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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9-0189/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrų Europos veiksmų priežiūros srityje

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsnio 4 dalį 
ir 168 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikatą „Dirbančių tėvų ir 
prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo 
iniciatyva“ (COM(2017)0252),

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 22 d. Lisabonoje vykusioje 4-ojoje JT Europos 
ekonomikos komisijos ministrų konferencijoje senėjimo klausimais priimtą ministrų 
deklaraciją „Tvari įvairaus amžiaus visuomenė. Kaip pasinaudoti ilgesnio gyvenimo 
potencialu“, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa1,

– atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 7 d. rezoliuciją „Senasis kontinentas sensta. Galimybės 
ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m.“2,

1 OL L 433, 2020 12 22, p. 11.
2 OL C 99, 2022 3 1, p. 122.
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– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramsčio 9, 11, 16 ir 18 principus,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir į Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto pranešimą (A9-0189/2022),

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsnio 4 dalyje 
kalbama apie profesinę priežiūrą atsižvelgiant į vienodo užmokesčio vyrams ir 
moterims už vienodą arba vienodos vertės darbą principą;

B. kadangi SESV 168 straipsnio 7 dalyje kalbama apie sveikatos priežiūrą visuomenės 
sveikatos srityje;

C. kadangi natūrali priežiūros gavėjų vystymosi aplinka visą gyvenimą yra jų šeima, 
kurioje jie gali patirti besąlygišką meilę ir šilumą; kadangi nors toks pasiaukojimas 
reiškia, kad teks atsisakyti tam tikrų asmeninių interesų, savo ruožtu tai leidžia patirti 
dar didesnę savirealizaciją ir pilnatvę;

D. kadangi moterys gali aktyviau dalyvauti rūpinantis vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis, 
neįgaliaisiais ir kitais išlaikomais asmenimis bei atliekant namų ūkio pareigas; 

E. kadangi vaiko tėvų buvimas namuose pirmaisiais vaiko gyvenimo metais yra svarbus 
siekiant sustiprinti emocinius ryšius, kurie padeda bręsti ir vystytis psichologiškai;

F. kadangi priežiūros teikimas yra ne tik materialus veiksmas, bet ir kilni veikla, nes 
įsipareigojama rūpintis visais žmonių gyvenimo aspektais, o tam reikia abipusio 
pasitikėjimo; 

G. kadangi yra įvairių oficialių kartu gyvenančių slaugytojų įdarbinimo būdų, pvz., per 
priežiūros įmones arba laikino įdarbinimo agentūras ir tarpininkus; kadangi dėl to 
skiriasi priežiūros paslaugų kokybė;

H. kadangi nemaža dalis oficialaus priežiūros namuose sektoriaus veikia pilkojoje zonoje, 
o tai turi neigiamos įtakos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms ir vyresnio 
amžiaus žmonių priežiūros namuose kokybei; kadangi trūksta duomenų, kuriais 
remiantis būtų galima tiksliai nustatyti, kiek slaugytojų dirba tokioje pilkojoje zonoje;

I. kadangi, EUROFOUND duomenimis1a, užsienio kilmės darbuotojų ir pirmosios kartos 
migrantų darbuotojų yra gerokai per daug sektoriuose, kuriuose vyrauja žemesnės 
kvalifikacijos darbas, įskaitant namų priežiūrą ir ilgalaikę priežiūrą; kadangi Komisija, 
2019 m. kovo mėn. atlikusi teisėtos migracijos tinkamumo patikrą, akcentavo dideles 
kliūtis, su kuriomis susiduriama norint užtikrinti žemos ir vidutinės kvalifikacijos 
darbuotojų teisėtos migracijos kelius, nepaisant išaugusios darbo jėgos paklausos;

J. kadangi žmonių, kurie priklauso nuo kitų asmenų pagalbos arba kurie turi sveikatos ir 
ilgalaikės priežiūros poreikių, skaičius didėja su amžiumi; kadangi 80 metų ir vyresnių 
asmenų, kuriems reikia tokių paslaugų, dalis yra didesnė; kadangi priežiūros ir paramos 
poreikiai yra įvairūs, o tinkamos priemonės, kuriomis užtikrinamas savarankiškumas ir 
nepriklausomumas, yra skirtingos;
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K. kadangi amžiaus mediana ES 28 valstybėse padidėjo nuo 38,3 metų 2001 m. iki 43,1 
metų 2018 m.; kadangi 2018 m3. 19 proc. ES piliečių buvo 65 m. ar vyresni ir kadangi į 
jų poreikius reikėtų atsižvelgti ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis priimant 
politinius sprendimus;

L. kadangi dėl demografinių pokyčių ir kitų socialinių ir ekonominių veiksnių darbo 
rinkoje palaipsniui atsiranda kokybinis darbuotojų trūkumas, todėl sunku rasti tinkamos 
kvalifikacijos darbuotojų, o kadangi demografinės tendencijos darosi vis nepalankesnės 
ir numatoma, kad priklausomybės dėl amžiaus santykis padidės nuo 29,6 proc. 2016 m. 
iki 51,2 proc. 2070 m., atsiranda ir kiekybinis darbuotojų trūkumas, ypač konkrečiuose 
sektoriuose, pvz., priežiūros sektoriuje;

M. kadangi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas seniausiems žmonėms, kad prireikus 
būtų galima padėti savarankiškumo netekusiems asmenims ir užkirsti kelią jų atskirčiai;

N. kadangi dauguma vyresnio amžiaus žmonių, sulaukę garbaus amžiaus, norėtų gyventi 
savo namuose, tačiau ne visi to norintys gali tai padaryti, todėl daugelis jų gyvena 
institucinės globos įstaigose;

O. kadangi dėl COVID-19 pandemijos metu taikytų izoliavimo priemonių ir perpildytų 
priežiūros centrų vyresnio amžiaus žmonėms labai trūko priežiūros, jie buvo 
nežmoniškai apleisti ir tokia situacija daugiau neturėtų pasikartoti;

Apibrėžtys

1. Pabrėžia, kad šioje rezoliucijoje bus taikomos šios apibrėžtys:

a) priežiūra – paslaugos, būtinos asmens sveikatai, gerovei ir apsaugai užtikrinti;

b) globa šeimoje – priežiūros paslaugos, kurias slaugančiam asmeniui teikia jo šeimos 
narys arba keli jo šeimos nariai kaip globėjas arba prižiūrintysis asmuo;

c) prisirišimo priežiūra – priežiūros paslaugų teikimas priežiūros gavėjui, kurį teikia 
asmuo, su kuriuo priežiūros paslaugų gavėjas turi meilės ar draugystės ryšį, 
neatsižvelgiant į tai, ar prižiūrintysis asmuo priklauso priežiūros gavėjo šeimai;

d) priežiūra namuose – priežiūros paslaugų teikimas priežiūros gavėjo namuose;

e) profesionali priežiūra – slaugytojo, kuriam reikia specialaus švietimo ir mokymo, 
teikiamos priežiūros paslaugos, paprastai už užmokestį, tačiau neatmetant 
savanoriškos profesionalios priežiūros;

f) medicininė priežiūra – asmenų, priklausančių medicinos profesijai, pvz., 
slaugytojų, gydytojų, gydytojų padėjėjų, mitybos specialistų, medicinos technikų, 
optikų, vaistininkų, farmacijos specialistų, fizinių terapeutų, profesinės terapijos 
specialistų, stomatologų, akušerių, psichologų ir kitų sveikatos profesijų atstovų, 
profesionalios priežiūros dalis;

g) savanoriška globa – priežiūros paslaugų teikimas be kompensacijos, išskyrus 

3 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, „Europos Sąjungos demografinės perspektyvos“, 2020 m. kovo mėn., p. 3.
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priežiūrą šeimoje ar su prieglobsčiu susijusią priežiūrą;

Priežiūra

2. mano, kad kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę pasirinkti sau ir savo šeimai tinkamas 
kokybiškas priežiūros paslaugas; primygtinai ragina valstybes nares planuojant 
priežiūrą visų pirma atsižvelgti į prižiūrimo asmens nuomonę ir norą, laikantis pagarbos 
gyvybei ir žmogaus orumui principo; mano, kad plėtojant priežiūros paslaugas reikėtų 
atsižvelgti į visas naudotojų kategorijas bei jų skirtumus ir į platų pageidavimų, 
susijusių su jiems reikalingų priežiūros paslaugų rūšimis, spektrą;

3. primena, kad priežiūra nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai;

4. ragina Komisiją pripažinti ir vertinti tarnystės dvasios vedamų prižiūrinčiųjų asmenų 
įnašą kaip nepakeičiamą indėlį į visuomenę ir todėl rūpintis jų profesiniu prestižu, 
vengiant palyginimų su kita veikla ir neigiamų vertinimų; ragina Komisiją pripažinti ir 
išreikšti neįkainojamą prižiūrinčiųjų asmenų vertę vykdant kampanijas ir politiką, 
kuriomis pabrėžiama slaugytojų nauda žmogui, profesinis prestižas ir socialinis 
poveikis;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, kad laikas, praleistas trečiųjų šalių tarnybai ir 
priežiūrai, įskaitant motinystę, galėtų būti pripažintas patirtimi ir mokymu įgyjant tam 
tikrų gebėjimų ir įgūdžių, susijusių su socialiniu ir humanitariniu darbu; ragina 
valstybes nares pripažinti, kad įgytos kompetencijos apima empatiją, solidarumą, 
svetingumą, šiltą, pagarbą ir užuojautą tiems, kurie kenčia, bendravimo įgūdžius, 
komandų ir užduočių valdymą, gyvenimą esant ekstremalioms situacijoms ir 
sunkumams, improvizaciją, lankstumą, atsparumą ir emocinį žvalgymą; tai asmeninei ir 
profesinei sėkmei itin svarbūs gebėjimai ir gali įkvėpti visuomenę, siekiančią bendros 
gerovės;

6. nurodo, kad priežiūros paslaugos turėtų būti plėtojamos taip, kad būtų didinamas 
priežiūros, profilaktinės sveikatos priežiūros, reabilitacijos ir savarankiško gyvenimo 
tęstinumas;

7. atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu visapusiškai apsaugoti vyresnio amžiaus asmenų teisę 
į priežiūrą ir paramą, sudarant jiems galimybę gauti įperkamas, kokybiškas ir visa 
apimančias priežiūros ir paramos paslaugas, pritaikytas jų asmeniniams poreikiams, taip 
pat skatinant gerovę, savarankiškumą, nepriklausomumą ir įtrauktį bendruomenėje, 
nediskriminuojant jokia forma;

8. pabrėžia, kad tinkamai finansuojamos socialinės apsaugos sistemos atlieka pagrindinį 
vaidmenį užtikrinant, kad priežiūra būtų įperkama ir iš tikrųjų prieinama;

9. ragina Komisiją atkreipti valstybių narių dėmesį į didelę atsakomybę, kurią prisiima 
asmenys, kurie rūpinasi kitais asmenimis, ir į tai, kad reikia ieškoti sprendimo, kuriuo 
visada būtų užtikrinama pagarba asmenų gyvybei, orumui ir sveikatai;

10. ragina sudaryti lygias galimybes vyrams ir moterims vykdant visų sričių politiką ir 
taikant procedūras, susijusias su trečiųjų šalių piliečių socialine įtrauktimi ir integracija į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad moterys dažniau nei vyrai prisiima atsakomybę 
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rūpintis vaikais, vyresnio amžiaus asmenimis ir kitais priklausomais šeimos nariais; 
primena, kad kokybiškos ir prieinamos vaikų priežiūros ir išlaikomų asmenų priežiūros 
paslaugos, taip pat lanksčios darbo sąlygos yra labai svarbios siekiant pagerinti visų 
tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų galimybes patekti į darbo rinkas;

11. ragina Komisiją teikti paramą valstybėms narėms, kad jos naudotų daugiau struktūrinių 
fondų lėšų investicijoms į viešąsias vaikų priežiūros paslaugas ir vyresnio amžiaus 
asmenų ir priklausomų asmenų priežiūrą;

12. pabrėžia, kad būtina tobulinti dabartinę profesinių kvalifikacijų pripažinimo valstybėse 
narėse sistemą, nes sunkumai, susiję su užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu, tebėra 
rimta kliūtis norint įsidarbinti pagal kvalifikaciją, o tai varžo judumą, ir pažymi, kad tai 
yra darbuotojų judumo skatinimo prielaida; todėl ragina stiprinti Europos kvalifikacijų 
sandarą, kad būtų užtikrintas tinkamas ne ES įgytų įgūdžių, kompetencijų ir 
kvalifikacijų pripažinimas;

Priežiūra šeimoje

13. pabrėžia, kad priežiūra šeimoje yra ir toliau bus vyraujanti globos forma visuomenėje, 
nes šeima yra natūrali aplinka priežiūros paslaugų gavėjų vystymuisi visą gyvenimą, 
taip pat meilės ir prisirišimo be asmeninių interesų išraiška;

14. ragina Komisiją toliau siekti pripažinti esminį šeimos, kaip natūralios erdvės, kurioje 
visais gyvenimo etapais optimaliai plėtojama priežiūra, vaidmenį mūsų visuomenėje ir 
raginti valstybes nares skatinti ir remti šeimas, siekiant užtikrinti jose stabilumą ir 
pasitikėjimą, kuris ypač svarbus tiems, kuriems reikia pagalbos;

15. atkreipia dėmesį į esminį šeimos narių, norinčių vykdyti savo pareigą rūpintis 
artimiausiais žmonėmis, vaidmenį ir pabrėžia, kad jis turėtų būti skatinamas, nes juos 
siejantys prieraišumo jausmai yra labai svarbūs atliekant šias užduotis, tai daug daugiau 
nei vien materialus veiksmas; mano, kad šios priežiūros vertė neįkainojama ir 
ekonomiškai neapskaičiuojama; todėl jiems turėtų būti teikiama viešoji parama, nes jie 
tenkina socialinius poreikius, ir turėtų būti ieškoma sprendimų siekiant užtikrinti, kad jų 
pragyvenimui nebūtų daromas neigiamas poveikis dėl to, kad kyla pavojus jų 
užimtumui; be to, jie turi turėti galimybę lengvai grįžti į darbą ir neturi patirti neigiamų 
padarinių išėję į pensiją;

16. ragina valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, nustatyti 
įvairias periodines lengvatas vyresnio amžiaus žmones prižiūrintiems šeimos nariams, 
ypač tiems, kuriems reikia priežiūros ir dienos priežiūros paslaugų, bei paramos 
paslaugas, įskaitant lanksčias darbo sąlygas;

17. primena, kad priežiūra šeimoje nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai;

Priežiūra prisirišimo pagrindu

18. ragina valstybes nares pripažinti tokių priežiūros paslaugų vertę ir gerinti jų socialinę 
apsaugą; ragina valstybes nares parengti tikslines strategijas siekiant padėti prisirišimo 
pagrindu dirbantiems slaugytojams ir pripažinti jų indėlį į ypač vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūrą ir pateikti pasiūlymus dėl tinkamų pagalbos paslaugų;
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19. ragina valstybes nares tokiems slaugytojams teikti profesionalią paramą, mokymus ir 
tarpusavio konsultacijas;

20. primena, kad prisirišimu paremta priežiūra nepriklauso Europos Sąjungos 
kompetencijai;

Priežiūra namuose

21. ragina valstybes nares nustatyti būtiniausius priežiūros namuose standartus tokiose 
srityse, kaip prižiūrinčiųjų asmenų darbo laikas, darbo užmokestis ir apgyvendinimas, 
siekiant atsižvelgti į jų darbo specifiką, ypač į gyvenimo ir darbo bendrame namų ūkyje 
su priežiūros gavėju faktą, taip pat vidutinį darbo laiką, kuris turi būti apskaičiuojamas 
kaip prižiūrinčiojo asmens darbas pamainomis, darbo užmokesčio dydį, kuris priklauso 
nuo priežiūros poreikių, taip pat į slaugytojų įgūdžius ir atskirą kambarį, galimybę 
naudotis tualetu, virtuvėje ir, jei įmanoma, internetu namų ūkio slaugytojams;

22. ragina valstybes nares nustatyti namų ūkio slaugytojų pareigų apimtį, apsiribojant 
veikla, kuri tenkina neatidėliotinus priežiūros gavėjo poreikius ir kurios jis negali atlikti 
pats;

23. primena, kad priežiūra namuose nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai, išskyrus 
atvejus, kai ji patenka į medicininės priežiūros apibrėžtį;

Profesionali priežiūra

24. Pabrėžia, kad priežiūros modeliai, paslaugos ir įstaigos Europos Sąjungoje privalo turėti 
pažangiausias į priežiūros paslaugų gavėjus orientuotas technologines ir mokslines 
priemones, pritaikytas prie kiekvieno gavėjo poreikių;

25. ragina valstybes nares sukurti bendruomenės globos centrus, savanoriškos veiklos ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybes, skirtas vyresnio amžiaus asmenims, netoli 
mokyklų ir darželių ir dėti pastangas siekiant stiprinti kartų ryšius skatinant šių paslaugų 
sąsajas;

26. pabrėžia, kad kuriama senjorų ekonomika galėtų tapti viena iš pagrindinių ekonomikos 
varomųjų jėgų, ypač kaimo vietovėse, ir galėtų suteikti galimybių sveikatos ir ilgalaikės 
priežiūros sektoriams, nes ja remiantis būtų efektyviau teikiama kokybiška priežiūra;

27. ragina valstybes nares visiems medicinos ir kitos profesionalios slaugos profesijų 
atstovams užtikrinti tinkamas darbo ir įdarbinimo sąlygas ir investuoti į švietimą ir 
mokymą, taip siekiant garantuoti teikiamos globos kokybę; ragina kurti iniciatyvas, 
kuriomis būtų skatinama įgyti vyresnio amžiaus asmenų slaugytojo profesiją;

28. primygtinai ragina valstybes nares, organizuojant priežiūros darbuotojų rotaciją, spręsti 
neteisėtų sąlygų, kurios taikomos dirbant skaitmeninėse platformose arba kurias taiko 
privačios įdarbinimo agentūros, problemą;

29. Ragina valstybes nares prireikus turėti nacionalinius priežiūros paslaugų teikėjų 
registrus, kad būtų galima stebėti minimalius standartus ir teisės aktais nustatytus 
reikalavimus; pažymi, kad valstybės narės turėtų abipusiškai pripažinti šiuos registrus;
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30. pabrėžia, kad siekiant sumažinti nedeklaruojamą darbą profesionalios priežiūros srityje 
svarbu skirti viešąjį finansavimą tikriesiems priežiūros paslaugų teikėjams socialinės 
apsaugos sistemose arba naudojantis mokesčių išlaidomis, nes dėl to teikiamos teisėtos 
ir sąžiningos priežiūros paslaugos būtų įperkamos ir pigesnės nei priežiūros paslaugos, 
kurias teikia nedeklaruoti slaugytojai;

31. pabrėžia, kad dauguma priežiūros kartu gyvenant paslaugų yra tarpvalstybinės, ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares panaikinti laisvo teisėtos priežiūros paslaugų teikimo kliūtis;

32. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti trečiųjų šalių piliečių socialinę įtrauktį ir integraciją į 
rinką teikiant priežiūrą, taip pat siekiant užtikrinti priežiūros pripažinimą ir vertę, 
svarbu, kad valstybės narės pasienio lygmeniu kontroliuotų tokių trečiųjų šalių piliečių 
atvykimą, kad būtų užtikrinta priežiūra ir kad jie būtų teisėtai gyvenantys migrantai;

33. primena, kad profesionali priežiūra nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai, 
išskyrus atvejus, kai ji patenka į medicininės priežiūros apibrėžtį;

Medicininė priežiūra

34. pabrėžia, kad Sąjungos veiksmais turi būti atsižvelgiama į valstybių narių atsakomybę 
už sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą, įskaitant medicininės priežiūros 
valdymą ir jai skirtų išteklių paskirstymą;

35. pabrėžia visą gyvenimą trunkančio sveikatos ugdymo ir švietimo, ligų prevencijos ir 
nuolatinių sveikatos tyrimų programų svarbą ir ragina imtis naujų iniciatyvų, pvz., 
geresnės ligų prevencijos politikos ir veiksmingesnių sveikatos priežiūros programų, 
kuriomis būtų skatinamas sveiko senėjimo procesas; ragina Komisiją ir valstybes nares 
aktyviai dalyvauti PSO vyresnių žmonių sveikatos dešimtmečio veikloje ir parengti ES 
sveiko senėjimo planus, kurie apimtų galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir globos 
paslaugomis, taip pat sveikatinimo skatinimo ir prevencijos strategijas; ragina Komisiją 
sukurti plataus užmojo mokslinių tyrimų darbotvarkę fizinės ir psichinės sveikatos 
srityje, kuri būtų įtraukta į programą „Europos horizontas“; ragina valstybes nares 
apsvarstyti galimybę šiam tikslui panaudoti daugiametės finansinės programos ir „Next 
Generation EU“ lėšas;

36. ragina valstybes nares imtis veiksmų plėtojant ilgalaikę, palaikomosios slaugos ir 
slaugos ligoninių paslaugas asmenims, turintiems smegenų sutrikimų, susijusių su 
atminties problemomis, ir sveikatos priežiūros srities paramą slaugytojams; ragina 
Komisiją ir valstybes nares pabrėžti, kad visi turi gauti tinkamiausią daugiadalykį 
gydymą siekiant palengvinti kančias, atsižvelgiant į žmogaus būčiai būdingus sveikatos, 
psichologinius, emocinius ir dvasinius aspektus ir besąlygiškai gerbiant gyvybę ir 
žmogaus orumą;

37. pabrėžia, kaip svarbu imtis neatidėliotinų veiksmų, įgyvendinant ES neįgaliojo kortelę; 
primena, kad ES neįgaliojo kortelė bus pagrindinė priemonė siekiant padėti 
neįgaliesiems pasinaudoti savo laisvo judėjimo teise Europoje be kliūčių; primena, kad 
prieinamumo galimybės turėtų būti neatsiejamos nuo tinkamos infrastruktūros; ragina 
valstybes nares padidinti Europos socialinio fondo+, Europos regioninės plėtros fondo ir 
Teisingos pertvarkos fondo išlaidas siekiant pritaikyti viešąją infrastruktūrą, įskaitant 
transportą ir viešąsias erdves visiems;
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Savanoriška priežiūra

38. pabrėžia, kad savanoriška priežiūra yra svarbi savanoriškos veiklos sritis; ragina 
Komisiją atsižvelgti į tai, kad kilni priežiūros veikla skatina ir plėtoja ją vykdančio 
asmens įgūdžius ir skatina asmeninį augimą, kuris ateityje bus naudingas jo asmeninei, 
profesinei ir socialinei raidai; žmonės, pasiekę šią žmogiškąją brandą, gali šiuos turtus 
panaudoti socialiniams veiksmams, kuriais siekiama bendros gerovės;

39. pripažįsta labdaros ir (arba) religinių institucijų, įskaitant Katalikų bažnyčią, Europoje 
teikiamos priežiūros vertę, kuri šiuo metu visų pirma matoma iš jų paramos Ukrainos 
krizės metu;

40. primena, kad savanoriška priežiūra nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai;

°

° °

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Or. en


