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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0189/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα προς μία κοινή ευρωπαϊκή δράση 
στον τομέα της φροντίδας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 157 παράγραφος 4 και το άρθρο 168 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο 
«Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

– έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε στην 4η Υπουργική Διάσκεψη 
της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη όσον αφορά τη γήρανση, στη 
Λισαβόνα, με τίτλο «A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of 
living longer» (Μια βιώσιμη κοινωνία για όλες τις ηλικίες: Αξιοποίηση των ευκαιριών 
που προσφέρει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2021 έως 20271,

1 ΕΕ L 433 της 22.12.2020, σ. 11.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη γήρανση του 
πληθυσμού της γηραιάς ηπείρου – δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την 
πολιτική για το γήρας μετά το 20202,

– έχοντας υπόψη τις αρχές 9, 11, 16 και 18 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-
0189/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) αντιμετωπίζει την επαγγελματική φραντίδα στο πλαίσιο της αρχής της 
ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία 
της αυτής αξίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ αφορά την ιατρική 
περίθαλψη στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της φροντίδας σε όλη 
τη διάρκεια ζωής είναι η οικογένεια, στο πλαίσιο της οποίας η αγάπη και το 
συναίσθημα εκφράζονται ανιδιοτελώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που αυτή η 
«παράδοση» συνεπάγεται παραίτηση από ορισμένα προσωπικά συμφέροντα, προσφέρει 
ταυτόχρονα μεγάλη προσωπική ολοκλήρωση και ικανοποίηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορεί να συμμετέχουν περισσότερο στη φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων εξαρτώμενων ατόμων και στην 
εκπλήρωση οικιακών καθηκόντων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των γονιών στο σπίτι κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής ενός παιδιού είναι σημαντική για την ενδυνάμωση των συναισθηματικών δεσμών 
που ωφελούν την ωριμότητα και την ψυχολογική ανάπτυξη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή φροντίδας υπερβαίνει την ίδια την υλική πράξη και 
προϋποθέτει μια γενναιόδωρη δέσμευση για έγνοια που αφορά όλες τις πτυχές της ζωής 
του ατόμου, κάτι το οποίο προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες μορφές απασχόλησης επίσημων 
εσωτερικών φροντιστών, όπως μέσω εταιρειών φροντίδας ή γραφείων προσωρινής 
απασχόλησης και διαμεσολαβητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε 
διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό μερίδιο του επίσημου τομέα εσωτερικής 
φροντίδας λειτουργεί σε γκρίζα ζώνη, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις εταιρείες που 
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας καθώς και την ποιότητα της κατ’ οίκον φροντίδας 
ηλικιωμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων για τον ακριβή 

2 ΕΕ C 99 της 1.3.2022, σ. 122.
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προσδιορισμό του αριθμού των φροντιστών που δραστηριοποιούνται σε μια τέτοια 
γκρίζα ζώνη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Eurofound, οι εργαζόμενοι αλλοδαπής 
προέλευσης συνήθως υπερεκπροσωπούνται σε τομείς όπου κυριαρχεί η απασχόληση 
χαμηλότερης ειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατ’ οίκον φροντίδας και της 
μακροχρόνιας φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «Έλεγχος καταλληλότητας για τη 
νόμιμη μετανάστευση» του Μαρτίου 2019 επισήμανε τα σημαντικά εμπόδια στις 
νόμιμες οδούς μετανάστευσης για τους εργαζομένους χαμηλής και μέσης ειδίκευσης, 
παρά την αυξημένη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαρτώνται από τη βοήθεια τρίτων 
ή έχουν ανάγκη από υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα αυξάνεται με 
την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που χρειάζονται τέτοιες 
υπηρεσίες είναι υψηλότερο στα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη είναι διαφορετικές και τα κατάλληλα μέσα 
για τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας διαφέρουν·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε από 38,3 έτη το 2001 
σε 43,1 έτη το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20183, το 19% των πολιτών της ΕΕ 
ήταν 65 ετών και άνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες τους θα πρέπει να 
συνυπολογιστούν στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων σε ενωσιακό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή και άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί 
παράγοντες προκαλούν σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας, 
καθιστώντας δύσκολη την εύρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα και, καθώς 
οι δημογραφικές τάσεις γίνονται όλο και πιο δυσμενείς με αναμενόμενη αύξηση του 
δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων από 29,6% το 2016 σε 51,2% το 2070, υπάρχουν 
και ποσοτικές ελλείψεις, ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς όπως ο τομέας της φροντίδας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους πολύ 
ηλικιωμένους, προκειμένου να βοηθηθούν, όπου είναι αναγκαίο, τα άτομα που έχουν 
χάσει την ανεξαρτησία τους και να αποτραπεί η απομόνωσή τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι θα ήθελαν να ζήσουν στο σπίτι 
τους σε προχωρημένη ηλικία, ωστόσο, δεν είναι δυνατό για όλους εκείνους που το 
επιθυμούν, και επομένως πολλοί από αυτούς ζουν σε ιδρύματα φροντίδας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας των περιορισμών κυκλοφορίας και του κορεσμού των 
εγκαταστάσεων φροντίδας που επέφερε η πανδημία COVID-19, οι ηλικιωμένοι βίωσαν 
απάνθρωπες καταστάσεις παραμέλησης και ανημποριάς που δεν πρέπει ποτέ να 
επαναληφθούν·

Ορισμοί

1. υπογραμμίζει ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, θα ισχύουν οι 

3 Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Demographic outlook of the European Union» 
(Δημογραφική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Μάρτιος 2020, σ. 3.
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ακόλουθοι ορισμοί:

α) «φροντίδα»: η παροχή των αναγκαίων για την υγεία, την καλή διαβίωση και την 
προστασία ατόμων·

β) «οικογενειακή φροντίδα»: η παροχή φροντίδας στον λήπτη φροντίδας από ένα 
μέλος ή από περισσότερα μέλη της οικογένειάς του ως φροντιστή ή φροντιστές·

γ) «φροντίδα οικειότητας»: η παροχή φροντίδας στον λήπτη της φροντίδας από 
πρόσωπο με το οποίο ο λήπτης της φροντίδας έχει δεσμό αγάπης ή φιλίας, 
ανεξάρτητα από το αν ο φροντιστής ανήκει στην οικογένεια του λήπτη της 
φροντίδας·

δ) «οικιακή φροντίδα»: η παροχή φροντίδας στο σπίτι του αποδέκτη της φροντίδας·

ε) «επαγγελματική φροντίδα»: η παροχή φροντίδας από φροντιστή που χρειάζεται 
ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση και κατά κανόνα έναντι αμοιβής, χωρίς όμως να 
αποκλείεται η εθελοντική επαγγελματική φροντίδα·

στ) «ιατρική περίθαλψη»: το μέρος της επαγγελματικής φροντίδας που παρέχεται από 
φροντιστές οι οποίοι ανήκουν στο ιατρικό επάγγελμα, όπως νοσηλευτές, γιατροί, 
ιατροί βοηθοί, διατροφικοί, ιατρικοί τεχνικοί βοηθοί, οπτομέτρες, φαρμακοποιοί, 
τεχνικοί φαρμακείου, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, οδοντίατροι, μαίες, 
ψυχολόγοι και άλλα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας·

ζ) «εθελοντική φροντίδα»: η παροχή φροντίδας χωρίς αντιστάθμισμα, άλλης από τη 
φροντίδα για οικογενειακούς λόγους ή τη φροντίδα που παρέχεται σε οικεία 
πρόσωπα·

Φροντίδα

2. πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας, κατάλληλες για εκείνους και τις οικογένειές τους· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν οπωσδήποτε υπόψη, κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών 
περίθαλψης, τη γνώμη και τη βούληση των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα με 
γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια· πιστεύει ότι η προσέγγιση 
όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
κατηγορίες αποδεκτών και τις διαφορές τους, αλλά και τη μεγάλη ποικιλία 
προτιμήσεών τους σε ό,τι αφορά τα είδη των υπηρεσιών φροντίδας που ζητούν·

3. υπενθυμίζει ότι η φροντίδα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τη συμβολή και το πνεύμα 
αφοσίωσης των φροντιστών ως αναντικατάστατη συνεισφορά στην κοινωνία και, ως εκ 
τούτου, να μεριμνήσει για το επαγγελματικό κύρος τους αποφεύγοντας τις συγκρίσεις 
με άλλες υποτιμητικές δραστηριότητες και χαρακτηρισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει και να εκφράσει την ανεκτίμητη αξία των φροντιστών μέσω εκστρατειών 
και πολιτικών που δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο όφελος, το επαγγελματικό κύρος και 
τον κοινωνικό αντίκτυπο των φροντιστών·
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5. ζητά από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε εργασίες 
εξυπηρέτησης και φροντίδας προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της μητρότητας, να 
μπορεί να θεωρείται ως αναγνωρισμένη πείρα και κατάρτιση για την απόκτηση μιας 
σειράς ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
εργασίες, στο πλαίσιο των οποίων αποκτούνται δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η 
αλληλεγγύη, η φιλοξενία, η τρυφερότητα, ο θαυμασμός και η συμπόνοια προς τα άτομα 
που υποφέρουν, η ικανότητα επικοινωνίας, η διαχείριση ομάδων και καθηκόντων, η 
εξοικείωση με δύσκολες καταστάσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο 
αυτοσχεδιασμός, η ευελιξία, η ανθεκτικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη, 
μεταξύ άλλων· θεωρεί ότι οι παραπάνω δεξιότητες είναι ύψιστης σημασίας για την 
προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, ενώ επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν 
έμπνευση για τις κοινωνίες που ευθυγραμμίζονται με το κοινό καλό·

6. σημειώνει ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να 
ενισχύουν την συνέχεια της φροντίδας, την προληπτική υγειονομική μέριμνα, την 
αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους προστασίας του δικαιώματος φροντίδας και 
στήριξης των ηλικιωμένων, της εξασφάλισης της πρόσβασής τους σε οικονομικά 
προσιτές, ποιοτικές και ολιστικές υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, 
προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες, και της προώθησης της ευημερίας, της 
αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής ένταξης, χωρίς καμία μορφή 
διάκρισης·

8. τονίζει τον καίριο ρόλο των επαρκώς χρηματοδοτούμενων συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας ώστε η φροντίδα να καταστεί οικονομικά προσιτή και πραγματικά 
προσβάσιμη·

9. ζητά από την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τα κράτη μέλη σχετικά με τη σημαντική 
ευθύνη που φέρουν τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων και θεωρεί 
ότι πρέπει να εξευρεθεί μια λύση που θα εξασφαλίζει πάντοτε τον σεβασμό της ζωής, 
της αξιοπρέπειας και της υγείας των προσώπων·

10. ζητά να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες σε όλες τις πολιτικές 
και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις οικογένειες 
οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα από τους άνδρες τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας· υπενθυμίζει ότι η παροχή 
ποιοτικής και προσβάσιμης παιδικής μέριμνας και φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα, 
καθώς και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις αγορές εργασίας για όλους τους γονείς και τους φροντιστές·

11. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές 
φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς οι δυσκολίες 
αναγνώρισης των αλλοδαπών προσόντων παραμένουν σημαντικό εμπόδιο για την 
αντιστοίχιση της απασχόλησης, πράγμα το οποίο εμποδίζει την κινητικότητα, και 



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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

σημειώνει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των 
εργαζομένων· ζητά, συνεπώς, την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων με σκοπό την επίτευξη της κατάλληλης αναγνώρισης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και προσόντων που αποκτώνται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων·

Οικογενειακή φροντίδα

13. τονίζει ότι η φροντίδα της οικογένειας είναι και θα εξακολουθήσει να αποτελεί την 
κυρίαρχη μορφή φροντίδας στην κοινωνία, δεδομένου ότι η οικογένεια είναι το φυσικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των αποδεκτών της φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής, καθώς και το πλαίσιο για την έκφραση αγάπης και συναισθήματος με άτομο 
τρόπο·

14. ζητά από την Επιτροπή να μην εγκαταλείψει την αποστολή της για αναγνώριση του 
καίριου ρόλου της οικογένειας στην κοινωνία ως φυσικού περιβάλλοντος για τη 
βέλτιστη ανάπτυξη της φροντίδας σε όλα τα στάδια της ζωής, και να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν αυτό τον ρόλο, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι προσφέρει τον χώρο σταθερότητας και εμπιστοσύνης που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για τα άτομα που χρήζουν βοήθειας·

15. τονίζει ότι πρέπει να προωθείται ο θεμελιώδης ρόλος των συγγενών που επιθυμούν να 
αναλάβουν τη φροντίδα των οικείων τους προσώπων, δεδομένου ότι οι σχέσεις στοργής 
που τους ενώνουν είναι καίριας σημασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
υπερβαίνουν την απλή πράξη φροντίδας· θεωρεί ότι η φροντίδα αυτή είναι ανεκτίμητη 
και δεν μπορεί να εκφραστεί με οικονομικούς όρους· συεπώς, πρέπει να τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης λόγω της κοινωνικής ανάγκης που καλύπτουν, ενώ πρέπει να 
αναζητηθούν λύσεις ώστε να μην απειλείται η επιβίωσή τους όταν η απασχόλησή τους 
τίθεται σε κίνδυνο· κατά τον ίδιο τρόπο, πιστεύει ότι πρέπει να διευκολύνεται η 
πρόσβασή τους όταν επανέρχονται στην εργασία τους και να μην αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους·

16. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, διάφορες μορφές περιοδικής αρωγής για τα μέλη της οικογένειας που 
φροντίζουν ηλικιωμένους, ιδίως όσους χρειάζονται υπηρεσίες φροντίδας ανάπαυλας και 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας·

17. υπενθυμίζει ότι η οικογενειακή φροντίδα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Φροντίδα οικείων

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της φροντίδας οικείων προσώπων και 
να βελτιώσουν την κοινωνική τους προστασία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προτείνουν στοχευμένες στρατηγικές για να βοηθήσουν τους φροντιστές οικείων 
προσώπων και να αναγνωρίσουν τη συμβολή τους στη φροντίδα, ιδίως των 
ηλικιωμένων, και να υποβάλουν προτάσεις για επαρκείς υπηρεσίες αρωγής·

19. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν επαγγελματική υποστήριξη, κατάρτιση και παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους για τους φροντιστές οικείων προσώπων·
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20. υπενθυμίζει ότι η φροντίδα οικείων προσώπων δεν αποτελεί αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Οικιακή φροντίδα

21. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα για την οικιακή φροντίδα σε 
τομείς όπως ο χρόνος εργασίας, η αμοιβή και η στέγαση των φροντιστών, προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της εργασίας τους, ιδίως το γεγονός ότι ζουν και 
εργάζονται σε ένα κοινό νοικοκυριό με τον αποδέκτη της φροντίδας, καθώς και ο μέσος 
χρόνος εργασίας που υπολογίζεται ως προσωπικό φροντίδας σε βάρδιες, το επίπεδο της 
αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες φροντίδας, καθώς και οι δεξιότητες των φροντιστών, 
και χωριστό δωμάτιο, πρόσβαση σε τουαλέτα, κουζίνα και, ει δυνατόν, διαδίκτυο για 
τους οικιακούς φροντιστές·

22. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων των 
οικιακών φροντιστών που περιορίζονται σε εκείνες τις δραστηριότητες που 
ικανοποιούν τις άμεσες ανάγκες του αποδέκτη φροντίδας και τις οποίες δεν μπορεί να 
κάνει μόνος του·

23. υπενθυμίζει ότι η οικιακή φροντίδα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκτός εάν εμπίπτει στον ορισμό της ιατρικής περίθαλψης·

Επαγγελματική φροντίδα

24. τονίζει ότι τα μοντέλα, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να διαθέτουν τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα 
προς όφελος των αποδεκτών φροντίδας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε 
αποδέκτη·

25. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα φροντίδας και ευκαιρίες 
εθελοντισμού και διά βίου μάθησης σε επίπεδο κοινότητας που θα απευθύνονται σε 
ηλικιωμένους και θα βρίσκονται κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, και 
να εργαστούν για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών, ενθαρρύνοντας τις 
ανταλλαγές μεταξύ των υπηρεσιών αυτών·

26. υπογραμμίζει ότι η αναδυόμενη οικονομία της τρίτης ηλικίας θα μπορούσε να 
μετατραπεί σε έναν από τους κύριους οικονομικούς μοχλούς, ιδίως στις αγροτικές 
περιοχές, και θα μπορούσε να παράσχει ευκαιρίες στους τομείς της υγείας και της 
μακροχρόνιας φροντίδας για προσφορά φροντίδας υψηλής ποιότητας με 
αποτελεσματικότερο τρόπο·

27. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης στα επαγγέλματα του ιατρικού τομέα και της περίθαλψης και να 
επενδύσουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως μέσο διασφάλισης της ποιότητας 
της παρεχόμενης φροντίδας· ζητά τη δημιουργία κινήτρων που θα ενισχύσουν το 
ενδιαφέρον για το επάγγελμα του φροντιστή ηλικιωμένων·

28. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τους παράτυπους όρους που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο της εργασίας σε πλατφόρμα ή από ιδιωτικούς οργανισμούς πρόσληψης κατά 
την οργάνωση των συστημάτων εκ περιτροπής απασχόλησης των εργαζομένων στον 
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τομέα της φροντίδας·

29. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, εφόσον είναι αναγκαίο, εθνικά μητρώα 
παρόχων υπηρεσιών φροντίδας ώστε να ελέγχονται τα ελάχιστα πρότυπα και οι νομικές 
απαιτήσεις· επισημαίνει ότι τα εν λόγω μητρώα μπορούν να αναγνωρίζονται αμοιβαία 
από τα κράτη μέλη·

30. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η αδήλωτη εργασία στην επαγγελματική 
φροντίδα, είναι σημαντικό να παρέχεται δημόσια χρηματοδότηση για πραγματικούς 
παρόχους υπηρεσιών φροντίδας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ή μέσω 
φορολογικών δαπανών, η οποία θα καταστήσει τη νόμιμη και αμερόληπτη παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας οικονομικά προσιτή και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τις 
υπηρεσίες φροντίδας που παρέχονται από αδήλωτους φροντιστές·

31. τονίζει ότι οι περισσότερες υπηρεσίες οικιακής φροντίδας σε εικοσιτετράωρη βάση 
είναι διασυνοριακές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια 
στη δωρεάν νόμιμη παροχή υπηρεσιών φροντίδας·

32. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση στην 
αγορά των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την παροχή φροντίδας και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αναγνώριση και η αξία της φροντίδας, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη 
να ελέγχουν σε επίπεδο συνόρων την είσοδο των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών που 
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και να διασφαλίζουν ότι πρόκειται για μετανάστες με 
νόμιμη διαμονή·

33. υπενθυμίζει ότι η επαγγελματική φροντίδα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκτός εάν εμπίπτει στον ορισμό της ιατρικής περίθαλψης·

Ιατρική φροντίδα

34. τονίζει ότι η δράση της Ένωσης πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης της ιατρικής φροντίδας και της κατανομής των πόρων που διατίθενται 
για αυτήν·

35. υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων για την προαγωγή και εκπαίδευση της δια 
βίου υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την τακτική εξέταση και την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών, όπως καλύτερες πολιτικές πρόληψης ασθενειών και πιο 
αποτελεσματικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης για την τόνωση της 
διαδικασίας υγιούς γήρανσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
ενεργά στη Δεκαετία Υγιούς Γήρανσης της ΠΟΥ καταρτίζοντας σχέδια για την υγιή 
γήρανση στην ΕΕ που θα καλύπτουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, 
καθώς και στρατηγικές για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει ένα φιλόδοξο ερευνητικό θεματολόγιο για τη σωματική και 
ψυχική υγεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης των πόρων που παρέχονται από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και το NextGenerationEU για τον σκοπό αυτό·

36. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την ανάπτυξη μακροχρόνιας, 
παρηγορητικής αγωγής και υπηρεσιών ασύλου και φροντίδας για άτομα με εγκεφαλικές 
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διαταραχές που σχετίζονται με προβλήματα μνήμης και στήριξης της υγείας των 
φροντιστών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονίσουν την ανάγκη να 
παρέχεται σε όλους η πλέον κατάλληλη πολυτομεακή θεραπεία για την ανακούφιση του 
πόνου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές και 
πνευματικές διαστάσεις που αποτελούν μέρος της ανθρώπινης κατάστασης και με 
απόλυτο σεβασμό της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

37. υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής κάρτας 
αναπηρίας· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας θα αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία ώστε να ασκήσουν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία σε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια· υπενθυμίζει ότι η 
προσβασιμότητα πρέπει να συμβαδίζει με την κατάλληλη υποδομή· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για 
την προσαρμογή των δημόσιων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, και 
των δημόσιων χώρων για όλους·

Εθελοντική φροντίδα

38. τονίζει ότι η εθελοντική φροντίδα αποτελεί σημαντικό τομέα στο πλαίσιο του 
εθελοντισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι το ευγενές έργο της φροντίδας 
προάγει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ατόμων που την παρέχουν, με αποτέλεσμα 
την επίτευξη προσωπικής ανάπτυξης η οποία επηρεάζει θετικά την προσωπική, την 
επαγγελματική και την κοινωνική ανάπτυξή τους· τα άτομα που έχουν αναπτύξει αυτή 
την ωριμότητα μπορούν να προσφέρουν αυτά τα προσόντα τους σε μια κοινωνική 
δράση με στόχο το κοινό καλό·

39. αναγνωρίζει την αξία της φροντίδας που παρέχεται στην Ευρώπη από φιλανθρωπικά 
και/ή θρησκευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Καθολικής Εκκλησίας, όπως 
αποδεικνύεται ιδίως από τη στήριξη που παρέχεται σήμερα στο πλαίσιο της ουκρανικής 
κρίσης·

40. υπενθυμίζει ότι η εθελοντική φροντίδα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

°

° °

41. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en


