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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9–0189/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par virzību uz kopīgu Eiropas rīcību aprūpes jomā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 157. panta 4. punktu un 
168. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. aprīļa paziņojumu “Iniciatīva strādājošo vecāku 
un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam” (COM(2017)0252),

– ņemot vērā ministru deklarāciju, kas pieņemta ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
ceturtajā ministru konferencē par novecošanas jautājumiem Lisabonā 2017. gada 
22. septembrī “Ilgtspējīga sabiedrība visu vecumu cilvēkiem: lielāka dzīves ilguma 
potenciāla izmantošana”, 

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam1,

– ņemot vērā 2021. gada 7. jūlija rezolūciju par vecā kontinenta novecošanu: iespējas un 
risināmie uzdevumi, kas saistīti ar novecošanas politiku laikposmam pēc 2020. gada2,

1 OV L 433, 22.12.2020., 11. lpp.
2 OV C 99, 1.3.2022., 122. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 9., 11., 16. un 18. principu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas ziņojumu (A9-0189/2022),

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. panta 4. punktā ir pievērsta uzmanība 
profesionālai aprūpei attiecībā uz principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu atalgojumu,

B. tā kā LESD 168. panta 7. punkts attiecas uz medicīnisko aprūpi sabiedrības veselības 
kontekstā;

C. tā kā dabiska vide aprūpes saņēmēju attīstībai visa mūža garumā ir viņu pašu ģimene, 
kas ir arī vide nesavtīgai mīlestības un pieķeršanās izpausmei; tā kā, lai gan šāda 
pašaizliedzība nozīmē atteikšanos no konkrētām individuālām interesēm, tās rezultātā 
personiskā attīstība un izaugsme ir vēl lielāka;

D. tā kā sievietes var vairāk iesaistīties bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku, personu ar 
invaliditāti un citu apgādājamo aprūpē un mājsaimniecības pienākumu izpildē; 

E. tā kā bērna vecāku klātbūtne mājās bērna dzīves pirmajos gados ir svarīga, lai 
nostiprinātu emocionālās saites, kas veicina briedumu un psiholoģisko attīstību;

F. tā kā aprūpes nodrošināšana ir kas vairāk par fiziskām darbībām un ir saistīta ar 
dāsnumu, apņemoties rūpēties par visiem cilvēku dzīves aspektiem, un tai ir 
nepieciešama savstarpēja uzticēšanās; 

G. tā kā pastāv dažādi mājsaimniecībās dzīvojošo formālo aprūpētāju nodarbinātības veidi, 
piemēram, aprūpes uzņēmumi vai pagaidu nodarbinātības aģentūras un starpnieki; tā kā 
tas rada atšķirīgus aprūpes pakalpojumu kvalitātes līmeņus;

H. tā kā ievērojama daļa no mājsaimniecībās dzīvojošajiem formāliem aprūpētājiem 
darbojas pelēkajā zonā, kas negatīvi ietekmē uzņēmumus, kuri sniedz aprūpes 
pakalpojumus, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes kvalitāti mājās; tā kā trūkst 
datu, lai precīzi noteiktu, cik aprūpētāju darbojas šādā pelēkajā zonā;

I. tā kā saskaņā ar Eurofound datiem ārvalstu izcelsmes darba ņēmēji un pirmās paaudzes 
migrējošie darba ņēmēji parasti ir ļoti pārstāvēti nozarēs, kurās dominē mazkvalificēta 
nodarbinātība, tostarp aprūpe mājās un ilgtermiņa aprūpe; tā kā Komisijas 2019. gada 
marta atbilstības pārbaudē par likumīgo migrāciju ir uzsvērti būtiski likumīgas 
migrācijas šķēršļi mazkvalificētiem un vidēji kvalificētiem darba ņēmējiem, neraugoties 
uz pastiprināto pieprasījumu pēc darbaspēka;

J. tā kā līdz ar vecumu palielinās to cilvēku skaits, kuri ir atkarīgi no citu cilvēku 
palīdzības vai kuriem ir vajadzība pēc veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes; tā kā to 
personu īpatsvars, kam šādi pakalpojumi ir vajadzīgi, ir lielāks 80 gadu vecu un vecāku 
cilvēku grupā; tā kā aprūpes un atbalsta vajadzības ir dažādas un ir dažādi piemēroti 
līdzekļi patstāvības un neatkarības nodrošināšanai;
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K. tā kā mediānais vecums ES 28 dalībvalstīs palielinājies no 38,3 gadiem 2001. gadā līdz 
43,1 gadam 2018. gadā; tā kā 2018. gadā3 19 % ES iedzīvotāji bija vismaz 65 gadus 
veci un, pieņemot politiskus lēmumus ES, valstu un reģionālā līmenī, viņu vajadzības 
būtu jāņem vērā;

L. tā kā demogrāfiskās pārmaiņas un citi sociālie un ekonomiskie faktori pakāpeniski 
izraisa kvalitatīvu trūkumu darba tirgū, kā rezultātā ir grūti atrast atbilstoši kvalificētus 
darba ņēmējus, un tā kā demogrāfiskās tendences kļūst arvien nelabvēlīgākas, jo 
paredzams, ka vecumatkarības koeficients palielināsies no 29,6 % 2016. gadā līdz 
51,2 % 2070. gadā, pastāv arī kvantitatīvs trūkums, jo īpaši konkrētās nozarēs, 
piemēram, aprūpes nozarē;

M. tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš gados īpaši vecākiem cilvēkiem, lai vajadzības 
gadījumā atbalstītu tos, kas vairs nespēj dzīvot patstāvīgi, un nepieļautu viņu izolētību;

N. tā kā lielākā daļa vecāka gadagājuma cilvēku lielākā vecumā vēlētos dzīvot savās mājās, 
lai gan tas nav iespējams visiem, kas to vēlas, un tāpēc daudzi no viņiem dzīvo 
institucionālās aprūpes iestādēs;

O. tā kā pārvietošanās ierobežojumu un aprūpes iestāžu pārapdzīvotības laikā, ko izraisīja 
Covid-19 pandēmija, vecāka gadagājuma cilvēki saskārās ar necilvēcīgu aprūpes 
trūkumu un diskomfortu, kas nekad nedrīkst atkārtoties,

Definīcijas

1. uzsver, ka šajā rezolūcijā tiks izmantotas šādas definīcijas:

(a) “aprūpe” ir cilvēka veselības, labklājības un aizsardzības vajadzību nodrošināšana,

(b) “ģimenes aprūpe” ir aprūpes sniegšana aprūpes saņēmējam, ko veic viens vai 
vairāki viņa vai viņas ģimenes locekļi kā aprūpētājs vai aprūpētāji,

(c) “emocionāli piesaistīta aprūpe” ir aprūpes sniegšana aprūpes saņēmējam, ko veic 
persona, ar kuru aprūpes saņēmējam ir mīlestības vai draudzības saites, neatkarīgi 
no tā, vai aprūpētājs pieder pie aprūpes saņēmēja ģimenes,

(d) “aprūpe mājās” ir aprūpes sniegšana aprūpes saņēmēja mājās,

(e) “profesionāla aprūpe” ir aprūpe, ko sniedz aprūpētājs, kuram nepieciešama īpaša 
izglītība un apmācība, un parasti par samaksu, bet neizslēdzot brīvprātīgu 
profesionālu aprūpi,

(f) “medicīniska aprūpe” ir daļa no profesionālās aprūpes, ko veic aprūpētāji, kuriem ir 
medicīniska izglītība, piemēram, medmāsas, ārsti, ārstu palīgi, dietologi, medicīnas 
tehniķi, optometristi, farmaceiti, farmācijas tehniķi, ārsti, arodārsti, zobārsti, 
vecmātes, psihologi un citi veselības aprūpes profesionāļi,

(g) “brīvprātīga aprūpe” ir aprūpes sniegšana bez atlīdzības, izņemot ģimenes aprūpi 

3 Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, “Eiropas Savienības demogrāfijas prognozes”, 2020. gada marts, 3. lpp.



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

vai emocionāli piesaistītu aprūpi;

Aprūpe

2. uzskata, ka ikvienam cilvēkam jābūt tiesībām izvēlēties kvalitatīvus aprūpes 
pakalpojumus, kas viņam un viņa ģimenei ir piemēroti; mudina dalībvalstis, plānojot 
aprūpi, ņemt vērā to personu viedokļus un vēlmes, kuras saņem aprūpi saskaņā ar 
dzīvības respektēšanas un cilvēka cieņas ievērošanas principu; uzskata, ka, izstrādājot 
aprūpes pakalpojumus, jāņem vērā visu kategoriju lietotāji, viņu atšķirības un dažādās 
prioritātes viņiem nepieciešamo aprūpes pakalpojumu veidu ziņā;

3. atgādina, ka aprūpe nav Eiropas Savienības kompetencē;

4. aicina Komisiju atzīt un novērtēt to, ka aprūpētāju darba būtība neaizstājams 
ieguldījums sabiedrībā, un tādēļ pievērst uzmanību aprūpes profesionālajam prestižam 
un izvairīties no nievājošiem salīdzinājumiem ar citām darbībām vai negatīvu 
novērtējumu veikšanas; aicina Komisiju atzīt un paust aprūpētāju neaprēķināmo vērtību 
ar kampaņām un politiku, kas uzsver aprūpētāju darba radīto cilvēcisko labumu, 
profesionālo prestižu un sociālo ietekmi;

5. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka laiku, kas pavadīts, sniedzot pakalpojumus trešajām 
personām un aprūpējot tās, tostarp maternitātei, var atzīt par pieredzi un apmācību, 
apgūstot ar sociālo un humanitāro darbu saistītu spēju un prasmju kopumu; aicina 
dalībvalstis atzīt, ka iegūtās kompetences ietver empātiju, solidaritāti, viesmīlību, 
sirsnīgumu, dziļu cieņu un līdzjūtību pret tiem, kuri cieš, saziņas prasmes, grupu un 
uzdevumu pārvaldību, ārkārtas situāciju un grūtību pārdzīvošanu, improvizāciju, 
elastīgumu, noturību un emocionālo inteliģenci; uzskata, ka šīs spējas ir ārkārtīgi 
svarīgas, lai gūtu personīgus un profesionālus panākumus, un tās var būt arī iedvesmas 
avots sabiedrībai, kas tiecas pēc kopēja labuma;

6. atzīmē, ka aprūpes pakalpojumi jāizstrādā tā, lai uzlabotu aprūpes nepārtrauktību, 
profilaktisko veselības aprūpi, rehabilitāciju un neatkarīgu dzīvi;

7. uzsver, cik svarīgi ir pilnībā aizsargāt vecāka gadagājuma cilvēku tiesības uz aprūpi un 
atbalstu, nodrošinot viņiem piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem, kvalitatīviem un 
visaptverošiem aprūpes un atbalsta pakalpojumiem, kas pielāgoti individuālām 
vajadzībām, un veicināt labbūtību, patstāvību, neatkarību un iekļaušanos kopienā bez 
jebkādas diskriminācijas;

8. uzsver, ka pienācīgi finansētām sociālās aizsardzības sistēmām ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu, ka aprūpe ir cenas ziņā pieņemama un pilnībā pieejama;

9. aicina Komisiju informēt dalībvalstis par milzīgo atbildību, ko uzņemas cilvēki, kuri 
rūpējas par citiem, un norāda, ka ir jāmeklē risinājums, kas nodrošinātu, ka vienmēr tiek 
respektēta cilvēku dzīvība, cieņa un veselība;

10. aicina nodrošināt vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm visās politikas jomās un 
procedūrās, kas saistītas ar trešo valstu valstspiederīgo sociālo integrāciju un integrāciju 
darba tirgū, paturot prātā, ka ģimenēs sievietes biežāk nekā vīrieši uzņemas atbildību 
par bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku vai citu apgādājamo ģimenes locekļu aprūpi; 
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atgādina, ka kvalitatīvas un pieejamas bērnu aprūpes un apgādājamo aprūpes 
nodrošināšana, kā arī elastīgs darba režīms ir svarīgs, lai uzlabotu visu vecāku un 
aprūpētāju piekļuvi darba tirgiem;

11. aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis, kad tās arvien plašāk izmanto struktūrfondu 
līdzekļus ieguldījumiem publiskās bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku un aprūpējamu 
cilvēku aprūpes sistēmās;

12. uzsver, ka ir jāuzlabo pašreizējā profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēma 
dalībvalstīs, jo grūtības saistībā ar ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanu joprojām ir 
būtisks šķērslis atbilstoša darba iegūšanā, kas kavē mobilitāti, un norāda, ka tas ir 
priekšnoteikums darbaspēka mobilitātes veicināšanai; tādēļ aicina stiprināt Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru nolūkā panākt prasmju, kompetenču un ārpus Eiropas 
iegūtu kvalifikāciju adekvātu atzīšanu;

Ģimenes aprūpe

13. uzsver, ka ģimenes aprūpe ir un arī turpmāk būs galvenais aprūpes veids sabiedrībā, jo 
ģimene ir dabiska vide aprūpes saņēmēju attīstībai visa mūža garumā, kā arī vide 
nesavtīgai mīlestības un pieķeršanās izpausmei;

14. aicina Komisiju neatkāpties no uzdevuma atzīt ģimenes būtisko lomu mūsu sabiedrībā 
kā dabisku kontekstu aprūpes saņēmēju optimālai attīstībai visos dzīves posmos un 
mudināt dalībvalstis veicināt un atbalstīt ģimeni, lai nodrošinātu, ka tā veido stabilitātes 
un uzticēšanās telpu, kas ir īpaši svarīga tiem, kam vajadzīga palīdzība;

15. uzsver, ka būtu jāveicina to ģimenes locekļu būtiskā loma, kuri vēlas pildīt savu 
pienākumu rūpēties par tiem, kuri viņiem ir vistuvākie, jo emocionālās saites, kas viņus 
vieno, ir svarīgas, lai veiktu uzdevumus, kuri neaprobežojas tikai ar vienkāršu fizisku 
rīcību; uzskata, šāda aprūpe ir nenovērtējama un to nevar izteikt finansiālā izteiksmē; 
tādēļ uzskata, ka šādiem aprūpētājiem būtu jāsaņem publiskais atbalsts, jo viņi 
apmierina kādu no sociālajām vajadzībām, un ka būtu jārod risinājumi, lai aprūpētāji 
nebūtu nelabvēlīgā situācijā, jo tiek apdraudēta viņu profesionālā darbība; tāpat uzskata, 
ka, atgriežoties darba tirgū, būtu jāatvieglo viņu piekļuve un, aizejot pensijā, viņiem 
nevajadzētu saskarties ar negatīvu ietekmi;

16. aicina dalībvalstis ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem ieviest dažāda veida 
periodiskus atvieglojumus ģimenes locekļiem, kas rūpējas par vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, jo īpaši tiem, kuriem nepieciešama īslaicīga aprūpe un dienas aprūpes 
pakalpojumi, un ieviest atbalsta pakalpojumus, tostarp elastīgu darba režīmu;

17. atgādina, ka ģimenes aprūpe nav Eiropas Savienības kompetencē;

Emocionāli piesaistīta aprūpe

18. aicina dalībvalstis atzīt emocionāli piesaistītas aprūpes vērtību un uzlabot šādu 
aprūpētāju sociālo aizsardzību; mudina dalībvalstis nākt klajā ar mērķtiecīgām 
stratēģijām, lai palīdzētu emocionāli piesaistītiem aprūpētājiem un atzītu viņu 
ieguldījumu aprūpē, īpaši vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, un nākt klajā ar 
priekšlikumiem par atbilstošiem atbalsta pakalpojumiem;
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19. aicina dalībvalstis sniegt profesionālu atbalstu, apmācību un līdzbiedru konsultācijas 
emocionāli piesaistītiem aprūpētājiem;

20. atgādina, ka emocionāli piesaistīta aprūpe nav Eiropas Savienības kompetencē;

Aprūpe mājās

21. aicina dalībvalstis noteikt minimālos standartus aprūpei mājās tādās jomās kā darba 
laiks, atalgojums un aprūpētāju izmitināšana, lai ņemtu vērā viņu darba specifiku, jo 
īpaši to, ka viņi dzīvo un strādā kopīgā mājsaimniecībā kopā ar aprūpes saņēmēju, kā arī 
vidējo darba laiku, kas aprēķināms, ja aprūpētāji strādā maiņās, atalgojuma līmeni, kas 
atkarīgs no aprūpes vajadzībām, kā arī no aprūpētāju prasmes, un noteikt aprūpētājiem 
mājās viņiem paredzētu atsevišķu telpu, piekļuvi tualetei, virtuvei un, ja iespējams, 
internetam;

22. aicina dalībvalstis noteikt to pienākumu apjomu, kas jāveic aprūpētājiem mājās, 
attiecinot to tikai uz tām darbībām, kas atbilst aprūpes saņēmēja tūlītējām vajadzībām 
un ko viņš nevar veikt viens pats vai viena pati;

23. atgādina, ka aprūpe mājās nav Eiropas Savienības kompetencē, izņemot gadījumus, kad 
tā atbilst medicīniskās aprūpes definīcijai;

Profesionālā aprūpe

24. uzsver, ka aprūpes modeļiem, pakalpojumiem un iestādēm Eiropas Savienībā ir jābūt 
progresīvākajiem tehnoloģiskajiem un zinātniskajiem resursiem, sniedzot labumu 
aprūpes saņēmējiem, un tie jāpielāgo katra saņēmēja vajadzībām;

25. mudina dalībvalstis skolu un bērnudārzu tuvumā izveidot kopienas aprūpes centrus, kā 
arī brīvprātīga darba un mūžizglītības iespējas, kas paredzētas vecākiem cilvēkiem, un 
darboties, lai veicinātu saiknes starp paaudzēm, sekmējot apmaiņas starp minētajiem 
pakalpojumiem;

26. uzsver, ka topošā senioru ekonomika varētu kļūt par vienu no galvenajiem ekonomikas 
virzītājspēkiem, jo īpaši lauku apvidos, un varētu sniegt iespēju veselības un ilgtermiņa 
aprūpes nozarēm efektīvāk piedāvāt augstas kvalitātes aprūpi;

27. aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus darba un nodarbinātības apstākļus 
medicīniskās un cita veida profesionālās aprūpes profesijās un ieguldīt izglītībā un 
apmācībā kā līdzeklī, ar kuru garantēt sniegtās aprūpes kvalitāti; aicina radīt stimulus 
gados vecāku cilvēku aprūpētāja profesijas apgūšanai;

28. mudina dalībvalstis, organizējot aprūpētāju rotāciju, novērst neatbilstīgus apstākļus, kas 
vērojami darbā, kuru piešķir, izmantojot platformas vai privātas nodarbinātības 
aģentūras;

29. aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā nodrošināt iespēju izveidot aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju valsts reģistrus, lai uzraudzītu obligātos standartus un juridiskās 
prasības; norāda, ka dalībvalstis varētu savstarpēji atzīt šādus reģistrus;
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30. uzsver — lai samazinātu nedeklarētu darbu profesionālajā aprūpē, ir svarīgi nodrošināt 
publisko finansējumu īstiem aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sociālā nodrošinājuma 
sistēmās vai izmantojot nodokļu izdevumus, kas likumīgu un godīgu aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu padarīs izmaksu ziņā pieejamu un lētāku nekā aprūpes 
pakalpojumus, ko sniedz nedeklarēti aprūpētāji;

31. uzsver, ka lielākā daļa no mājsaimniecībās dzīvojošo aprūpētāju sniegtajiem 
pakalpojumiem ir pārrobežu pakalpojumi, un aicina Komisiju un dalībvalstis novērst 
šķēršļus brīvai un likumīgai aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

32. uzsver — lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo sociālo iekļaušanu un integrāciju 
tirgū, sniedzot aprūpi, un lai nodrošinātu aprūpes atzīšanu un tās vērtību, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis pie robežām kontrolē šādu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu aprūpes 
sniegšanas nolūkos, un ka tās nodrošina to, ka migrantiem ir likumīga iedzīvotāja 
statuss;

33. atgādina, ka profesionālā aprūpe nav Eiropas Savienības kompetencē, izņemot 
gadījumus, kad tā atbilst medicīniskās aprūpes definīcijai;

Medicīniskā aprūpe

34. uzsver, ka Savienības rīcībai ir jārespektē dalībvalstu atbildība par medicīniskās aprūpes 
organizēšanu un sniegšanu, tostarp medicīniskās aprūpes pārvaldību un tai piešķirto 
resursu sadali;

35. uzsver, cik svarīgi ir īstenot veselības veicināšanas un izglītošanas programmas mūža 
garumā, veikt slimību profilaksi un regulāras pārbaudes, un uzņemties jaunas 
iniciatīvas, piemēram, pilnveidot slimību profilakses politiku un padarīt efektīvākas 
veselības aprūpes programmas ar mērķi veicināt veselīgas novecošanas procesu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis aktīvi iesaistīties PVO Veselīgas novecošanas desmitgadē, 
izstrādājot veselīgu vecumdienu plānus ES, kuri aptver veselības un aprūpes 
pakalpojumu piekļūstamību, kā arī veselības veicināšanas un profilakses stratēģijas; 
aicina Komisiju programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros izveidot vērienīgu pētījumu 
programmu par fizisko un garīgo veselību; mudina dalībvalstis apsvērt iespēju šim 
mērķim izmantot finansējumu, ko nodrošina daudzgadu finanšu shēma un atveseļošanas 
instruments Next Generation EU;

36. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai attīstītu ilgtermiņa paliatīvo aprūpi un 
neārstējami slimu cilvēku aprūpi, kā arī aprūpi cilvēkiem ar smadzeņu darbības 
traucējumiem, kas saistīti ar atmiņas problēmām, un veselības atbalstu aprūpētājiem; 
aicina Komisiju un dalībvalstis uzsvērt, ka ikvienam ir jāsaņem vispiemērotākā 
daudzdisciplīnu ārstēšana, lai mazinātu viņu ciešanas, ņemot vērā veselības, 
psiholoģiskās, emocionālās un garīgās dimensijas, kas ir daļa no cilvēka veselības 
stāvokļa, un pilnībā respektējot dzīvību un cilvēka cieņu;

37. uzsver straujas rīcības nozīmi ES invaliditātes kartes ieviešanā; atgādina, ka ES 
invaliditātes karte kalpos par galveno līdzekli, kas palīdzēs personām ar invaliditāti 
izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropā bez šķēršļiem; atgādina, ka 
piekļūstamībai ir jābūt cieši saistītai ar atbilstošu infrastruktūru; mudina dalībvalstis 
palielināt Eiropas Sociālā fonda +, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Taisnīgas 
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pārkārtošanās fonda izdevumus publiskās infrastruktūras, tostarp transporta, un 
sabiedrisko vietu pielāgošanai visiem;

Brīvprātīgā aprūpe

38. uzsver, ka brīvprātīga aprūpe ir svarīga joma brīvprātīgajā darbā; aicina Komisiju 
uzskatīt, ka cēlās aprūpes darbības veicina un attīsta to personu prasmes, kuras tās 
nodrošina, tādējādi radot personīgu izaugsmi, kas veicina turpmāko personīgo, 
profesionālo un sociālo attīstību; uzskata, ka personas, kas ir ieguvušas šādu briedumu, 
var ieguldīt šīs vērtības sociālajās darbībās, kuru mērķis ir sasniegt kopējo labumu;

39. atzīst labdarības un/vai reliģisko iestāžu, tostarp katoļu baznīcas, sniegtās aprūpes 
vērtību Eiropā, ko pašlaik apliecina tās atbalsts Ukrainas krīzes laikā;

40. atgādina, ka brīvprātīgā aprūpe nav Eiropas Savienības kompetencē;

°

° °

41. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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