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Az A9-0189/2022. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a gondozással kapcsolatos közös európai fellépés 
felé történő elmozdulásról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikkének (4) 
bekezdésére és 168. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a „Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a 
magánélet közötti egyensúly támogatására” című, 2017. április 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2017)0252),

– tekintettel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az idősödésről szóló, 2017. 
szeptember 22-én Lisszabonban megrendezett negyedik miniszteri konferenciáján 
elfogadott, „Fenntartható társadalom minden életkorban: a hosszabb életben meglévő 
lehetőségek megvalósítása” című miniszteri nyilatkozatra, 

– tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. 
december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az öreg kontinens elöregedéséről – az idősödéssel kapcsolatos 2020 utáni 

1 HL L 433., 2020.12.22, 11. o.
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politika lehetőségeiről és kihívásairól szóló, 2021. július 7-i állásfoglalására2,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérének 9., 11., 16. és 18. elvére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság jelentésére (A9-0189/2022),

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikkének (4) 
bekezdése foglalkozik a hivatásos gondozással a férfi és női munkavállalók egyenlő 
vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének összefüggésében;

B. mivel az EUMSZ 168. cikkének (7) bekezdése a közegészségüggyel összefüggésében 
foglalkozik az orvosi ellátással;

C. mivel az egész életen át tartó gondoskodás alakulásának természetes környezete maga a 
család, ahol a szeretet és a kötődés érdek nélküli formában fejeződik ki; mivel bár az 
ilyen lemondás bizonyos egyéni érdekekről való lemondást jelent, még nagyobb 
személyes fejlődést és kiteljesedést eredményez;

D. mivel a nők sokkal inkább részt vesznek a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők 
és más eltartottak gondozásában és a háztartási feladatok ellátásában; 

E. mivel a szülők jelenléte a gyermek életének első éveiben fontos az érettséget és a 
pszichológiai fejlődést segítő érzelmi kapcsolatok megszilárdításához;

F. mivel az ápolás-gondozás végzése túlmutat a fizikai jellegű cselekményeken, és 
nagylelkűséget feltételez az emberi élet minden dimenziójáról való gondoskodás iránti 
elkötelezettség kapcsán, amihez kölcsönös bizalomra van szükség; 

G. mivel a gondozottakkal együtt élő formális gondozók foglalkoztatásának különböző 
formái léteznek, például megvalósulhat gondozással foglalkozó vállalkozásokon vagy 
munkaerő-kölcsönző ügynökségeken és közvetítőkön keresztül; mivel ez az ápolás-
gondozási szolgáltatások eltérő minőségi szintjeihez vezet;

H. mivel a formális gondozási ágazat jelentős része egyfajta szürke zónában 
tevékenykedik, ami negatívan érinti az ápolási-gondozási szolgáltatásokat nyújtó 
cégeket és az idősek otthoni ellátásának minőségét is; mivel nem állnak rendelkezésre 
adatok annak pontos meghatározásához, hogy hány gondozó dolgozik ebben a szürke 
zónában;

I. mivel az Eurofound szerint a külföldi hátterű munkavállalók és az első generációs 
migráns munkavállalók általában felülreprezentáltak az alacsonyabb képzettséget 
igénylő foglalkoztatás által dominált ágazatokban, többek között az otthoni és a tartós 
ápolás-gondozásban is; mivel a Bizottság 2019 márciusában közzétett, „Fitness check 
on legal migration” (A legális migrációra vonatkozó célravezetőségi vizsgálat) című 
kiadványa hangsúlyozta, hogy az alsó- és középszintű végzettségű munkavállalóknak a 

2 HL C 99., 2022.1.3., 122. o.
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megnövekedett munkaerő-kereslet ellenére nehéz legális migrációs lehetőségeket 
találniuk;

J. mivel az életkor előrehaladtával növekszik azoknak a személyeknek a száma, akik 
mások segítségére szorulnak, vagy akiknek egészségügyi és tartós ápolási-gondozási 
szükségleteik vannak; mivel az ilyen szolgáltatásokra szorulók aránya a 80 évesnél 
idősebbek körében magasabb; mivel az ápolási-gondozási és támogatási szükségletek 
sokfélék, és az autonómia és a függetlenség biztosítására alkalmas eszközök eltérőek;

K. mivel az EU-28-ban a medián életkor a 2001. évi 38,3 évről 2018-ra 43,1 évre 
emelkedett; mivel 2018-ban3 az uniós polgárok 19%-a 65 éves vagy annál idősebb volt, 
és mivel szükségleteiket figyelembe kell venni az uniós, nemzeti és regionális szintű 
politikai döntéshozatal során;

L. mivel a demográfiai változás és más társadalmi és gazdasági tényezők fokozatosan 
minőségi hiányt idéznek elő a munkaerőpiacon, amely megnehezíti a megfelelően 
képzett munkaerő megtalálását, és mivel a demográfiai tendenciák egyre 
kedvezőtlenebbé válnak, és az időskorú eltartottak aránya a 2016-os 29,6%-ról 2070-re 
várhatóan 51,2%-ra emelkedik, mennyiségi hiány is fennáll, különösen bizonyos 
ágazatokban, például az ápolási-gondozási ágazatban;

M. mivel a rendkívül idős személyekre különös figyelmet kell fordítani annak érdekében, 
hogy szükség esetén segítsék az önellátó képességüket elvesztő személyeket, és 
megakadályozzák elszigetelődésüket;

N. mivel a legtöbb idősebb ember előrehaladott korában is a saját otthonában szeretne élni, 
azonban ez nem lehetséges mindenkinél, aki ezt szeretné, ezért sokan közülük gondozó 
intézményekben élnek;

O. mivel a Covid19-világjárvány miatti lezárások és a gondozó intézmények túltelítettsége 
idején az idősek olyan embertelen elhanyagolás és tehetetlenség áldozatává lettek, 
aminek nem szabad megismétlődnie;

Fogalommeghatározások

1. hangsúlyozza, hogy ezen állásfoglalás alkalmazásában az alábbi 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) „ápolás-gondozás”: egy személy egészségéhez, jólétéhez és védelméhez szükséges 
ellátás;

b) „családi ápolás-gondozás”: az ápolás-gondozásban részesülő személynek annak egy 
vagy több családtagja által gondozóként vagy gondozókként nyújtott ellátás;

c) „kötődésen alapuló ápolás-gondozás”: olyan személy által nyújtott ellátás a 
gondozásban részesülő személy számára, akivel a gondozásban részesülő 
szeretetteli vagy baráti kapcsolatban van, függetlenül attól, hogy a gondozó a 

3 Az Európai Parlament Kutatószolgálata: Az Európai Unió demográfiai kilátásai, 2020. március, 3. o.
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gondozásban részesülő családjához tartozik-e;

d) „otthoni ápolás-gondozás”: a gondozásra szoruló személynek a saját otthonában 
nyújtott ápolás-gondozás;

e) „hivatásos ápolás-gondozás”: szakoktatást és -képzést igénylő, gondozó által – 
jellemzően térítés ellenében, de az önkéntes szakellátás kizárása nélkül – nyújtott 
ellátás;

f) „egészségügyi ellátás”: az egészségügyi szakmához tartozó szakemberek – például 
ápolók, orvosok, egészségügyi asszisztensek, táplálkozási szakemberek, 
orvostechnikusok, optometristák, gyógyszerészek, gyógyszerésztechnikusok, 
fizikoterapeuták, ergoterapeuták, fogorvosok, szülésznők, pszichológusok és egyéb 
egészségügyi szakemberek – által végzett szakszerű ellátás;

g) „önkéntes ápolás-gondozás”: a családi gondozástól vagy a kötődésen alapuló 
ápolás-gondozástól eltérő, díjazás nélküli ápolás-gondozás;

Ápolás-gondozás

2. úgy véli, hogy mindenkinek jogot kell biztosítani arra, hogy megválassza a saját maga 
és a családja számára megfelelő minőségi gondozási szolgáltatást; sürgeti a 
tagállamokat, hogy az ápolás-gondozás megtervezésekor az élet és az emberi méltóság 
tiszteletben tartásának elvével összhangban vegyék figyelembe a gondozott személy 
véleményét és akaratát; úgy véli, hogy a gondozási szolgáltatások kialakítása 
megközelítésének figyelembe kell vennie a felhasználók minden kategóriáját és a 
köztük lévő különbségeket, valamint az általuk igényelt gondozási szolgáltatások 
típusai terén eltérő, széles skálán mozgó preferenciáikat;

3. emlékeztet arra, hogy az ápolás-gondozás nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe;

4. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el és értékelje a gondozók által a szolgálat 
szellemében játszott szerepet, lévén ez a társadalomhoz való pótolhatatlan hozzájárulás, 
ezért ügyelni kell szakmai presztízsükre, és el kell kerülni a más tevékenységekkel való 
derogáló összehasonlítást és a pejoratív értékeléseket; felkéri a Bizottságot, hogy 
ismerje el az ápolási-gondozási szolgáltatásokat nyújtók felbecsülhetetlen értékét és 
ennek adjon hangot olyan kampányok és politikák révén, amelyekben kiemelik a 
gondozók jótékony hatását az emberekre, szakmai presztízsét és társadalmi hatását;

5. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a harmadik feleknek történő 
szolgáltatásnyújtásra és gondozásra fordított időt – beleértve az anyaságot is – a 
szociális és humanitárius munkavégzéshez kapcsolódó képességek és készségek 
megszerzése terén szerzett tapasztalatként és képzésként ismerjék el; felhívja a 
tagállamokat annak elismerésére, hogy a megszerzett kompetenciák között szerepel az 
empátia, a szolidaritás, a barátságosság, a melegség, a csodálat és a szenvedők iránti 
együttérzés, a kommunikációs készségek, a csapat- és feladatirányítás, a 
vészhelyzetekhez és nehézségekhez szokottság, a rögtönzés, a rugalmasságot, az 
ellenálló képesség és az érzelmi intelligencia; úgy véli, hogy ezek a készségek 
kiemelkedően fontosak a személyes és a szakmai siker szempontjából, és inspirálóan 
hathatnak a közjóhoz igazodó társadalom számára;
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6. megjegyzi, hogy az ápolási-gondozási szolgáltatásokat úgy kell kialakítani, hogy 
erősítsék az ápolás-gondozás folytonosságát, a megelőző egészségügyi ellátást, a 
rehabilitációt, valamint a független életvitelt;

7. hangsúlyozza, hogy fontos teljeskörűen védeni az idős emberek ellátáshoz és 
támogatáshoz való jogát, lehetővé téve számukra az egyéni igényekhez igazodó, 
megfizethető, minőségi és holisztikus ellátási és támogatási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint támogatni a jólétet, az autonómiát, az önállóságot és a közösségi 
befogadást mindennemű megkülönböztetés nélkül;

8. hangsúlyozza a megfelelően finanszírozott szociális védelmi rendszerek 
kulcsfontosságú szerepét az ellátás megfizethetővé és ténylegesen hozzáférhetővé 
tételében;

9. felhívja a Bizottságot, hogy tudatosítsa a tagállamokban, hogy milyen nagy felelősséget 
vállalnak azok a személyek, akikre mások ápolása-gondozása hárul, és hogy olyan 
megoldásra kell törekedni, amely mindenkor biztosítja az emberek életének, 
méltóságának és egészségének tiszteletben tartását;

10. felhív a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség biztosítására a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi befogadásával és munkaerőpiaci integrációjával kapcsolatos 
valamennyi szakpolitikában és eljárásban, szem előtt tartva, hogy a családokban a nők 
gyakrabban vállalják a gyermekek, valamint az idős, és más eltartott családtagok 
gondozását, mint a férfiak; emlékeztet, hogy a minőségi és hozzáférhető 
gyermekgondozás és az eltartottak gondozása, valamint a rugalmas munkafeltételek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy valamennyi szülő és gondviselő könnyebben 
hozzáférhessen a munkaerőpiachoz;

11. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a strukturális alapok fokozott 
felhasználásában az államilag finanszírozott gyermekgondozásba, valamint az idős és 
segítségre szoruló emberek gondozásába történő beruházások terén;

12. hangsúlyozza, hogy javítani kell a szakmai képesítések tagállamok közötti 
elismerésének jelenlegi rendszerét, mivel a külföldi képesítések elismerésének 
nehézségei továbbra is komoly akadályt jelentenek a munkaerőpiaci kereslet és kínálat 
összehangolásában, ami akadályozza a mobilitást, továbbá megállapítja, hogy ez 
előfeltétele a munkavállalói mobilitás elősegítésének; szorgalmazza ezért az európai 
képesítési keretrendszer megerősítését az európai határokon kívül megszerzett 
készségek, kompetenciák és képesítések megfelelő elismerése érdekében;

Családi ápolás-gondozás

13. hangsúlyozza, hogy a családi ápolás-gondozás jelenleg az ápolás-gondozás 
meghatározó formája a társadalomban, és a jövőben is az lesz, mivel a család a 
gondozásban részesülők egész életen át tartó fejlődésének, valamint a szeretet és az 
érzelmi kapcsolódás önzetlen kifejezésének természetes környezete;

14. felhívja a Bizottságot, hogy tartson ki azon küldetése mellett, hogy elismerje a család 
alapvető szerepét társadalmunkban, lévén ez az élet minden szakaszában a gondozásra 
szorulók optimális fejlődésének természetes környezete, és ösztönözze a tagállamokat 
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annak előmozdítására és támogatására, hogy biztosítsák, hogy a család a stabilitás és a 
bizalom terét kínálja, ami különösen fontos a segítségre szorulók számára;

15. kiemeli azon családtagok alapvető szerepét, akik eleget kívánnak tenni a legközelebbi 
családtagjaikról való gondoskodással kapcsolatos felelősségüknek, amit előnyben kell 
részesíteni, hiszen az érintettek közötti érzelmi kapcsolatok kulcsfontosságúak e 
feladatok puszta fizikai cselekményen túli elvégzésében; úgy véli, hogy ez az ápolás-
gondozás felbecsülhetetlen értékű, amely nem fejezhető ki pénzben; úgy véli ezért, 
hogy ezeknek a gondozóknak állami támogatást kellene kapniuk, mivel társadalmi 
szükségletet fedeznek, és olyan megoldásokat kell keresni, hogy a megélhetésük ne 
sérüljön a munkahelyi tevékenységük sérülése miatt; ugyanebben a szellemben úgy véli, 
hogy a munkaerőpiacra való visszatérésükkor meg kell könnyíteni számukra az oda való 
újbóli belépést, és hogy a nyugdíjba vonulásuk nem érintheti őket kedvezőtlenül;

16. felhívja a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel szoros együttműködésben 
vezessék be az idős korúakat gondozó családtagok, különösen az átmeneti ápolási-
gondozási és napközi otthonbeli szolgáltatásokat, valamint a rugalmas 
munkafeltételeket is magukban foglaló támogató szolgáltatásokat igénybe vevő 
családtagok időszakos támogatásának különböző formáit;

17. emlékeztet, hogy a családi ápolás-gondozás nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe;

Kötődésen alapuló ápolás-gondozás

18. felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el a kötődésen alapuló ápolás-gondozás értékét, 
és javítsák az ilyen gondozást végzők szociális védelmét és támogatását; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy terjesszenek elő célzott stratégiákat a kötődésen alapuló ápolást-
gondozást végzők segítésére, és ismerjék el különösen az idősek gondozásához való 
hozzájárulásukat, továbbá terjesszenek elő javaslatokat a megfelelő helyettesítési 
szolgáltatásokra vonatkozóan;

19. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak szakmai támogatást, képzést és szakemberk 
általi tanácsadást a kötődésen alapuló ápolás-gondozást végzőknek;

20. emlékeztet, hogy a kötődésen alapuló ápolás-gondozás nem tartozik az Európai Unió 
hatáskörébe;

Otthoni ápolás-gondozás

21. felhívja a tagállamokat, hogy állapítsanak meg minimumszabályokat az otthoni ápolásra 
és gondozásra vonatkozóan olyan területeken, mint a munkaidő, a javadalmazás és a 
gondozók elhelyezése annak érdekében, hogy figyelembe vegyék munkájuk 
sajátosságait, különösen azt a tényt, hogy a gondozásban részesülővel közös 
háztartásban élnek és dolgoznak, valamint hogy számítsanak ki egy átlagos munkaidőt, 
mivel a gondozók több műszakban dolgoznak, a gondozási szükségletektől és a 
gondozók készségeitől függő javadalmazás szintet, valamint biztosítsanak az otthoni 
ápolást és gondozást végzők számára egy külön helyiséget, továbbá mosdóhoz, 
konyhához és lehetőség szerint az internethez való hozzáférést;

22. felhívja a tagállamokat, hogy az otthoni ápolást-gondozást végzők feladatkörét azokra a 
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tevékenységekre korlátozva határozzák meg, amelyek a gondozott azonnali saját 
szükségleteit elégítik ki, és amelyeket a gondozott önállóan nem tud elvégezni;

23. emlékeztet arra, hogy az otthoni ápolás-gondozás nem tartozik az Európai Unió 
hatáskörébe, kivéve azokat az eseteket, amikor az egészségügyi ellátás 
fogalommeghatározása alá tartozik;

Szakember általi ellátás

24. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban a gondozási modellek, szolgáltatások és 
létesítmények a legfejlettebb technológiai és tudományos erőforrásokkal kell, hogy 
rendelkezzenek az ellátottak érdekében, az egyes ellátottak szükségleteihez igazodva;

25. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre közösségi alapú gondozási központokat, 
önkéntes mozgalmakat és egész életen át tartó tanulási lehetőségeket az iskolák és 
óvodák közelében élő idős emberek számára, és az e szolgáltatások közötti cserék 
támogatásával ösztönözzék a generációk közötti kapcsolatok előmozdítását;

26. hangsúlyozza, hogy a kialakulóban lévő ezüst gazdaság az egyik fő gazdasági 
mozgatórugóvá válhat, különösen a vidéki térségekben, és lehetőségeket teremthet az 
egészségügyi és a tartós ápolás-gondozási ágazat számára arra, hogy hatékonyabban 
kínáljon kiváló minőségű ellátást;

27. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő munka- és foglalkoztatási 
feltételeket az orvosi és más, ápolás-gondozással foglalkozó szakmákban, továbbá 
ruházzanak be az oktatásba és a képzésbe, hogy garantálni tudják a nyújtott ellátás 
minőségét; ösztönzők kidolgozását szorgalmazza az idősgondozói szakma 
választásának elősegítésére;

28. sürgeti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a platformokon keresztül kiosztott 
munkáknál vagy a magán munkaközvetítő irodák által a gondozók rotációjának 
megszervezése során alkalmazott szabálytalan feltételekkel;

29. felhívja a tagállamokat, hogy szükség esetén hozzanak létre nemzeti nyilvántartásokat 
az ápolási-gondozási szolgáltatókról a minimális normák és a jogi követelmények 
nyomon követése érdekében; megjegyzi, hogy ezeket a nyilvántartásokat a tagállamok 
kölcsönösen elismerhetik;

30. hangsúlyozza, hogy a szakember általi ellátás terén a be nem jelentett munkavégzés 
visszaszorítása érdekében fontos, hogy a szociális biztonsági rendszereken belül vagy 
adókiadásokon keresztül állami finanszírozást biztosítsanak az ápolási-gondozási 
szolgáltatást ténylegesen nyújtóknak, ami megfizethetővé és a be nem jelentett 
gondozók által nyújtott ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz képest olcsóbbá teszi a 
jogszerű és tisztességes ápolási-gondozási szolgáltatások nyújtását;

31. hangsúlyozza, hogy a bentlakásos gondozói szolgáltatások többsége határokon átnyúló 
jellegű, és kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gondozás terén számolják fel a 
szabad szolgáltatásnyújtás útjában álló akadályokat;

32. hangsúlyozza, hogy a harmadik országbeli állampolgárok gondozás nyújtása révén 
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történő társadalmi befogadásának és piaci integrációjának biztosítása, valamint az 
ellátás elismerésének és megbecsülésének biztosítása érdekében fontos, hogy a 
tagállamok a határokon ellenőrizzék az ilyen harmadik országbeli állampolgárok 
ápolás-gondozás céljából történő belépését, és biztosítsák, hogy jogszerűen tartózkodó 
migránsok legyenek;

33. emlékeztet, hogy a szakember általi ellátás nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, 
kivéve azokat az eseteket, amikor az egészségügyi ellátás fogalommeghatározása alá 
tartozik;

Egészségügyi ellátás

34. hangsúlyozza, hogy az uniós fellépésnek tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az 
egészségügyi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét, beleértve 
az egészségügyi ellátás irányítását és a hozzá rendelt források elosztását;

35. hangsúlyozza az egész életen át tartó egészségfejlesztést és -oktatást, a 
betegségmegelőzést és a rendszeres vizsgálatokat célzó programok, valamint az 
egészségben történő megöregedés folyamatának ösztönzését célzó új kezdeményezések, 
például a jobb betegségmegelőzési politikák és a hatékonyabb egészségügyi programok 
fontosságát; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tevékenyen vegyenek részt a 
WHO által elindított egészséges időskor évtizedében azáltal, hogy kidolgozzák az EU-
ban az egészséges időskorra vonatkozó terveket, amelyek lefedik az egészségügyi 
ellátáshoz és a gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az 
egészségfejlesztésre és a megelőzésre vonatkozó stratégiákat; felhívja a Bizottságot, 
hogy a Horizont Európa program részeként hozzon létre egy ambiciózus kutatási 
menetrendet a testi és lelki egészséget illetően; ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék 
fontolóra a többéves pénzügyi keret és a Next Generation EU által biztosított források e 
célra történő felhasználását;

36. kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a tartós ápolás-gondozás, a palliatív és 
hospice-ellátás, valamint a memóriaproblémákkal járó agyi rendellenességekben 
szenvedők gondozásának és a gondozók egészségügyi támogatásának fejlesztése 
érdekében; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangsúlyozzák annak 
szükségességét, hogy mindenkinek a legmegfelelőbb multidiszciplináris kezelésben kell 
részesülnie a szenvedés enyhítése érdekében, figyelembe véve az emberi léttel járó 
egészségügyi, pszichológiai, érzelmi és lelki dimenziókat, az élet és az emberi méltóság 
teljes körű tiszteletben tartása mellett;

37. kiemeli a gyors cselekvés fontosságát az európai fogyatékossági igazolvány bevezetése 
szempontjából; emlékeztet, hogy az európai fogyatékossági igazolvány kulcsfontosságú 
segítséget jelent majd a fogyatékossággal élő személyeknek abban, hogy 
gyakorolhassák a szabad mozgáshoz való jogukat egy akadálymentes Európában; 
emlékeztet, hogy az akadálymentesség biztosításának megfelelő infrastruktúrával kell 
párosulnia; ösztönzi a tagállamokat, hogy növeljék az Európai Szociális Alap Pluszból, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Igazságos Átmenet Alapból a közcélú 
infrastruktúra – többek között a közlekedés – és a nyilvános terek mindenki javát 
szolgáló átalakítására fordított kiadásokat;

Önkéntes ápolás-gondozás
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38. hangsúlyozza, hogy az önkéntes ápolás-gondozás az önkéntesség fontos területe; felkéri 
a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogy a gondozás nemes tevékenysége elősegíti és 
fejleszti az azt végzők képességeit, és személyes fejlődést eredményez, amely a jövőben 
személyes, szakmai és társadalmi fejlődéssel jár; úgy véli, hogy akik elérik ezt az 
emberi érettséget, mindezekkel a tapasztalatokkal hozzájárulhatnak a közjót célzó 
társadalmi fellépésekhez;

39. elismeri a jótékonysági és/vagy vallási intézmények, köztük a katolikus egyház által 
Európában nyújtott ellátás értékét, amint azt jelenleg különösen az általuk az ukrán 
válság kapcsán nyújtott támogatás mutatja;

40. emlékeztet, hogy az önkéntes ápolás-gondozás nem tartozik az Európai Unió 
hatáskörébe;

°

° °

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Or. en


