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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0189/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego „W kierunku wspólnych europejskich działań w 
dziedzinie opieki”

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 157 ust. 4 i art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 kwietnia 2017 r. pt. „Inicjatywa na rzecz 
wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców 
i opiekunów” (COM(2017)0252),

– uwzględniając deklarację ministerialną przyjętą dnia 22 września 2017 r. w Lizbonie 
podczas czwartej konferencji ministerialnej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
na temat starzenia się pt. „A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of 
living longer” [Zrównoważone społeczeństwo dla wszystkich pokoleń: wykorzystanie 
potencjału dłuższego życia], 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 
2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–20271,

– uwzględniając swoją rezolucję z 7 lipca 2021 r. w sprawie starzenia się Starego 

1 Dz.U. L 433 z 22.12.2020, s. 11.
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Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą 
starzenia się społeczeństwa2,

– uwzględniając zasady nr 9, 11, 16 i 18 Europejskiego filaru praw socjalnych,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia (A9-0189/2022),

A. mając na uwadze, że art. 157 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) odnosi się do profesjonalnej opieki w kontekście zasady równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę 
takiej samej wartości;

B. mając na uwadze, że art. 168 ust. 7 TFUE odnosi się do opieki medycznej w kontekście 
zdrowia publicznego;

C. mając na uwadze, że naturalnym środowiskiem rozwoju osób korzystających z opieki 
przez całe życie jest ich własna rodzina, w której miłość i uczucia wyraża się 
bezinteresownie; mając na uwadze, że chociaż takie poświęcenie oznacza zrzeczenie się 
pewnych indywidualnych potrzeb, w jeszcze większym stopniu prowadzi do rozwoju 
osobistego i do spełnienia;

D. mając na uwadze, że kobiety bywają częściej zaangażowane w opiekę nad dziećmi, 
osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami oraz w wykonywanie 
obowiązków domowych; 

E. mając na uwadze, że obecność w domu rodziców w pierwszych latach życia dziecka jest 
ważna dla utrwalenia więzi emocjonalnych, które sprzyjają dojrzałości i rozwojowi 
psychicznemu;

F. mając na uwadze, że świadczenie opieki wykracza poza czynności fizyczne i wymaga 
szczodrobliwości w zobowiązaniu do dbałości o wszystkie wymiary ludzkiego życia, co 
wymaga wzajemnego zaufania; 

G. mając na uwadze, że istnieją różne formy zatrudnienia formalnych opiekunów 
mieszkających w domu podopiecznego, na przykład za pośrednictwem przedsiębiorstw 
lub agencji pracy tymczasowej i pośredników; mając na uwadze, że prowadzi to do 
zróżnicowania jakości usług opieki;

H. mając na uwadze, że znaczna część formalnego sektora opiekunów mieszkających w 
domu podopiecznego funkcjonuje w szarej strefie, co niekorzystnie wpływa na 
przedsiębiorstwa świadczące usługi opieki, a także na jakość opieki domowej nad 
osobami starszymi; mając na uwadze, że brakuje danych umożliwiających dokładne 
określenie liczby opiekunów działających w szarej strefie;

I. mając na uwadze, że według Eurofoundu w sektorach wymagających niższych 

2 Dz.U. C 99 z 1.3.2022, s. 122.
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kwalifikacji, w tym w przypadku opieki domowej i opieki długoterminowej, bardzo 
licznie reprezentowani są pracownicy pochodzący z zagranicy i pracownicy migrujący 
w pierwszym pokoleniu; mając na uwadze, że w przeprowadzonej przez Komisję 
ocenie adekwatności w zakresie legalnej migracji z marca 2019 r. podkreślono istotne 
przeszkody w legalnej migracji pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach 
pomimo zwiększonego popytu na siłę roboczą;

J. mając na uwadze, że liczba osób, które są zależne od pomocy innych lub potrzebują 
opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, wzrasta wraz z wiekiem; mając na uwadze, 
że odsetek osób potrzebujących takich usług jest wyższy wśród osób w wieku 80 lat lub 
starszych; mając na uwadze, że potrzeby w zakresie opieki i wsparcia są zróżnicowane 
oraz że różne są także odpowiednie środki służące zapewnieniu autonomii i 
samodzielności;

K. mając na uwadze, że mediana wieku w UE-28 wzrosła z 38,3 lat w 2001 r. do 43,1 lat w 
2018 r.; mając na uwadze, że w 2018 r.3 19 % obywateli UE miało 65 lat lub więcej 
oraz że ich potrzeby należy uwzględniać w procesie podejmowania decyzji 
politycznych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym;

L. mając na uwadze, że zmiany demograficzne oraz inne czynniki społeczne i gospodarcze 
stopniowo prowadzą do jakościowych niedoborów na rynku pracy i utrudniają 
znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a z uwagi na to, że trendy 
demograficzne stają się coraz mniej korzystne w związku z oczekiwanym wzrostem 
współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi z 29,6 % w 2016 r. do 
51,2 % w 2070 r., występują także braki ilościowe, w szczególności w specyficznych 
sektorach takich jak sektor opiekuńczy;

M. mając na uwadze, że szczególną uwagę należy poświęcić osobom w podeszłym wieku, 
aby w razie potrzeby pomóc osobom tracącym samodzielność i zapobiec ich izolacji;

N. mając na uwadze, że większość osób starszych chciałaby w zaawansowanym wieku 
mieszkać we własnych domach, lecz nie zawsze jest to możliwe, w związku z czym 
wiele z nich przebywa w placówkach opieki instytucjonalnej;

O. mając na uwadze, że w okresach izolacji i przeludnienia ośrodków opieki zdrowotnej z 
powodu pandemii COVID-19 starsi ludzie znaleźli się w nieludzkiej sytuacji braku 
opieki i byli narażeni na cierpienie, co nie powinno się już nigdy powtórzyć;

Definicje

1. podkreśla, że do celów niniejszej rezolucji stosuje się następujące definicje:

a) „opieka” oznacza zapewnienie tego, co jest niezbędne dla zdrowia, dobrostanu i 
ochrony danej osoby;

b) „opieka rodzinna” oznacza świadczenie opieki osobie z niej korzystającej przez 

3 Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, „Demographic outlook for the European Union” [Prognoza 
demograficzna dla Unii Europejskiej], marzec 2020, s. 3.
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członka lub kilku członków rodziny w roli opiekuna lub opiekunów;

c) „opieka bliskiej osoby” oznacza świadczenie opieki osobie z niej korzystającej 
przez osobę, którą łączy z podopiecznym więź miłości lub przyjaźni, niezależnie od 
tego, czy opiekun jest członkiem rodziny osoby korzystającej z opieki;

d) „opieka domowa” oznacza świadczenie opieki w domu osoby z niej korzystającej;

e) „opieka profesjonalna” oznacza świadczenie opieki przez opiekuna, od którego 
wymaga się specjalnego wykształcenia i szkolenia, zwykle za opłatą, co nie 
wyklucza profesjonalnej opieki na zasadzie wolontariatu;

f) „opieka medyczna” oznacza część profesjonalnej opieki świadczonej przez 
opiekunów wykonujących zawód medyczny, takich jak pielęgniarki, lekarze, 
asystenci medyczni, dietetycy, technicy medycyny, optometryści, farmaceuci, 
technicy farmacji, terapeuci fizyczni, terapeuci zajęciowi, dentyści, położne, 
psychologowie i inni;

g) „opieka na zasadzie wolontariatu” oznacza świadczenie opieki bez rekompensaty w 
innej postaci niż w przypadku opieki rodzinnej lub opieki bliskiej osoby;

Opieka

2. uważa, że każda osoba powinna mieć prawo do wyboru wysokiej jakości usług 
opiekuńczych, które odpowiadają jej i jej rodzinie; wzywa państwa członkowskie, aby 
przy planowaniu opieki uwzględniały opinię i wolę osoby korzystającej z opieki 
zgodnie z zasadą poszanowania życia i godności człowieka; uważa, że podejście 
stosowane przy rozwijaniu usług opiekuńczych powinno uwzględniać wszystkie 
kategorie użytkowników, różnice między nimi i szeroki zakres preferencji dotyczących 
rodzajów usług opiekuńczych, których potrzebują;

3. przypomina, że opieka nie należy do kompetencji Unii Europejskiej;

4. wzywa Komisję do uznania i docenienia wkładu opiekunów ze względu na ich 
gotowość służenia innym jako niezastąpionego wkładu w funkcjonowanie 
społeczeństwa, a zatem do zadbania o zawodowy prestiż świadczonej przez nich opieki 
i do unikania obraźliwych porównań z innymi rodzajami działalności lub pogardliwych 
ocen; zwraca się do Komisji o uznanie i ukazanie nieocenionej wartości opiekunów 
poprzez kampanie i strategie polityczne podkreślające korzyści ludzkie, prestiż 
zawodowy i społeczny wpływ opiekunów;

5. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by czas spędzony na świadczeniu usług 
osobom trzecim i opiece nad nimi, w tym macierzyństwo, mógł być uznawany za 
doświadczenie i naukę polegającą na zdobywaniu szeregu kwalifikacji i umiejętności 
związanych z pracą społeczną i humanitarną; wzywa państwa członkowskie do uznania, 
że nabyte kompetencje obejmują empatię, solidarność, gościnność, ciepło, podziw i 
współczucie dla osób cierpiących, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie zespołem i 
zadaniami, funkcjonowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i pokonywanie trudności, 
improwizację, elastyczność, odporność i inteligencję emocjonalną; uważa, że 
umiejętności te mają ogromne znaczenie dla sukcesu osobistego i zawodowego, a także 
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mogą służyć za wzór w społeczeństwie nastawionym na wspólne dobro;

6. zwraca uwagę, że usługi opiekuńcze należy rozwijać, by zwiększyć ciągłość opieki, 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz wydłużyć samodzielne życie;

7. podkreśla znaczenie pełnej ochrony prawa osób starszych do opieki i wsparcia 
umożliwiającej im dostęp do przystępnych cenowo, wysokiej jakości i kompleksowych 
usług opiekuńczych i usług wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a 
także znaczenie sprzyjania dobrostanowi, autonomii, samodzielności i zaangażowaniu 
w życie wspólnoty bez jakiejkolwiek dyskryminacji;

8. podkreśla kluczową rolę odpowiednio finansowanych systemów ochrony socjalnej w 
zapewnianiu przystępnej cenowo i faktycznie dostępnej opieki;

9. wzywa Komisję do uświadomienia państwom członkowskim wielkiej 
odpowiedzialności ponoszonej przez osoby, które opiekują się innymi, oraz do 
poszukiwania rozwiązania, które w każdym przypadku gwarantuje poszanowanie życia, 
godności i zdrowia jednostek;

10. domaga się równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich strategiach 
politycznych i procedurach dotyczących włączenia społecznego i integracji na rynku 
pracy obywateli państw trzecich, zważywszy na to, że w rodzinach kobiety częściej niż 
mężczyźni podejmują się opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub innymi 
niesamodzielnymi członkami rodziny; przypomina, że zapewnienie dostępnej opieki 
wysokiej jakości nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz elastyczna organizacja 
pracy są niezwykle istotne dla poprawy dostępu wszystkich rodziców i opiekunów do 
rynku pracy;

11. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w coraz szerszym 
wykorzystywaniu funduszy strukturalnych na inwestycje w publiczną opiekę nad 
dziećmi i opiekę nad osobami starszymi i niesamodzielnymi;

12. podkreśla potrzebę udoskonalenia istniejącego systemu uznawania kwalifikacji 
zawodowych w państwach członkowskich, ponieważ trudności w uznawaniu 
kwalifikacji zdobytych za granicą nadal stanowią istotną przeszkodę w dopasowaniu 
zatrudnienia do popytu, co utrudnia mobilność, i zauważa, że stanowi ono niezbędny 
warunek ułatwienia mobilności pracowników; wzywa zatem do wzmocnienia 
europejskich ram kwalifikacji, aby osiągnąć odpowiedni poziom uznawania 
umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uzyskanych poza granicami Europy;

Opieka rodzinna

13. podkreśla, że opieka rodzinna jest i pozostanie główną formą opieki w społeczeństwie, 
ponieważ rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju osób korzystających z opieki 
przez całe życie, w którym miłość i uczucia wyraża się bezinteresownie;

14. wzywa Komisję, by nie ustawała w swojej misji uznawania fundamentalnej roli rodziny 
w naszym społeczeństwie jako naturalnego środowiska dla optymalnego rozwoju osób 
korzystających z opieki na wszystkich etapach życia oraz by zachęcała państwa 
członkowskie do promowania i wspierania rodziny, co pozwoli zagwarantować 
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przestrzeń stabilności i zaufania, która jest szczególnie ważna dla osób potrzebujących 
pomocy;

15. podkreśla, że należy propagować fundamentalną rolę członków rodziny pragnących 
wywiązywać się z obowiązku opieki nad bliskimi, ponieważ łączące ich relacje 
uczuciowe są kluczowe w wykonywaniu zadań wykraczających poza czynności 
fizyczne; uważa, że opieka ta ma nieocenioną i niemożliwą do wyceny finansowej 
wartość; uważa w związku z tym, że tacy opiekunowie muszą otrzymywać publiczne 
wsparcie, ponieważ zaspokajają potrzebę społeczną, i że należy znaleźć rozwiązania, 
dzięki którym nie znajdą się w gorszej sytuacji z powodu rezygnacji z aktywności 
zawodowej; jednocześnie uważa, że należy im zapewnić łatwy powrót do pracy i 
zadbać o to, by czas poświęcony na opiekę nie odbił się negatywnie na wysokości ich 
świadczeń emerytalnych;

16. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi różnych form okresowego odciążenia członków rodziny opiekujących się 
osobami starszymi, zwłaszcza tymi wymagającymi opieki wyręczającej i opieki 
dziennej, oraz do wprowadzenia usług wsparcia, w tym elastycznej organizacji pracy;

17. przypomina, że opieka rodzinna nie należy do kompetencji Unii Europejskiej;

Opieka bliskiej osoby

18. wzywa państwa członkowskie do uznania wartości opieki nad bliskimi oraz do 
zwiększenia przewidzianej przez nie ochrony socjalnej; zachęca państwa członkowskie, 
aby przedstawiły ukierunkowane strategie na rzecz pomocy opiekunom bliskich, 
zwłaszcza gdy chodzi o opiekę nad osobami starszymi, a także propozycje 
odpowiednich usług odciążających;

19. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniały opiekunom bliskich wsparcie 
zawodowe, szkolenia i wzajemne doradztwo;

20. przypomina, że opieka nad bliskimi nie należy do kompetencji Unii Europejskiej;

Opieka domowa

21. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia minimalnych standardów opieki 
domowej w takich aspektach jak czas pracy, wynagrodzenie i zakwaterowanie 
opiekunów, aby uwzględnić specyfikę ich pracy, w szczególności fakt zamieszkiwania i 
pracy we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą korzystającą z opieki, a także 
średni czas pracy opiekunów w systemie zmianowym, poziom wynagrodzenia w 
zależności od zakresu opieki oraz umiejętności opiekunów, a także osobny pokój, 
dostęp opiekunów domowych do toalety, kuchni i, w miarę możliwości, internetu;

22. apeluje do państw członkowskich o ustalenie zakresu obowiązków opiekunów 
domowych, ograniczonych do czynności zaspokajających bezpośrednie potrzeby 
własne podopiecznego oraz do czynności, których podopieczny lub podopieczna – ze 
względu na niepełnosprawność – nie może wykonać samodzielnie;

23. przypomina, że opieka domowa nie należy do kompetencji Unii Europejskiej z 
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wyjątkiem przypadków, w których wchodzi ona w zakres definicji opieki medycznej;

Opieka profesjonalna

24. podkreśla, że modele opieki, usługi i placówki opiekuńcze w Unii Europejskiej muszą 
dysponować najbardziej zaawansowanymi środkami technologicznymi i naukowymi z 
pożytkiem dla osób korzystających z opieki i dostosowanymi do potrzeb 
podopiecznych;

25. zachęca państwa członkowskie, by tworzyły w pobliżu szkół i przedszkoli placówki 
opiekuńcze oferujące opiekę środowiskową i możliwość wolontariatu, a osobom 
starszym możliwość uczenia się przez całe życie, oraz by angażowały się na rzecz 
budowania więzi międzypokoleniowych, zachęcając te placówki do współpracy;

26. podkreśla, że nowo powstająca srebrna gospodarka może stać się jedną z głównych 
ekonomicznych sił napędowych, szczególnie na obszarach wiejskich, i może dać 
sektorom opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej szansę na świadczenie opieki 
wysokiej jakości w skuteczniejszy sposób;

27. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i 
zatrudnienia w zawodach medycznych i innych zawodach opiekuńczych jako gwarancji 
jakości świadczonej opieki; apeluje o tworzenie zachęt do podejmowania zawodu 
opiekunów osób starszych;

28. wzywa państwa członkowskie do zajęcia się nieprawidłowościami przy organizacji 
rotacji opiekunów dostrzeżonymi w przypadku zatrudnienia za pośrednictwem platform 
lub przez prywatne agencje rekrutacyjne;

29. wzywa państwa członkowskie, aby w stosownych przypadkach umożliwiły tworzenie 
krajowych rejestrów podmiotów świadczących usługi opiekuńcze w celu 
monitorowania minimalnych standardów i wymogów prawnych; zauważa, że takie 
rejestry mogłyby być wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie;

30. podkreśla, że w celu ograniczenia pracy nierejestrowanej w opiece profesjonalnej 
istotne jest zapewnienie osobom faktycznie świadczącym usługi opieki finansowania 
publicznego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego lub rozliczeń 
podatkowych, co sprawi, że legalnie i uczciwie świadczone usługi opiekuńcze będą 
przystępne cenowo i mniej kosztowne niż usługi opiekuńcze świadczone przez 
niezarejestrowanych opiekunów;

31. podkreśla, że większość usług opieki świadczonych przez opiekunów mieszkających z 
podopiecznym ma charakter transgraniczny, i wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by zniosły bariery utrudniające swobodne i legalne świadczenie usług opiekuńczych;

32. podkreśla, że włączenie społeczne i integracja na rynku pracy obywateli państw trzecich 
świadczących opiekę oraz uznanie i docenienie takiej opieki wymagają, aby państwa 
członkowskie kontrolowały na granicach wjazd tych osób z państw trzecich oraz dbały 
o to, były one migrantami legalnie przebywającymi na terytorium UE;

33. przypomina, że profesjonalna opieka nie należy do kompetencji Unii Europejskiej z 
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wyjątkiem przypadków, w których wchodzi ona w zakres definicji opieki medycznej;

Opieka medyczna

34. podkreśla, że Unia musi działać z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich 
w zakresie organizacji i świadczenia opieki medycznej, w tym zarządzania opieką 
medyczną i przydziału przeznaczonych na nią zasobów;

35. podkreśla znaczenie programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przez całe 
życie, programów profilaktyki i badań przesiewowych oraz nowych inicjatyw, takich 
jak lepsza polityka zapobiegania chorobom i skuteczniejsze programy opieki 
zdrowotnej w celu sprzyjania starzeniu się w dobrym zdrowiu; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do aktywnego zaangażowania się w ramach ogłoszonej przez 
WHO „Dekady starzenia się w dobrym zdrowiu” poprzez opracowanie w UE planów 
dotyczących starzenia się w dobrym zdrowiu, które obejmą dostęp do usług 
zdrowotnych i opiekuńczych, oraz strategie promowania zdrowia i profilaktyki; wzywa 
Komisję do stworzenia ambitnego programu badawczego dotyczącego zdrowia 
fizycznego i psychicznego w ramach programu „Horyzont Europa”; zachęca państwa 
członkowskie, by rozważyły wykorzystanie w tym celu środków przewidzianych w 
wieloletnich ramach finansowych i w Next Generation EU;

36. wzywa państwa członkowskie, by podjęły działania w zakresie rozwoju opieki 
długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, opieki nad osobami z zaburzeniami pracy 
mózgu związanymi z problemami z pamięcią oraz wsparcia zdrowotnego dla 
opiekunów; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o podkreślenie 
powszechnego zapotrzebowania na najbardziej odpowiednie multidyscyplinarne 
leczenie w celu złagodzenia cierpienia, z uwzględnieniem zdrowotnego, 
psychologicznego, uczuciowego i duchowego wymiaru człowieczeństwa, przy pełnym 
poszanowaniu życia i ludzkiej godności;

37. podkreśla, że należy pilnie wdrożyć europejską kartę osoby niepełnosprawnej; 
przypomina, że europejska karta osoby niepełnosprawnej będzie kluczowym 
instrumentem, który pomoże osobom z niepełnosprawnościami w korzystaniu z prawa 
do swobodnego przemieszczania się w Europie bez barier; przypomina, że dostępność 
powinna iść w parze z odpowiednią infrastrukturą; zachęca państwa członkowskie, by 
zwiększyły wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na 
dostosowanie infrastruktury publicznej, w tym transportu, oraz przestrzeni publicznej;

Opieka w ramach wolontariatu

38. podkreśla, że opieka to istotne pole działania wolontariatu; zwraca się do Komisji, by 
wzięła pod uwagę, że działalność opiekuńcza ze szlachetnych pobudek pobudza i 
rozwija zdolności osób, które ją wykonują, co wiąże się z rozwojem osobistym 
przekładającym się na przyszłe korzyści osobiste, zawodowe i społeczne; uważa, że 
osoby, które osiągnęły taki poziom dojrzałości, mogą dzielić się tą wartością w 
działaniach społecznych na rzecz wspólnego dobra;

39. docenia wartość opieki świadczonej w Europie przez instytucje charytatywne lub 
religijne, w tym Kościół katolicki, co jest obecnie widoczne zwłaszcza w jego wsparciu 
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podczas kryzysu ukraińskiego;

40. przypomina, że opieka świadczona przez wolontariuszy nie należy do kompetencji Unii 
Europejskiej;

°

° °

41. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.

Or. en


