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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0189/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”Kohti hoivatyötä koskevia EU:n 
yhteisiä toimia”

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 157 artiklan 
4 kohdan ja 168 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Työssäkäyvien 
vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tukemista 
koskeva aloite” (COM(2017)0252),

– ottaa huomioon Lissabonissa 22. syyskuuta 2017 annetun YK:n Euroopan 
talouskomission neljännen ikääntymistä käsitelleen ministerikokouksen julistuksen ”A 
Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer”, 

– ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2020/20931,
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– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Vanha 
manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet 
vuoden 2020 jälkeen”2,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 9., 11., 16. ja 18. periaatteen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A9-0189/2022),

A. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 157 artiklan 4 kohta koskee ammatillista 
hoitotyötä sen periaatteen yhteydessä, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka;

B. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohta koskee sairaanhoitoa 
kansanterveyden yhteydessä;

C. ottaa huomioon, että hoivaa saavien luontainen kehitysympäristö koko elämän ajan on 
heidän oma perheensä, jossa heille osoitetaan rakkautta ja kiintymystä pyyteettömästi; 
toteaa, että vaikka tällainen omistautuminen merkitsee luopumista tietyistä 
henkilökohtaisista eduista, se johtaa vieläkin suurempaan henkilökohtaiseen 
kehitykseen ja täyttymykseen;

D. ottaa huomioon, että naiset osallistuvat usein enemmän lasten, ikääntyneiden, 
vammaisten henkilöiden ja muiden huollettavien hoivatyöhön ja kotitaloustöiden 
tekemiseen; 

E. ottaa huomioon, että lapsen vanhempien läsnäolo kotona lapsen elämän ensimmäisinä 
vuosina on tärkeää kypsymistä ja psykologista kehitystä edistävien tunnesiteiden 
vahvistumisen kannalta;

F. ottaa huomioon, että hoivan antaminen on muutakin kuin fyysistä toimintaa ja siihen 
kuuluu epäitsekäs sitoutuminen ihmisen elämän kaikista osa-alueista huolehtimiseen ja 
se edellyttää keskinäistä luottamusta; 

G. ottaa huomioon, että hoivan saajan kotona asuvien hoivatyöntekijöiden työllistymisessä 
on useita eri muotoja, kuten hoiva-alan yritysten tai tilapäistä työvoimaa välittävien 
yritysten ja välittäjien kautta työllistyminen; ottaa huomioon, että tämä johtaa laadultaan 
eritasoisiin hoivapalveluihin;

H. ottaa huomioon, että merkittävä osa hoivan saajan kotona asuvista hoivatyöntekijöistä 
toimii harmaalla alueella, mikä vaikuttaa kielteisesti hoivapalveluja tarjoaviin yrityksiin 
sekä ikääntyneiden kotihoidon laatuun; ottaa huomioon, että saatavilla ei ole tietoja, 
joiden perusteella voitaisiin määritellä tarkasti tällaisella harmaalla alueella toimivien 
hoivatyöntekijöiden määrä;

2 EUVL C 99, 1.3.2022, s. 122.
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I. ottaa huomioon, että Eurofoundin mukaan työntekijät, jotka ovat ulkomaalaistaustaisia 
tai ensimmäisen sukupolven muuttajia, ovat yleensä vahvasti edustettuina aloilla, joilla 
on enemmän matalamman osaamistason työpaikkoja, kuten kotihoidon ja 
pitkäaikaishoidon aloilla; ottaa huomioon, että maaliskuussa 2019 tehdyssä laillista 
muuttoliikettä koskeneessa komission toimivuustarkastuksessa korostettiin, että matalan 
tai keskitason osaamistason omaavien työntekijöiden laillisilla muuttoväylillä on 
huomattavia esteitä, vaikka työvoiman kysyntä on kasvanut;

J. toteaa, että niiden henkilöiden määrä, jotka ovat riippuvaisia muiden avusta tai joilla on 
terveyteen ja pitkäaikaishoitoon liittyviä tarpeita, lisääntyy iän myötä; toteaa, että 
tällaisia palveluja tarvitsevien henkilöiden osuus on muita suurempi vähintään 80-
vuotiaiden keskuudessa; ottaa huomioon, että hoivatyöhön ja tukeen liittyvät tarpeet 
ovat moninaisia ja että asianmukaiset keinot itsenäisyyden ja riippumattomuuden 
varmistamiseksi ovat erilaisia;

K. ottaa huomioon, että EU-28:ssä mediaani-ikä nousi 38,3 vuodesta 43,1 vuoteen vuosina 
2001–2018; ottaa huomioon, että vuonna 20183 vähintään 65-vuotiaiden osuus EU:n 
kansalaisista oli 19 prosenttia ja että heidän tarpeensa olisi otettava huomioon 
poliittisessa päätöksentekoprosessissa EU:n, kansallisella ja alueellisella tasolla;

L. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos ja muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
tekijät aiheuttavat vähitellen laadullista työvoimapulaa työmarkkinoilla, mikä vaikeuttaa 
riittävän pätevien työntekijöiden löytämistä, ja koska väestökehitys muuttuu yhä 
epäsuotuisammaksi, kun vanhushuoltosuhteen odotetaan kasvavan 29,6 prosentista 
vuonna 2016 51,2 prosenttiin vuonna 2070, myös määrällistä työvoimapulaa esiintyy 
erityisesti hoiva-alan kaltaisilla erityisaloilla;

M. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä erittäin iäkkäisiin henkilöihin, jotta 
voidaan tarvittaessa auttaa itsenäisyytensä menettäneitä henkilöitä ja estää heitä 
joutumasta eristyksiin muista;

N. ottaa huomioon, että suurin osa ikääntyneistä haluaisi asua omassa kodissaan 
vanhuuden päivinä, vaikka se ei ole mahdollista kaikille sitä haluaville, ja siksi monet 
heistä asuvat hoitolaitoksissa;

O. ottaa huomioon, että covid-19-pandemiasta johtuneiden sulkutoimien ja hoitolaitosten 
ylikuormittumisen aikana ikääntyneet kärsivät epäinhimillisestä hoivan puutteesta ja 
ahdingosta, mikä ei saa enää koskaan toistua;

Määritelmät

1. korostaa, että tässä päätöslauselmassa tarkoitetaan

a) ’hoivatyöllä’ sen tarjoamista, mikä on tarpeen henkilön terveyden, hyvinvoinnin ja 
suojelun kannalta;

3 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, ”Demographic Outlook for the European Union”, maaliskuu 2020, s. 3.
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b) ’omaishoidolla’ sitä, että yksi tai useampi hoivan saajan perheenjäsen antaa tälle 
hoivaa omaishoitajana;

c) ’läheishoidolla’ sitä, että henkilö, jonka kanssa hoivan saajalla on rakkauteen tai 
ystävyyteen perustuva side, antaa tälle hoivaa riippumatta siitä, kuuluuko hoivaaja 
hoivan saajan perheeseen;

d) ’kotona tehtävällä hoivatyöllä’ hoivan antamista hoivan saajan kotona;

e) ’ammatillisella hoitotyöllä’ erityiskoulutusta tarvitsevan hoivatyöntekijän antamaa 
hoivaa yleensä maksua vastaan, mutta poissulkematta kuitenkaan vapaaehtoista 
ammatillista hoitotyötä;

f) ’sairaanhoidolla’ sitä osaa ammatillisesta hoitotyöstä, jonka suorittavat 
terveydenhuollon ammatteja harjoittavat hoivatyöntekijät, kuten sairaanhoitajat, 
lääkärit, hoiva-avustajat, dieteetikot, ensihoitajat, optometristit, proviisorit, tekniset 
apteekkiapulaiset, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, hammaslääkärit, kätilöt, 
psykologit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset;

g) ’vapaaehtoisella hoivatyöllä’ hoivan antamista ilman korvausta ja muuta kuin 
omaishoitoa tai läheishoitoa;

Hoivatyö

2. katsoo, että jokaisella olisi oltava oikeus valita itselleen ja perheelleen sopivia 
laadukkaita hoivapalveluja; vaatii jäsenvaltioita ottamaan hoivatyön suunnittelussa 
huomioon hoivan saajien näkemykset ja toiveet elämän ja ihmisarvon kunnioittamisen 
periaatteen mukaisesti; katsoo, että hoivapalvelujen kehittämisessä olisi otettava 
huomioon kaikki käyttäjäryhmät ja niiden väliset erot sekä hoivapalveluja koskevien 
toiveiden laaja kirjo;

3. muistuttaa, että hoivatyö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan;

4. pyytää komissiota tunnustamaan palveluhenkisten hoivatyöntekijöiden työpanoksen ja 
arvostamaan sitä korvaamattomana panoksena yhteiskunnalle ja pitämään sen vuoksi 
huolta hoivatyöntekijöiden ammatillisesta arvostuksesta ja pidättäytymään heidän 
työnsä halventavasta vertaamisesta muuhun toimintaan ja vähättelevistä arvioinneista; 
pyytää, että komissio tunnustaa ja tuo esiin hoivatyöntekijöiden mittaamattoman arvon 
toteuttamalla valistuskampanjoita ja -toimia, joissa paneudutaan hoivatyöntekijöiden 
muille ihmisille tuottamaan hyötyyn, ammatilliseen arvostukseen ja yhteiskunnalliseen 
vaikutukseen;

5. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että muista ihmisistä huolehtimiseen ja hoivatyöhön 
käytetty aika, äitiys mukaan lukien, voidaan katsoa kokemukseksi ja harjaantumiseksi, 
joilla hankitaan sosiaaliseen ja humanitaariseen työhön liittyviä kykyjä ja taitoja; pyytää 
jäsenvaltioita panemaan merkille hankitut kyvyt, joita ovat kyky empatiaan, 
solidaarisuuteen, huolenpitoon, välittömyyteen, ihailuun ja myötätuntoon kärsiviä 
kohtaan, viestintätaidot, tiimien ja tehtävien hallinta, yhteiselo hätätilanteissa ja 
vaikeuksissa, improvisointi, joustavuus, kestävyys ja tunneäly; toteaa, että nämä kyvyt 
ovat erittäin tärkeitä henkilökohtaisen ja ammatillisen menestyksen kannalta ja niiden 
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avulla voidaan myös vaikuttaa inspiroivalla tavalla koko yhteiskuntaan yhteisen edun 
mukaisesti;

6. toteaa, että hoivapalveluja olisi kehitettävä siten, että parannetaan hoivatyön 
jatkuvuutta, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntoutusta sekä edistetään 
itsenäistä elämää;

7. korostaa, että on tärkeää suojella kaikilta osin ikääntyneiden oikeutta hoivaan ja tukeen, 
jotta he voivat saada yksilöllisiin tarpeisiin mukautettuja kohtuuhintaisia, laadukkaita ja 
kokonaisvaltaisia hoiva- ja tukipalveluja ja jotta voidaan edistää hyvinvointia, 
itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteisössä ilman minkäänlaista 
syrjintää;

8. korostaa asianmukaisesti rahoitettujen sosiaalisen suojelun järjestelmien keskeistä roolia 
kohtuuhintaisen ja aidosti saatavilla olevan hoivan tarjoamisessa;

9. pyytää komissiota saamaan jäsenvaltiot tiedostamaan muita henkilöitä hoivaavien 
ihmisten kantaman valtavan vastuun ja huomauttaa, että on löydettävä ratkaisu, joka 
takaa elämän, ihmisarvon ja ihmisten terveyden kunnioittamisen kaikissa tilanteissa;

10. kehottaa tarjoamaan miehille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet kaikissa 
toimintaperiaatteissa ja menettelyissä, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisten 
sosiaaliseen osallisuuteen ja työmarkkinoille integroitumiseen, ottaen huomioon, että 
perheissä naiset ottavat miehiä useammin vastuuta lasten, ikääntyneiden tai muiden 
huollettavien perheenjäsenten hoivasta; muistuttaa, että laadukkaiden ja helposti 
saatavilla olevien lastenhoitopalvelujen ja huollettavien hoivapalvelujen tarjoaminen 
sekä joustavat työaikajärjestelyt ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan parantaa kaikkien 
vanhempien ja hoivaajien pääsyä työmarkkinoille;

11. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita rakennerahastojen käytön lisäämisessä 
lasten julkiseen päivähoitoon sekä ikääntyneiden ja huollettavien julkisiin 
hoitopalveluihin investoimiseksi;

12. korostaa tarvetta parantaa nykyistä ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää 
jäsenvaltioiden välillä, koska ulkomaisen ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvät 
vaikeudet ovat edelleen huomattava este työn tarjonnan ja kysynnän 
yhteensovittamisessa, mikä haittaa liikkuvuutta, ja panee merkille, että järjestelmän 
parantaminen on edellytys työvoiman liikkuvuuden helpottamiselle; kehottaa sen vuoksi 
kehittämään eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, jotta unionin rajojen ulkopuolella 
hankitut taidot, osaaminen ja pätevyys voidaan tunnustaa asianmukaisesti;

Omaishoito

13. korostaa, että omaishoito on ja tulee olemaan vallitseva hoivamuoto yhteiskunnassa, 
sillä perhe on hoivaa saavien luontainen kehitysympäristö koko elämän ajan sekä se 
ympäristö, jossa heille osoitetaan rakkautta ja kiintymystä pyyteettömästi;

14. pyytää, että komissio ei epäröisi tunnustaa perheen perustavanlaatuista asemaa 
yhteiskunnassamme hoivaa saavien parhaana mahdollisena luontaisena 
kehitysympäristönä kaikissa elämän vaiheissa, ja pyytää sitä kannustamaan 
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jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan perheitä sen varmistamiseksi, että ne 
muodostavat avun tarpeessa oleville erityisen tärkeän vakaan ja luotettavan ympäristön;

15. korostaa, että olisi edistettävä niiden perheenjäsenten perustavanlaatuista asemaa, jotka 
haluavat täyttää velvollisuutensa huolehtia läheisistään, koska heitä yhdistävät 
tunnesiteet ovat keskeisen tärkeitä heidän hoitaessaan tehtäviään, jotka ovat muutakin 
kuin pelkkiä fyysisiä tekoja; katsoo, että omaishoito on korvaamattoman arvokasta eikä 
sitä voida arvioida rahallisesti; katsoo sen vuoksi, että omaishoitajien olisi saatava 
julkista tukea, koska he täyttävät sosiaalisen tarpeen, ja että olisi löydettävä ratkaisuja, 
jotta he eivät joudu epäedulliseen asemaan, jos heidän työssäkäyntinsä vaarantuu; 
katsoo lisäksi, että heidän paluutaan työelämään olisi helpotettava ja että he eivät saisi 
joutua heikompaan asemaan eläkkeelle siirtyessään;

16. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa erilaisia ajoittaisia sijaispalveluja perheenjäsenille, jotka hoitavat ikääntyneitä ja 
erityisesti tilapäishoitoa ja päivätoimintapalveluja tarvitsevia henkilöitä, ja 
tukipalveluja, joustavat työjärjestelyt mukaan lukien;

17. muistuttaa, että omaishoito ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan;

Läheishoito

18. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan läheishoidon arvon ja parantamaan läheishoitajien 
sosiaalista suojelua; kannustaa jäsenvaltioita esittämään kohdennettuja strategioita 
läheishoitajien auttamiseksi ja antamaan tunnustusta heidän panokselleen hoivatyöhön 
erityisesti ikääntyneiden parissa sekä esittämään ehdotuksia asianmukaisista 
sijaispalveluista;

19. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan ammatillista tukea, koulutusta ja vertaisneuvontaa 
läheishoitajille;

20. muistuttaa, että läheishoito ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan;

Kotona tehtävä hoivatyö

21. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan kotona tehtävää hoivatyötä koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisilla osa-alueilla kuin kotona tehtävän hoivatyön 
työntekijöiden työaika, palkka ja asuinolot, jotta voidaan ottaa huomioon heidän työnsä 
erityispiirteet, erityisesti se, että he asuvat ja työskentelevät samassa kotitaloudessa 
hoivan saajan kanssa, sekä keskimääräinen työaika, joka lasketaan hoivatyöntekijöiden 
työvuorojen perusteella, palkkataso hoivatarpeiden ja hoivatyöntekijöiden taitojen 
mukaan sekä erillinen huone ja mahdollisuus käyttää käymälää, keittiötä ja 
mahdollisuuksien mukaan internetiä;

22. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään kotona tehtävän hoivatyön työntekijöiden 
tehtävien laajuuden rajoittuen sellaisiin toimiin, jotka täyttävät hoivan saajan välittömän 
oman tarpeen, ja toimiin, joista hoivan saaja ei suoriudu yksin;

23. muistuttaa, että kotona tehtävä hoivatyö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa se kuuluu sairaanhoidon määritelmän piiriin;
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Ammatillinen hoitotyö

24. painottaa, että Euroopan unionin hoivamalleissa, -palveluissa ja -laitoksissa on oltava 
käytettävissä teknologisesti ja tieteellisesti edistyneimmät välineet hoivan saajien 
hyväksi ja ne olisi mukautettava kunkin hoivan saajan tarpeisiin;

25. kannustaa jäsenvaltioita perustamaan ikääntyneille tarkoitettuja yhteisöllisiä 
hoivakeskuksia sekä vapaaehtoistoiminnan ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia 
koulujen ja päiväkotien lähelle ja pyrkimään edistämään sukupolvien välisiä siteitä 
kannustamalla näiden palvelujen väliseen vuorovaikutukseen;

26. korostaa, että nouseva senioritalous voisi muuttua yhdeksi tärkeimmistä talouden 
moottoreista erityisesti maaseudulla ja tuoda terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
aloille mahdollisuuksia tarjota laadukasta hoivaa tehokkaammin;

27. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset työolot ja -ehdot sairaanhoidon ja 
muun ammatillisen hoitotyön ammateissa ja investoimaan koulutukseen keinona taata 
tarjotun hoivan laatu; kehottaa luomaan kannustimia ikääntyneiden hoivatyön 
ammatteihin;

28. vaatii jäsenvaltioita puuttumaan säännöstenvastaisiin ehtoihin, joita käytetään alustojen 
tai yksityisten työvoimaa välittävien yritysten työnjakelussa, kun ne järjestelevät 
hoivatyöntekijöiden kiertoa;

29. kehottaa jäsenvaltioita mahdollistamaan tarvittaessa kansallisten hoivapalvelujen 
tarjoajien rekisterien perustamisen, jotta voidaan valvoa vähimmäisvaatimuksia ja 
oikeudellisia vaatimuksia; toteaa, että jäsenvaltiot voisivat tunnustaa vastavuoroisesti 
tällaiset rekisterit;

30. korostaa, että pimeän työn vähentämiseksi ammatillisessa hoitotyössä on tärkeää tarjota 
julkista rahoitusta aidoille hoivapalvelujen tarjoajille sosiaaliturvajärjestelmissä tai 
verotuilla, jotka tekevät laillisten ja oikeudenmukaisten hoivapalvelujen tarjoamisesta 
kohtuuhintaista ja edullisempaa kuin pimeiden hoivatyöntekijöiden tarjoamat 
hoivapalvelut;

31. korostaa, että suurin osa palveluista, joissa hoivatyöntekijä asuu hoivan saajan kotona, 
on rajat ylittäviä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan esteitä 
hoivapalvelujen tarjoamisen vapaudelta;

32. korostaa, että hoivapalveluja tarjoavien kolmansien maiden kansalaisten sosiaalisen 
osallisuuden ja työmarkkinoille integroitumisen varmistamiseksi ja hoivatyölle 
annettavan tunnustuksen ja arvon varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot valvovat 
rajoilla hoivapalveluja tarjoavien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja 
varmistavat, että he ovat maassa laillisesti oleskelevia muuttajia;

33. muistuttaa, että ammatillinen hoitotyö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa se kuuluu sairaanhoidon määritelmän piiriin;
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Sairaanhoito

34. korostaa, että unionin on otettava huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
liittyvät sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen, mukaan lukien sairaanhoidon 
hallinnointi ja siihen osoitettujen resurssien kohdentaminen;

35. korostaa elinikäisen terveyden edistämistä ja siihen liittyvää koulutusta, sairauksien 
ehkäisemistä ja säännöllisiä terveystarkastuksia koskevien ohjelmien merkitystä ja 
toteaa, että on käynnistettävä uusia aloitteita, kuten sairauksien parempaa ehkäisyä 
koskevia toimintapolitiikkoja ja tehokkaampia terveydenhuolto-ohjelmia, terveenä 
ikääntymistä koskevan prosessin edistämiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osallistumaan aktiivisesti WHO:n terveen ikääntymisen vuosikymmen -aloitteeseen 
laatimalla EU:ssa tervettä ikääntymistä koskevia suunnitelmia, jotka kattavat terveys- ja 
hoivapalvelujen saatavuuden, ja strategioita terveyden edistämiseksi ja sairauksien 
ehkäisemiseksi; kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisen fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä koskevan tutkimusohjelman osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa; kannustaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan monivuotisen rahoituskehyksen ja NextGenerationEU 
-välineen varojen käyttämistä tähän tarkoitukseen;

36. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla kehitetään pitkäaikaista, palliatiivista 
ja saattohoitoa ja hoitoa, jota tarjotaan aivotoiminnan häiriöitä sairastaville henkilöille 
heidän kärsiessään sairauteen liittyvistä muistiongelmista, sekä terveystukea hoitajille; 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita korostamaan, että kaikkien on saatava parhaiten 
kärsimyksen lievittämiseen soveltuvaa monialaista hoitoa, jossa otetaan huomioon 
ihmisyyden terveydellinen, psykologinen, kiintymyksellinen ja henkinen ulottuvuus 
elämän ja ihmisarvon ehdottoman kunnioituksen takaamiseksi;

37. tähdentää, että eurooppalaisen vammaiskortin täytäntöönpanossa on tärkeää toimia 
nopeasti; palauttaa mieliin, että eurooppalainen vammaiskortti on keskeinen väline, jolla 
autetaan vammaisia henkilöitä käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
esteettömässä Euroopassa; muistuttaa, että esteettömyyden olisi kuljettava käsi kädessä 
asianmukaisen infrastruktuurin kanssa; kannustaa jäsenvaltioita lisäämään Euroopan 
sosiaalirahasto plussan, Euroopan aluekehitysrahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston varoja julkisen infrastruktuurin, myös liikenteen, ja julkisten tilojen 
mukauttamiseen kaikille;

Vapaaehtoinen hoivatyö

38. korostaa, että vapaaehtoinen hoivatyö on tärkeä osa vapaaehtoistyötä; pyytää komissiota 
ottamaan huomioon, että jalo hoivatyö edistää ja kehittää sitä tekevien taitoja ja johtaa 
henkiseen kasvuun, joka kasvattaa tulevaisuudessa henkilökohtaista, ammatillista ja 
sosiaalista pääomaa; toteaa, että tällaisen kypsyyden saavuttaneet ihmiset voivat 
kanavoida nämä avunsa sosiaaliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on edistää yhteistä 
hyvää;

39. tunnustaa hyväntekeväisyysjärjestöjen ja/tai uskonnollisten instituutioiden, kuten 
katolisen kirkon, Euroopassa tarjoaman hoivatyön arvon, joka on käynyt ilmi 
nykytilanteessa erityisesti niiden antamasta tuesta Ukrainan kriisin aikana;

40. muistuttaa, että vapaaehtoinen hoivatyö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan;
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41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Or. en


