 
beskyttelsesordninger spiller med hensyn til at gøre pleje økonomisk overkommelig og 
reelt tilgængelig;

9. opfordrer Kommissionen til at gøre medlemsstaterne opmærksom på det store ansvar, 
som de mennesker, der plejer andre, påtager sig, og bemærker, at der skal søges en 
løsning, der altid sikrer respekten for menneskers liv, værdighed og sundhed;

10. opfordrer til lige muligheder for mænd og kvinder i alle politikker og procedurer i 
forbindelse med social inklusion og integration på arbejdsmarkedet af 
tredjelandsstatsborgere og til opmærksomhed omkring, at kvinder i familien oftere end 
mænd har ansvar for omsorg for børn, ældre og andre plejekrævende 
familiemedlemmer; minder om, at tilvejebringelse af tilgængelig børnepasning og pleje 
af høj kvalitet for omsorgskrævende personer samt fleksible arbejdsordninger er 
afgørende for at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet for alle forældre og 
omsorgspersoner;

11. opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i den stigende brug af 
strukturfondene til investeringer i offentlig børnepasning og pleje til ældre og 
plejekrævende mennesker;

12. understreger behovet for at forbedre det eksisterende system til anerkendelse af faglige 
kvalifikationer blandt medlemsstaterne, da vanskeligheder med at anerkende 
udenlandske kvalifikationer forbliver en væsentlig hindring for jobmatchning, hvilket 
hæmmer mobiliteten, og bemærker, at dette er en forudsætning for at lette 
arbejdskraftens mobilitet; opfordrer derfor til en styrkelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer med henblik på passende anerkendelse af 
færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, som er opnået uden for Europas grænser;

Familiepleje

13. understreger, at familiepleje er og fortsat vil være den fremherskende form for pleje i 
samfundet, da familien er det naturlige miljø for udviklingen af plejemodtagere livet 
igennem, hvor kærlighed og ømhed udtrykkes på en uselvisk måde;

14. opfordrer Kommissionen til fortsat at anerkende familiens grundlæggende rolle i vores 
samfund som det naturlige miljø for en optimal udvikling af plejemodtagere i alle livets 
faser og til at tilskynde medlemsstaterne til at fremme og støtte familien for at sikre, at 
den giver plads til den stabilitet og tillid, som er særlig vigtigt for dem, der har brug for 
hjælp;

15. fremhæver, at familiemedlemmers grundlæggende rolle som dem, der ønsker at tage 
ansvar for at pleje deres nærmeste, bør styrkes, eftersom det affektive forhold, der 
forener dem, er nøglen til udførelsen af disse gerninger og rækker ud over den blotte 
handling;  mener, at værdien af denne pleje er uvurderlig og ikke kan gøres op i penge; 
mener derfor, at disse plejere bør modtage offentlig støtte, da de dækker et social behov, 
og at der skal søges efter løsninger, så deres levebrød ikke lider last, fordi deres 
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arbejdsaktivitet falder; mener på samme måde, at de skal have let adgang til at vende 
tilbage til arbejdet, og at det ikke bør påvirke dem negativt, at de går på pension;

16. opfordrer medlemsstaterne til i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter at indføre 
forskellige former for periodisk hjælp til familiemedlemmer, der tager sig af ældre, 
navnlig dem, der har behov for aflastningspleje og pleje af dagpatienter, og 
støttetjenester, herunder fleksible arbejdsordninger;

17. minder om, at familiepleje ikke henhører under Den Europæiske Unions kompetence;

Hengivenhedspleje

18. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende værdien af hengivenhedspleje og til at 
forbedre deres sociale beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at fremlægge 
målrettede strategier for at hjælpe hengivenhedsplejere og anerkende deres bidrag til 
plejen, navnlig af ældre, og til at fremsætte forslag til passende hjælpetjenester;

19. opfordrer medlemsstaterne til at yde faglig støtte, uddannelse og peerrådgivning til 
hengivenhedsplejere;

20. minder om, at hengivenhedspleje ikke henhører under Den Europæiske Unions 
kompetence;

Hjemmepleje

21. opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte minimumsstandarder for hjemmepleje på 
områder som arbejdstid, aflønning og indkvartering af plejere for at tage hensyn til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for deres arbejde, navnlig det at bo og arbejde i 
samme husstand som plejemodtageren, og beregne en gennemsnitlig arbejdstid, da 
plejere arbejder i skiftehold, og lønniveauet beror på omsorgsbehovene samt plejernes 
færdigheder, og eget værelse, adgang til et toilet, køkken og om muligt internet for 
hjemmeplejere;

22. opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge rækkevidden af hjemmeplejeres pligter og 
begrænse dem til de aktiviteter, der opfylder plejemodtagerens egne umiddelbare behov, 
og som han eller hun ikke selv kan udføre;

23. minder om, at hjemmepleje ikke henhører under Den Europæiske Unions kompetence, 
bortset fra tilfælde, hvor den falder ind under definitionen af behandling på 
sundhedsområdet;

Professionel pleje

24. understreger, at omsorgsmodellerne, -tjenesterne og -faciliteterne i Den Europæiske 
Union skal være udstyret med de mest avancerede teknologiske og videnskabelige 
midler til gavn for plejemodtagerne og tilpasset den enkelte modtagers behov;

25. opfordrer medlemsstaterne til at etablere lokale behandlings- og plejecentre og frivilligt 
arbejde og muligheder for livslang læring målrettet mod ældre tæt på skoler og 
børnehaver og til at arbejde på at fremme båndene mellem generationerne ved at 



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

opfordre til udveksling mellem disse tjenester;

26. understreger, at det "grå guld" kunne blive til en af de vigtigste økonomiske drivkræfter, 
især i landdistrikterne, og kan skabe muligheder for sundhedssektoren og sektoren for 
langtidspleje, hvor plejeydelser af høj kvalitet kan tilbydes på en mere effektiv måde;

27. opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende arbejds- og beskæftigelsesvilkår inden 
for behandling på sundhedsområdet og anden professionel pleje og til at investere i 
uddannelse som en måde at garantere kvaliteten af de leverede ydelser på; opfordrer til 
etablering af incitamenter til at gå ind i faget som plejer i ældreplejen;

28. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at håndtere de uregelmæssige forhold, der 
anvendes i platformsarbejde eller af private rekrutteringsbureauer, når de organiserer 
rotation af plejere;

29. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der om nødvendigt kan oprettes nationale 
registre over udbydere af omsorgsydelser med henblik på at holde øje med 
minimumsstandarder og lovkrav; mener endvidere, at disse registre kunne anerkendes 
gensidigt af medlemsstaterne;

30. understreger, at det for at mindske sort arbejde inden for professionel pleje er vigtigt at 
yde offentlig støtte til reelle udbydere af plejetjenester inden for sociale 
sikringssystemer eller via skatteudgifterne, hvilket vil gøre lovlige og rimelige 
plejeydelser økonomisk overkommelige og billigere end plejeydelser leveret af plejere, 
der arbejder sort;

31. understreger, at størstedelen af ydelser i form af indeboende pleje foregår på tværs af 
grænserne, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fjerne forhindringerne 
for den frie lovlige levering af plejeydelser;

32. understreger, at det for at sikre social inklusion og markedsintegration af 
tredjelandsstatsborgere, når de yder pleje, og for at sikre anerkendelse og værdsættelse 
af pleje er vigtigt, at medlemsstaterne kontrollerer sådanne tredjelandsstatsborgeres 
indrejse med henblik på at yde pleje ved grænserne, og at de sikrer, at de er migranter 
med lovligt ophold;

33. minder om, at professionel pleje ikke henhører under Den Europæiske Unions 
kompetence, bortset fra tilfælde, hvor den falder ind under definitionen af behandling på 
sundhedsområdet;

Behandling på sundhedsområdet

34. understreger, at Unionens indsats skal respektere medlemsstaternes ansvar for 
organisation og levering af behandling på sundhedsområdet, herunder forvaltning af 
behandling på sundhedsområdet og fordeling af de ressourcer, der afsættes hertil;

35. understreger vigtigheden af programmer for livslang sundhedsfremme og -oplysning, 
sygdomsforebyggelse og regelmæssige undersøgelser og af iværksættelse af nye 
initiativer såsom bedre sygdomsforebyggelsespolitikker og mere effektive 
sundhedsprogrammer til stimulering af den sunde aldringsproces; opfordrer 
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Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at engagere sig i WHO's tiår for sund 
aldring gennem udarbejdelse af EU-programmer for sund aldring, som dækker adgang 
til sundheds- og omsorgsydelser samt strategier for sundhedsfremme og forebyggelse; 
opfordrer Kommissionen til at etablere en ambitiøs forskningsdagsorden vedrørende 
fysisk og mental sundhed som led i Horisont Europa-programmet; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje at anvende midlerne fra den flerårige finansielle ramme 
og NextGenerationEU til dette formål;

36. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til udvikling af langtidspleje, 
palliativ pleje og hospicebehandling og pleje af mennesker med hjernesygdomme i 
forbindelse med hukommelsesproblemer samt sundhedsstøtte til plejere; anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at fremhæve behovet for, at alle mennesker 
modtager den mest passende tværfaglige behandling for at lindre lidelser under 
hensyntagen til de sundhedsmæssige, psykologiske, affektive og åndelige dimensioner 
af det at være menneske med absolut respekt for liv og menneskelig værdighed;

37. understreger betydningen af en hurtig indsats i forbindelse med gennemførelse af EU-
handicapkortet; minder om, at EU-handicapkortet vil være et vigtigt instrument til at 
hjælpe personer med handicap til at udøve deres ret til fri bevægelighed i et Europa 
uden barrierer; minder om, at tilgængelige boliger bør gå hånd i hånd med passende 
infrastruktur; tilskynder medlemsstaterne til at øge midlerne fra Den Europæiske 
Socialfond Plus, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Fonden for Retfærdig 
Omstilling for at tilpasse den offentlige infrastruktur, herunder transport, og offentlige 
steder for alle;

Frivillig pleje

38. understreger, at frivillig pleje er et relevant område inden for frivilligt arbejde; anmoder 
Kommissionen om at tage hensyn til, at plejens ædle aktivitet fremmer og udvikler 
evnerne hos dem, der udfører den, og kan føre til en personlig vækst, som resulterer i en 
fremtidig personlig, professionel og social udvikling; henviser til, at de personer, der 
opnår en sådan menneskelig modenhed, kan bidrage med disse aktiver i sociale 
aktiviteter rettet mod det fælles bedste;

39. anerkender værdien af den pleje, der ydes i Europa af velgørende og/eller religiøse 
institutioner, herunder den katolske kirke, som det ses i øjeblikket, især dens støtte 
under den ukrainske krise;

40. minder om, at frivillig pleje ikke henhører under Den Europæiske Unions kompetence;
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41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Or. en


