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Resolutie van het Europees Parlement over gemeenschappelijke Europese maatregelen 
op het gebied van zorg

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 157, lid 4, en artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017, getiteld “Een initiatief om 
het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te 
ondersteunen” (COM(2017)0252),

– gezien de ministeriële verklaring die werd aangenomen tijdens de vierde 
ministerconferentie van de Economische Commissie voor Europa van de VN over 
vergrijzing, op 22 september 2017 in Lissabon, getiteld “A Sustainable Society for All 
Ages: Realizing the potential of living longer”, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021‑20271,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2021 over “Het oude continent veroudert – 

1 PB L 433 van 22.12.2020, blz. 11.
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mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020”2,

– gezien de beginselen 9, 11, 16 en 18 van de Europese pijler van sociale rechten,–
gezien artikel 54 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies 
van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0189/2022),

A. overwegende dat artikel 157, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) betrekking heeft op professionele zorg in de context van het 
beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid;

B. overwegende dat artikel 168, lid 7, VWEU betrekking heeft op medische zorg in het 
kader van de volksgezondheid;

C. overwegende dat de natuurlijke omgeving voor de ontwikkeling van zorgontvangers 
gedurende hun hele leven hun eigen gezin is, dat het kader is voor de belangeloze uiting 
van liefde en affectie; overwegende dat de hiervoor vereiste toewijding wel het opgeven 
inhoudt van bepaalde persoonlijke wensen, maar resulteert in een nog grotere 
persoonlijke ontwikkeling en voldoening;

D. overwegende dat vrouwen meer betrokken kunnen zijn bij de zorg voor kinderen, 
ouderen, personen met een handicap en andere afhankelijke personen, en bij het vervullen 
van huishoudelijke taken; 

E. overwegende dat de aanwezigheid in huis van een kinds ouders gedurende zijn eerste 
levensjaren belangrijk is om de emotionele band te versterken die zorgt voor rijpheid en 
psychologische ontwikkeling;

F. overwegende dat zorgverlening meer is dan fysieke handelingen, en gulheid 
veronderstelt, door het engagement om zich bezig te houden met alle aspecten van het 
leven van mensen, en dat zorgverlening wederzijds vertrouwen vergt; 

G. overwegende dat er verschillende vormen van werk zijn met betrekking tot formele 
inwonende zorgverleners, bijvoorbeeld via zorgbedrijven of uitzendbureaus en 
tussenpersonen; overwegende dat dit leidt tot verschillende kwaliteitsniveaus van de 
zorgdiensten;

H. overwegende dat een aanzienlijk deel van de sector van de formele inwonende zorg 
opereert in een grijze zone, hetgeen nadelig is voor bedrijven die zorgdiensten verlenen 
en voor de kwaliteit van de thuiszorg voor ouderen; overwegende dat er een gebrek is 
aan gegevens om precies vast te stellen hoeveel zorgverleners in deze grijze zone actief 
zijn;

I. overwegende dat volgens Eurofound werknemers met een buitenlandse achtergrond en 
migrerende werknemers van de eerste generatie gewoonlijk sterk vertegenwoordigd zijn 
in sectoren die worden gedomineerd door laaggeschoolde banen, waaronder thuiszorg 

2 PB C 99 van 1.3.2022, blz. 122.
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en langdurige zorg; overwegende dat uit de geschiktheidscontrole van de EU-wetgeving 
inzake legale migratie, die de Commissie in maart 2019 heeft uitgevoerd, is gebleken 
dat er aanzienlijke belemmeringen zijn wat legale migratietrajecten voor werknemers 
met een laag of gemiddeld opleidingsniveau betreft, ondanks de toegenomen vraag naar 
arbeidskrachten;

J. overwegende dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de hulp van anderen en dat 
gezondheidszorg en langdurige zorg nodig heeft, toeneemt met de leeftijd; overwegende 
dat het percentage personen dat dergelijke diensten nodig heeft, hoger ligt bij mensen 
van tachtig jaar en ouder; overwegende dat de zorg- en steunbehoeften uiteenlopen en 
dat de geschikte manieren om autonomie en zelfstandigheid te verzekeren ook 
verschillen;

K. overwegende dat de mediane leeftijd in de EU-28 is gestegen van 38,3 jaar in 2001 tot 
43,1 jaar in 2018; overwegende dat in 20183 19 % van de EU-burgers 65 jaar of ouder 
was en dat hun behoeften in aanmerking moeten worden genomen in het politieke 
besluitvormingsproces op EU-, nationaal en regionaal niveau;

L. overwegende dat de demografische veranderingen en andere maatschappelijke en 
economische factoren geleidelijk leiden tot kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt, 
waardoor het moeilijk wordt om goed opgeleide werknemers te vinden, en dat er, 
naarmate de demografische trends steeds ongunstiger worden en de 
afhankelijkheidsratio van ouderen naar verwachting zal stijgen van 29,6 % in 2016 tot 
51,2 % in 2070, ook kwantitatieve tekorten bestaan, met name in specifieke sectoren 
zoals de zorgsector;

M. overwegende dat ook bijzondere aandacht moet uitgaan naar hoge ouderdom om, 
wanneer dat nodig is, personen te helpen die niet meer zelfstandig kunnen leven en te 
voorkomen dat zij in een isolement terechtkomen;

N. overwegende dat de meeste ouderen op gevorderde leeftijd graag in hun eigen huis 
willen wonen, maar dat dit niet mogelijk is voor iedereen die dat wil, en dat velen van 
hen dus wonen in institutionele zorgvoorzieningen;

O. overwegende dat ouderen tijdens de lockdowns en de oververzadiging van de 
zorgcentra vanwege de COVID-19-pandemie te maken hebben gekregen met een 
onmenselijk gebrek aan verzorging en onmenselijk leed die zich nooit opnieuw mogen 
voordoen;

Definities

1. onderstreept dat in deze resolutie de volgende definities van toepassing zijn:

(a) “zorg”: het verstrekken van datgene wat noodzakelijk is voor de gezondheid, het 
welzijn en de bescherming van een persoon;

(b) “zorg binnen het gezin”: het verstrekken van zorg aan de zorgontvanger door een 

3 Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, “Demographic outlook of the European Union”, maart 2020, 
blz. 3.
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lid of door meerdere leden van zijn of haar gezin als verzorger of verzorgers;

(c) “zorg binnen een genegenheidrelatie”: het verstrekken van zorg aan de 
zorgontvanger door iemand waarmee de zorgontvanger een band van liefde of 
vriendschap heeft, ongeacht of de verzorger tot het gezin van de zorgontvanger 
behoort;

(d) “zorgverlening thuis”: het verstrekken van zorg bij de zorgontvanger thuis;

(e) “professionele zorg”: het verstrekken van zorg door een verzorger die speciaal 
onderwijs en een speciale opleiding nodig heeft, doorgaans tegen betaling, zonder 
evenwel vrijwillige professionele zorg uit te sluiten;

(f) “medische zorg”: het deel van de professionele zorg dat wordt verleend door 
zorgverleners die een medisch beroep uitoefenen, zoals verpleegkundigen, artsen, 
medisch assistenten, diëtisten, medische technici, optometristen, apothekers, 
farmaceutische technici, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, tandartsen, 
verloskundigen, psychologen en andere beroepen in de gezondheidszorg;

(g) “vrijwillige zorg”: het verstrekken van zorg zonder vergoeding die geen zorg 
binnen het gezin of binnen een genegenheidsrelatie is;

Zorg

2. is van mening dat iedere persoon het recht moet hebben hoogwaardige zorgdiensten te 
kiezen die geschikt zijn voor hem of haar en zijn of haar gezin; dringt er bij de lidstaten 
op aan bij de zorgplanning rekening te houden met het standpunt en de wensen van de 
zorgontvanger, met inachtneming van het beginsel van eerbiediging van het leven en de 
menselijke waardigheid; is van mening dat bij de ontwikkeling van zorgdiensten 
rekening moet worden gehouden met alle categorieën gebruikers en hun verschillen en 
uiteenlopende voorkeuren voor de soorten zorgdiensten die zij nodig hebben;

3. herinnert eraan dat zorg geen bevoegdheid van de Europese Unie is;

4. verzoekt de Commissie de bijdragen die verzorgers leveren in een geest van 
dienstbaarheid, te erkennen en te waarderen als een onvervangbare bijdrage aan de 
samenleving, en bijgevolg aandacht te besteden aan het professionele prestige van 
zorgverlening en vernederende vergelijkingen met andere activiteiten of denigrerende 
evaluaties te vermijden; verzoekt de Commissie de onschatbare waarde van 
zorgverleners te erkennen en onder de aandacht te brengen door middel van campagnes 
en beleidsmaatregelen om het menselijk voordeel, het professionele prestige en de 
sociale impact verzorgverleners te benadrukken;

5. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de tijd die wordt besteed aan dienstverlening 
aan en verzorging van derden, met inbegrip van het moederschap, kan worden 
beschouwd als ervaring en opleiding voor het verwerven van een reeks vaardigheden en 
capaciteiten in verband met maatschappelijk en humanitair werk, verzoekt de lidstaten 
te erkennen dat de verworven vaardigheden onder meer bestaan in empathie, 
solidariteit, gastvrijheid, warmte, bewondering voor en medeleven met personen die 
lijden, communicatievaardigheden, het leiden van een team en het organiseren van 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

taken, het kunnen omgaan met noodsituaties en moeilijkheden, improvisatie, 
flexibiliteit, veerkracht en emotionele intelligentie,  is van mening dat deze 
vaardigheden van groot belang zijn voor persoonlijk en professioneel succes en ook als 
inspiratie kunnen dienen voor een samenleving die gericht is op het algemeen welzijn;

6. wijst erop dat de zorgverlening verder moet worden ontwikkeld om de continuïteit 
van de zorg, de preventieve gezondheidszorg, de revalidatie en de zelfstandigheid te 
verbeteren;

7. onderstreept dat het van belang is om het recht op zorg en steun voor ouderen volledig 
te beschermen door hun toegang tot betaalbare, hoogwaardige en integrale zorg en steun 
te bieden, aangepast aan hun individuele behoeften, en door hun welzijn, autonomie, 
onafhankelijkheid en inclusie in de gemeenschap te bevorderen, vrij van iedere 
discriminatie;

8. benadrukt de belangrijke rol van toereikend gefinancierde 
socialebeschermingsregelingen om de zorg betaalbaar en werkelijk toegankelijk te 
maken;

9. verzoekt de Commissie de lidstaten bewust te maken van de grote verantwoordelijkheid 
die mensen dragen die zorgen voor anderen, en merkt op dat er een oplossing moet 
worden gevonden om te garanderen dat het leven, de waardigheid en de gezondheid van 
mensen altijd geëerbiedigd wordt;

10. dringt aan op gelijke kansen voor mannen en vrouwen in alle beleid en procedures in 
verband met sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt van onderdanen van derde 
landen, rekening houdend met het feit dat vrouwen binnen het gezin vaker dan mannen 
de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor kinderen, ouderen of andere 
afhankelijke familieleden; herinnert eraan dat de verstrekking van hoogwaardige en 
toegankelijke kinderopvang en zorg voor afhankelijke personen, alsook flexibele 
werkregelingen van essentieel belang zijn om de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle 
ouders en mantelzorgers te verbeteren;

11. verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij het opvoeren van het gebruik 
van de structuurfondsen voor investeringen in openbare kinderopvang en zorg voor 
ouderen en hulpbehoevenden;

12. benadrukt dat het bestaande systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties tussen 
de lidstaten moet worden verbeterd, aangezien moeilijkheden bij de erkenning van 
buitenlandse kwalificaties nog steeds een aanzienlijk obstakel vormen voor de 
afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, hetgeen de mobiliteit belemmert, 
en merkt op dat dit een noodzakelijke voorwaarde is om arbeidsmobiliteit te 
bevorderen; dringt daarom aan op een versterking van het Europees kwalificatiekader, 
met het oog op een passende erkenning van buiten de Europese grenzen verworven 
vaardigheden, competenties en kwalificaties;

Zorg binnen het gezin

13. benadrukt dat zorg binnen het gezin de belangrijkste vorm van zorg in de samenleving 
is en zal blijven, aangezien het gezin de natuurlijke omgeving is voor de ontwikkeling 
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van zorgontvangers gedurende hun hele leven, alsook het kader voor de belangeloze 
uiting van liefde en affectie;

14. verzoekt de Commissie alles in het werk te blijven stellen voor de erkenning van de 
fundamentele rol van de familie in onze samenleving als de natuurlijke omgeving voor 
de optimale ontwikkeling van zorgontvangers tijdens alle levensfasen, en de lidstaten 
aan te sporen de familie te bevorderen en te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat zij 
de ruimte van stabiliteit en vertrouwdheid is die zo belangrijk is voor hulpbehoevende 
personen;

15. wijst erop dat de fundamentele rol van familieleden die hun verantwoordelijkheid willen 
opnemen door te zorgen voor hun naasten moet worden bevorderd, aangezien de 
affectieve banden tussen hen van essentieel belang zijn voor het uitvoeren van hun 
taken, die verder gaan dan fysieke handelingen; is van mening dat deze zorg van 
onschatbare waarde is en niet kan worden uitgedrukt in geld; wijst er daarom op dat 
deze zorgverleners overheidssteun moeten krijgen, omdat zij voorzien in een sociale 
behoefte, en dat er oplossingen moeten worden gevonden om ervoor te zorgen dat zij 
niet benadeeld worden doordat hun arbeidsactiviteit in het gedrang komt; is eveneens 
van mening dat hun herintreding in het arbeidsproces moet worden vergemakkelijkt en 
dat zij geen nadelige gevolgen mogen ondervinden bij hun pensionering;

16. verzoekt de lidstaten in nauwe samenwerking met de sociale partners verschillende 
vormen van tijdelijke ontlasting in te voeren voor familieleden die zorgen voor ouderen, 
met name personen die respijtzorg en dagopvang nodig hebben, en ondersteunende 
diensten aan te bieden, met inbegrip van flexibele werkregelingen;

17. herinnert eraan dat zorg binnen het gezin geen bevoegdheid van de Europese Unie is;

Zorg binnen een genegenheidsrelatie

18. verzoekt de lidstaten de waarde van zorg binnen een genegenheidsrelatie te erkennen en 
de sociale bescherming van de zorgverleners te verbeteren; moedigt de lidstaten aan te 
komen met gerichte strategieën om zorgverleners binnen een genegenheidsrelatie te 
helpen en hun bijdrage aan de zorg, met name ouderenzorg, te erkennen, en voorstellen 
in te dienen voor passende ondersteunende diensten;

19. verzoekt de lidstaten professionele ondersteuning, opleiding en collegiaal advies te 
bieden aan zorgverleners binnen een genegenheidsrelatie;

20. herinnert eraan dat zorg binnen een genegenheidsrelatie geen bevoegdheid van de 
Europese Unie is;

Zorgverlening thuis

21. verzoekt de lidstaten minimumnormen vast te stellen voor zorgverlening thuis op 
gebieden als arbeidstijd, verloning en huisvesting van de zorgverleners, om rekening te 
houden met het specifieke karakter van hun werk, met name het feit dat zij wonen en 
werken in een gemeenschappelijk huishouden met de zorgontvanger, alsook een 
gemiddelde werktijd, die moet worden berekend als de zorgverleners werken in 
ploegendienst, de hoogte van de verloning, op basis van de zorgbehoeften, en de 
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vaardigheden van de zorgverleners, alsmede een aparte ruimte en toegang tot een toilet, 
een keuken en, indien mogelijk, internet;

22. verzoekt de lidstaten de omvang van de taken van zorgverleners thuis te beperken tot 
activiteiten die voorzien in de onmiddellijke persoonlijke behoeften van de 
zorgontvanger en activiteiten die hij of zij niet zelf kan verrichten;

23. herinnert eraan dat zorgverlening thuis geen bevoegdheid van de Europese Unie is, 
behalve in gevallen waarin deze valt onder de definitie van medische zorg;

Professionele zorg

24. benadrukt dat de zorgmodellen, -diensten en -voorzieningen in de Europese Unie 
moeten kunnen rekenen op de meest geavanceerde technologische en wetenschappelijke 
middelen ten behoeve van de zorgontvangers en moeten worden afgestemd op de 
behoeften van elke ontvanger;

25. spoort de lidstaten aan centra voor gemeenschapszorg op te richten en mogelijkheden te 
creëren voor vrijwilligerswerk en een leven lang leren voor ouderen in de buurt van 
scholen en crèches, en de versterking te bevorderen van de intergenerationele banden 
door uitwisseling tussen deze voorzieningen aan te moedigen;

26. benadrukt dat de opkomende zilveren economie een van de voornaamste aanjagers van 
de economie kan worden, met name in plattelandsgebieden, en de gezondheidszorg- en 
langdurigezorgsector mogelijkheden kan bieden om op efficiëntere wijze hoogwaardige 
zorg te verlenen;

27. verzoekt de lidstaten te zorgen voor goede arbeids- en werkomstandigheden voor 
medisch en ander zorgpersoneel en te investeren in onderwijs en opleiding als middel 
om de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen; verzoekt om de totstandbrenging 
van stimulansen om mensen ertoe aan te zetten te gaan werken in de ouderenzorg;

28. dringt er bij de lidstaten op aan de illegale arbeidsvoorwaarden aan te pakken die 
worden vastgesteld bij werk dat wordt toegewezen via platforms of door particuliere 
arbeidsbureaus, wanneer zij de rotatie van zorgverleners organiseren;

29. verzoekt de lidstaten zo nodig in de mogelijkheid te voorzien om nationale registers van 
verstrekkers van zorgdiensten te creëren, om toe te zien op de naleving van de 
minimumnormen en de wettelijke vereisten; merkt op dat deze registers wederzijds 
kunnen worden erkend door de lidstaten;

30. benadrukt dat het ter vermindering van zwartwerk in de professionele zorg belangrijk is 
overheidsfinanciering te verstrekken, met echte verstrekkers van zorgdiensten binnen 
socialezekerheidsstelsels, of via belastinguitgaven, hetgeen de verstrekking van 
wettelijke en eerlijke zorgdiensten betaalbaar en goedkoper zal maken dan zorgdiensten 
die worden verleend door zwartwerkers;

31. benadrukt dat de meeste verstrekking van zorgdiensten door inwonende zorgverleners 
een grensoverschrijdend karakter heeft en verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
belemmeringen voor de vrije wettelijke verstrekking van zorgdiensten weg te nemen;
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32. benadrukt dat het voor de sociale inclusie en marktintegratie van onderdanen van derde 
landen die zorg verlenen en voor de erkenning van zorg en de waarde ervan belangrijk 
is dat de lidstaten aan de grens toezicht houden op het inreizen van dergelijke 
onderdanen van derde landen om zorg te verlenen, en ervoor te zorgen dat deze legaal 
verblijvende migranten zijn;

33. herinnert eraan dat professionele zorg geen bevoegdheid van de Europese Unie is, 
behalve in gevallen waarin deze valt onder de definitie van medische zorg;

Medische zorg

34. benadrukt dat het optreden van de Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten moet 
eerbiedigen met betrekking tot de organisatie en verstrekking van medische zorg, met 
inbegrip van het beheer van medische zorg en de toewijzing van de daaraan toegewezen 
middelen;

35. onderstreept het feit dat het belangrijk is te beschikken over programma’s inzake 
voorlichting en onderwijs op het gebied van levenslange gezondheid, ziektepreventie en 
regelmatig onderzoek, en nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals een beter 
ziektepreventiebeleid en doeltreffendere gezondheidsprogramma’s, om het proces van 
gezond ouder worden te bevorderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om actief 
deel te nemen aan het Decennium voor gezond ouder worden van de WHO door 
plannen voor gezond ouder worden in de EU op te stellen met betrekking tot de toegang 
tot gezondheids- en zorgvoorzieningen, alsook strategieën voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie; verzoekt de Commissie om een ambitieuze 
onderzoeksagenda op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid vast te 
stellen in het kader van het programma Horizon Europa; moedigt de lidstaten aan te 
overwegen de middelen uit het meerjarig financieel kader en NextGenerationEU 
hiervoor te gebruiken;

36. verzoekt de lidstaten actie te ondernemen voor de ontwikkeling van langdurige zorg, 
palliatieve zorg, stervensbegeleiding en verzorging van mensen met een 
hersenaandoening die gepaard gaat met geheugenproblemen, en de ontwikkeling van 
gezondheidsondersteuning voor zorgverleners; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop te wijzen dat eenieder de multidisciplinaire behandeling moet krijgen die het meest 
geschikt is om zijn lijden te verzachten, rekening houdend met de gezondheids-, 
psychologische, affectieve en spirituele aspecten die eigen zijn aan het mens zijn en met 
een absolute eerbiediging voor het leven en de menselijke waardigheid;

37. onderstreept dat het belangrijk is snel op te treden met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de Europese gehandicaptenkaart; herinnert eraan dat de Europese 
gehandicaptenkaart een belangrijk instrument zal zijn om personen met een handicap te 
helpen hun recht op vrij verkeer in een onbelemmerd Europa uit te oefenen; herinnert 
eraan dat toegankelijkheid gepaard moet gaan met passende infrastructuur; moedigt de 
lidstaten aan meer middelen uit het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en het Fonds voor een rechtvaardige transitie te besteden 
aan het aanpassen van de publieke infrastructuur, waaronder het vervoer, en openbare 
ruimten voor iedereen;

Vrijwillige zorg
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38. benadrukt dat vrijwillige zorg een relevant gebied is binnen het vrijwilligerswerk; 
verzoekt de Commissie rekening te houden met het feit dat de nobele activiteit van 
zorgverlening de vaardigheden stimuleert en ontwikkelt van de personen die zorgtaken 
uitvoeren, met als gevolg persoonlijke groei die vervolgens leidt tot persoonlijke, 
professionele en sociale ontwikkeling; wijst erop dat de personen die deze maturiteit 
hebben verworven, de troeven in kwestie kunnen aanwenden voor sociale activiteiten 
die ten goede komen aan het algemeen welzijn;

39. erkent de waarde van de zorg die in Europa wordt verstrekt door 
liefdadigheidsinstellingen en/of religieuze instellingen, waaronder de katholieke kerk, 
zoals momenteel in het bijzonder blijkt uit de ondersteuning die zij biedt tijdens de 
Oekraïense crisis;

40. herinnert eraan dat vrijwillige zorg geen bevoegdheid van de Europese Unie is;

°

° °

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Or. en


