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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0189/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiuni europene comune în domeniul 
îngrijirii

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 157 alineatul (4) și articolul 168 alineatul (7) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 26 aprilie 2017 intitulată „O inițiativă pentru 
sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor 
care lucrează” (COM(2017)0252),

– având în vedere declarația ministerială adoptată cu ocazia celei de a patra Conferințe 
ministeriale a Comisiei Economice pentru Europa a ONU privind îmbătrânirea, care a 
avut loc la Lisabona la 22 septembrie 2017, intitulată „O societate durabilă pentru toate 
vârstele: realizarea potențialului de a trăi mai mult”, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 
decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-20271,

– având în vedere rezoluția sa din 7 iulie 2021 referitoare la îmbătrânirea populației 
vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea 
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populației după 20202,

– având în vedere principiile nr. 9, 11, 16 și 18 din Pilonul european al drepturilor sociale,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A9-0189/2022),

A. întrucât articolul 157 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) abordează îngrijirea profesională în contextul principiului egalității de 
remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă 
sau pentru o muncă de aceeași valoare;

B. întrucât articolul 168 alineatul (7) din TFUE se referă la asistența medicală în contextul 
sănătății publice;

C. întrucât mediul natural al acordării îngrijirilor de-a lungul vieții este familia însăși, unde 
dragostea și afecțiunea sunt dezinteresate; întrucât, deși o astfel de renunțare înseamnă 
renunțarea la anumite interese individuale, ea are ca rezultat o dezvoltare personală și o 
împlinire și mai mare;

D. întrucât femeile pot fi mai implicate în îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă, a 
persoanelor cu dizabilități și a altor persoane dependente, precum și în îndeplinirea 
sarcinilor casnice; 

E. întrucât prezența părinților acasă în primii ani de viață ai copilului este importantă 
pentru întărirea legăturilor afective care contribuie la maturizarea și la dezvoltarea 
psihologică a acestuia;

F. întrucât furnizarea de servicii de îngrijire reprezintă mai mult decât o acțiune concretă și 
implică un angajament asumat cu generozitate pentru a se acorda atenție tuturor 
dimensiunilor existenței umane, ceea ce necesită încredere reciprocă; 

G. întrucât există diferite forme de angajare a îngrijitorilor la domiciliu în regim intern, 
cum ar fi prin intermediul societăților de îngrijire sau al agențiilor de muncă temporară 
și al intermediarilor; întrucât acest lucru conduce la niveluri diferite de calitate a 
serviciilor de îngrijire;

H. întrucât o parte semnificativă a sectorului îngrijirii formale la domiciliu în regim intern 
își desfășoară activitatea în zona gri, ceea ce afectează în mod negativ întreprinderile 
care oferă servicii de îngrijire, precum și calitatea îngrijirii la domiciliu a persoanelor în 
vârstă; întrucât nu există date care să permită identificarea exactă a numărului de 
îngrijitori care își desfășoară activitatea într-o astfel de zonă gri;

I. întrucât, potrivit Eurofound, lucrătorii de origine străină și lucrătorii migranți de primă 
generație tind să fie foarte bine reprezentați în sectoare dominate de locuri de muncă 
mai puțin calificate, inclusiv îngrijirea la domiciliu și îngrijirea pe termen lung; întrucât 
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documentul Comisiei intitulat „Fitness check on legal migration” (Verificarea adecvării 
cu privire la migrația legală) din martie 2019 a subliniat obstacolele substanțiale în calea 
migrației legale pe care le întâmpină lucrătorii cu calificare redusă și medie, în pofida 
cererii sporite de forță de muncă;

J. întrucât numărul persoanelor dependente de asistența altora sau care au nevoie de 
asistență medicală și de îngrijire pe termen lung crește odată cu vârsta; întrucât 
proporția persoanelor care au nevoie de astfel de servicii este mai mare în rândul 
persoanelor cu vârsta de 80 de ani sau peste; întrucât nevoile de îngrijire și de sprijin 
sunt diverse și mijloacele adecvate pentru a asigura autonomia și independența diferă;

K. întrucât vârsta medie a UE-28 a crescut de la 38,3 ani în 2001 la 43,1 ani în 2018; 
întrucât, în 20183, 19 % din cetățenii UE aveau cel puțin 65 de ani și întrucât nevoile lor 
ar trebui luate în considerare în procesul de luare a deciziilor politice la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional;

L. întrucât schimbările demografice și alți factori societali și economici generează treptat 
deficite calitative pe piața forței de muncă, îngreunând găsirea unor lucrători calificați 
corespunzător și, având în vedere că tendințele demografice devin din ce în ce mai 
nefavorabile, cu o creștere preconizată a ratei de dependență a persoanelor vârstnice de 
la 29,6 % în 2016 la 51,2 % în 2070, există, de asemenea, deficite cantitative, în special 
în sectoare specifice, cum ar fi sectorul îngrijirii;

M. întrucât persoanele foarte în vârstă trebuie să primească o atenție deosebită, pentru a le 
putea ajuta, atunci când este necesar, pe cele care își pierd autonomia și a preveni 
izolarea lor;

N. întrucât majoritatea persoanelor în vârstă ar dori să trăiască în propriile lor locuințe la o 
vârstă înaintată, însă acest lucru nu este posibil pentru toți cei care doresc acest lucru și, 
prin urmare, mulți dintre aceștia trăiesc în centre de îngrijire instituționalizată;

O. întrucât, în perioadele de izolare și de saturație a centrelor de asistență, cauzate de 
pandemia de COVID-19, persoanele în vârstă s-au confruntat cu situații inumane în care 
au fost lipsite de îngrijire și de protecție, situații care nu ar trebui să se mai repete,

Definiții

1. subliniază că, în sensul prezentei rezoluții, se vor aplica următoarele definiții:

(a) „îngrijire” înseamnă furnizarea a ceea ce este necesar pentru sănătatea, bunăstarea 
și protecția unei persoane;

(b) „îngrijire în familie” înseamnă prestarea de servicii de îngrijire beneficiarului 
îngrijirii de către un membru sau de către mai mulți membri ai familiei sale în 
calitate de îngrijitor sau îngrijitori;

(c) „îngrijire prin atașare” înseamnă furnizarea de servicii de îngrijire beneficiarului 

3 Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, „Demographic Outlook for the European Union” (Perspective 
demografice pentru Uniunea Europeană), martie 2020, p. 3.
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îngrijirii de către o persoană cu care beneficiarul îngrijirii are o legătură de dragoste 
sau prietenie, indiferent dacă îngrijitorul aparține sau nu familiei beneficiarului 
îngrijirii;

(d) „îngrijire la domiciliu” înseamnă furnizarea de îngrijiri la domiciliul beneficiarului;

(e) „îngrijire profesională” înseamnă furnizarea de servicii de îngrijire de către un 
îngrijitor care are nevoie de educație și formare specială și, de regulă, în schimbul 
unei plăți, dar fără a exclude îngrijirea profesională voluntară;

(f) „îngrijire medicală” înseamnă partea din îngrijirea profesională efectuată de 
îngrijitori care aparțin profesiei medicale, cum ar fi infirmieri, medici, asistenți 
medicali, dieteticieni, tehnicieni medicali, optometriști, farmaciști, tehnicieni 
farmaciști, terapeuți fizici, terapeuți ocupaționali, stomatologi, moașe, psihologi și 
alte profesii din domeniul sănătății;

(g) „îngrijire voluntară” înseamnă furnizarea de servicii de îngrijire fără retribuție, alta 
decât îngrijirea familială sau prin atașare;

Îngrijirea

2. consideră că fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul de a alege servicii de îngrijire de 
calitate adecvate pentru propria persoană și pentru familia sa; îndeamnă statele membre 
ca, la planificarea îngrijirii, să țină seama de opiniile și dorințele celor care beneficiază 
de îngrijire, în concordanță cu principiul respectului față de viață și demnitatea umană; 
consideră că modul în care este abordată dezvoltarea serviciilor de îngrijire ar trebui să 
ia în considerare toate categoriile de utilizatori și diferențele între aceștia, precum și 
gama variată de preferințe pentru tipurile de servicii de îngrijire de care au nevoie;

3. reamintește că îngrijirea nu este o competență a Uniunii Europene;

4. invită Comisia să recunoască și să prețuiască contribuțiile îngrijitorilor în spiritul lor de 
serviciu drept contribuție de neînlocuit la societate și, prin urmare, să protejeze 
prestigiul profesional al îngrijirii, evitând comparații depreciative cu alte activități și 
evaluări negative; invită Comisia să recunoască și să exprime valoarea incalculabilă a 
celor care acordă servicii de îngrijire prin campanii și politici care să pună accentul pe 
beneficiile umane, prestigiul profesional și impactul social al celor care desfășoară 
această activitate;

5. invită statele membre să asigure că timpul petrecut în serviciul și cu îngrijirea unor terți, 
inclusiv maternitatea, poate fi recunoscut ca experiență și formare în dobândirea unui 
set de abilități și competențe legate de munca socială și umanitară, cum ar fi empatia, 
solidaritatea, ospitalitatea, duioșia, admirația și compasiunea față de cei care suferă, 
capacitatea de comunicare, gestionarea unor echipe și sarcini, viața în situații de urgență 
și dificultăți, improvizarea, flexibilitatea, reziliența și inteligența emoțională; consideră 
că aceste aptitudini au o importanță enormă pentru succesul personal și profesional și, în 
plus, pot servi ca sursă de inspirație pentru o societate aliniată la binele comun;

6. remarcă faptul că serviciile de îngrijire ar trebui să fie dezvoltate astfel încât să sprijine 
continuitatea îngrijirilor, asistența medicală preventivă, reabilitarea și un mod de viață 
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independent;

7. subliniază importanța protecției totale a dreptului la îngrijire și la sprijin 
pentru persoanele în vârstă, asigurându-le accesul la servicii de îngrijire și de sprijin 
accesibile, de calitate și holistice, adaptate nevoilor individuale, precum și promovând 
starea de bine, autonomia, independența și incluziunea în comunitate, fără nicio formă 
de discriminare;

8. subliniază rolul esențial al unor sisteme de protecție socială finanțate adecvat, pentru ca 
serviciile de îngrijire să fie abordabile ca preț și cu adevărat accesibile;

9. invită Comisia să sensibilizeze statele membre cu privire la responsabilitatea enormă pe 
care și-o asumă persoanele care îngrijesc alte persoane și consideră că trebuie să se 
caute o soluție care să asigure că în orice moment se respectă viața, demnitatea și 
sănătatea persoanelor;

10. solicită oportunități egale pentru bărbați și femei în toate politicile și procedurile legate 
de incluziunea socială și de integrarea pe piața forței de muncă a resortisanților țărilor 
terțe, ținând cont de faptul că, în familii, femeile își asumă mai des decât bărbații 
responsabilitatea pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă sau a altor membri de 
familie aflați în întreținere; reamintește că furnizarea unor servicii de calitate și 
accesibile de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente, precum și a unor formule 
flexibile de lucru sunt esențiale pentru a îmbunătăți accesul la piețele muncii pentru toți 
părinții și îngrijitorii;

11. solicită Comisiei să sprijine statele membre în privința creșterii utilizării fondurilor 
structurale pentru investiții în îngrijirea copiilor în sistemul public și în îngrijirea 
persoanelor vârstnice și dependente;

12. subliniază nevoia de a îmbunătăți sistemul existent de recunoaștere a calificărilor 
profesionale între statele membre, în condițiile în care recunoașterea calificărilor 
obținute în alt stat rămâne un obstacol important pentru corelarea dintre cererea și oferta 
de muncă, ceea ce obstrucționează mobilitatea, și observă că aceasta constituie o 
condiție pentru facilitarea mobilității muncii; solicită, așadar, consolidarea Cadrului 
european al calificărilor pentru recunoașterea adecvată a abilităților, competențelor și 
calificărilor obținute în afara Europei;

Îngrijirea în familie

13. subliniază că îngrijirea în familie este și va continua să fie forma predominantă de 
îngrijire în societate, deoarece familia este mediul natural al acordării îngrijirilor de-a 
lungul vieții, precum și cadrul pentru exprimarea iubirii și a afecțiunii într-un mod 
dezinteresat;

14. invită Comisia să nu renunțe la misiunea sa de a recunoaște rolul fundamental al 
familiei în societatea noastră, ca mediu natural pentru desfășurarea optimă a îngrijirii în 
toate etapele vieții, și să încurajeze statele membre să o promoveze și să o sprijine, 
pentru a garanta că aceasta oferă spațiul de stabilitate și de încredere care este deosebit 
de important pentru cei care au nevoie de ajutor;
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15. subliniază faptul că ar trebui promovat rolul fundamental al membrilor de familie care 
doresc să își asume responsabilitatea de a avea grijă de cei apropiați lor, dat fiind faptul 
că legăturile emoționale care îi unesc sunt esențiale pentru îndeplinirea acestor sarcini, 
care merg dincolo de simple acte fizice; consideră că această îngrijire este neprețuită și 
nu poate fi exprimată în termeni financiari; consideră, prin urmare, că persoanele care 
oferă îngrijiri trebuie să beneficieze de sprijin public, deoarece răspund unei nevoi 
sociale, și că ar trebui să se găsească soluții pentru ca aceste persoane să nu fie 
dezavantajate din cauză că activitățile lor profesionale sunt compromise; de asemenea, 
consideră că ar trebui să se faciliteze accesul acestor persoane atunci când revin pe piața 
muncii, iar atunci când se pensionează, nu ar trebui să fie afectate negativ;

16. invită statele membre să introducă, în strânsă cooperare cu partenerii sociali, diferite 
forme de ajutor periodic pentru membrii familiei care îngrijesc persoane în vârstă, în 
special pentru cei care au nevoie de servicii de îngrijire de degrevare temporară și pe 
timp de zi, precum și servicii de sprijin, inclusiv formule flexibile de lucru;

17. reamintește că îngrijirea familiei nu este o competență a Uniunii Europene;

Îngrijirea prin atașare

18. invită statele membre să recunoască valoarea îngrijirii prin atașare și să își 
îmbunătățească protecția socială; încurajează statele membre să conceapă strategii 
specifice pentru a ajuta îngrijitorii prin atașare și pentru a recunoaște contribuția 
acestora la îngrijirea persoanelor în vârstă, în special, precum și să prezinte propuneri 
pentru servicii de asistență adecvate;

19. invită statele membre să ofere asistență profesională, formare și consiliere reciprocă 
pentru îngrijitorii prin atașare;

20. reamintește că îngrijirea prin atașare nu este o competență a Uniunii Europene;

Îngrijirea la domiciliu

21. invită statele membre să stabilească standarde minime pentru îngrijirea la domiciliu în 
domenii precum timpul de lucru, remunerarea și cazarea îngrijitorilor, pentru a ține 
seama de specificul activității lor, în special de faptul de a trăi și lucra într-o gospodărie 
comună cu beneficiarul îngrijirii, precum și de un timp mediu de lucru care trebuie 
calculat ca îngrijitori care lucrează în schimburi, de nivelul remunerației în funcție de 
nevoile de îngrijire, precum și de competențele îngrijitorilor, de o cameră separată, de 
accesul la toaletă, bucătărie și, dacă este posibil, la internet pentru îngrijitorii la 
domiciliu;

22. invită statele membre să identifice domeniul de aplicare al obligațiilor îngrijitorilor la 
domiciliu care se limitează la acele activități care satisfac nevoile imediate ale 
beneficiarului îngrijirilor și pe care acesta nu le poate satisface pe cont propriu;

23. reamintește că îngrijirea la domiciliu nu este de competența Uniunii Europene, cu 
excepția cazurilor în care se încadrează în definiția asistenței medicale;

Îngrijirea profesională
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24. subliniază că modelele, serviciile și facilitățile de îngrijire din Uniunea Europeană 
trebuie să dispună de cele mai avansate mijloace tehnologice și științifice pentru 
beneficiarii serviciilor de îngrijire, adaptându-se la nevoile fiecăruia dintre aceștia;

25. încurajează statele membre să înființeze centre de îngrijire comunitară și să ofere 
oportunități de voluntariat și de învățare pe tot parcursul vieții care să vizeze persoanele 
în vârstă din apropierea școlilor și a grădinițelor și să depună eforturi pentru a promova 
legăturile dintre generații prin încurajarea schimburilor între aceste servicii;

26. subliniază că noua „economie de argint” s-ar putea transforma în unul dintre 
principalele motoare economice, mai ales în zonele rurale, și ar putea oferi oportunități 
pentru sectoarele sănătății și îngrijirii pe termen lung, oferind îngrijire de înaltă calitate 
într-o manieră mai eficientă;

27. invită statele membre să asigure condiții adecvate de muncă și angajare în profesiile 
medicale și de îngrijire profesională și să investească în educație și formare, ca mijloc 
de a garanta calitatea îngrijirilor oferite; solicită crearea unor stimulente pentru 
exercitarea profesiei de îngrijitor pentru persoanele în vârstă;

28. îndeamnă statele membre să abordeze condițiile neregulamentare constatate în cadrul 
muncii atribuite prin intermediul platformelor online sau al agențiilor private de ocupare 
a forței de muncă atunci când organizează rotația personalului de îngrijire;

29. solicită statelor membre să permită, dacă acest lucru este necesar, crearea unor registre 
naționale ale furnizorilor de servicii de îngrijire, pentru a monitoriza respectarea 
standardelor minime și a cerințelor legale; consideră că aceste registre ar putea fi 
recunoscute reciproc de către statele membre;

30. subliniază că, pentru a reduce munca nedeclarată din îngrijirea profesională, este 
important să se acorde finanțare publică pentru furnizorii veritabili de servicii de 
îngrijire în cadrul sistemelor de securitate socială sau prin cheltuieli fiscale, ceea ce va 
face ca furnizarea legală și echitabilă de servicii de îngrijire să aibă prețuri abordabile și 
să fie și mai puțin costisitoare decât serviciile de îngrijire furnizate de îngrijitorii 
nedeclarați;

31. subliniază că majoritatea serviciilor de îngrijire la domiciliu în regim intern sunt 
transfrontaliere și solicită Comisiei și statelor membre să ridice barierele din calea 
furnizării legale gratuite a serviciilor de îngrijire;

32. subliniază că, pentru a asigura incluziunea socială și integrarea pe piață a resortisanților 
țărilor terțe atunci când furnizează servicii de îngrijire și pentru a asigura recunoașterea 
și valoarea îngrijirii, este important ca statele membre să controleze la frontieră intrarea 
acestor resortisanți ai țărilor terțe pentru a oferi îngrijire și pentru a se asigura că aceștia 
sunt migranți cu ședere legală;

33. reamintește că îngrijirea profesională nu este o competență a Uniunii Europene, cu 
excepția cazurilor în care se încadrează în definiția asistenței medicale;

Asistența medicală
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34. subliniază că acțiunea Uniunii trebuie să respecte responsabilitățile statelor membre în 
ceea ce privește organizarea și furnizarea de asistență medicală, inclusiv gestionarea 
asistenței medicale și alocarea resurselor care îi sunt rezervate;

35. subliniază importanța programelor de promovare și educație în domeniul sănătății pe tot 
parcursul vieții, de prevenire a bolilor și de examinare periodică și de lansare a unor noi 
inițiative, cum ar fi politici mai bune de prevenire a bolilor și programe de asistență 
medicală mai eficiente pentru a stimula procesul îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate; solicită Comisiei și statelor membre să se implice în mod activ în Deceniul 
îmbătrânirii sănătoase al OMS, prin elaborarea de planuri pentru o îmbătrânire 
sănătoasă în UE, care să prevadă accesul la servicii de sănătate și îngrijire, precum și 
strategii pentru promovarea sănătății și a prevenției; solicită Comisiei să adopte o 
agendă de cercetare ambițioasă în ceea ce privește sănătatea fizică și mentală în cadrul 
programului Orizont Europa; încurajează statele membre să ia în considerare utilizarea 
în acest scop a fondurilor oferite de cadrul financiar multianual și de instrumentul 
Next Generation EU;

36. invită statele membre să ia măsuri cu privire la dezvoltarea îngrijirii pe termen lung, 
paliative și în cadrul azilurilor și a îngrijirii pentru persoanele cu tulburări cerebrale 
asociate cu probleme de memorie, precum și a sprijinului în materie de sănătate pentru 
îngrijitori; invită Comisia și statele membre să sublinieze necesitatea ca toată lumea să 
beneficieze de cele mai bune tratamente multidisciplinare, astfel încât să li se reducă 
suferința, luând în considerare dimensiunea sanitară, psihologică, emoțională și 
spirituală care țin de condiția umană și manifestând un respect absolut pentru viață și 
demnitatea umană;

37. subliniază importanța unei acțiuni rapide în ceea ce privește punerea în aplicare a 
cardului european pentru dizabilitate; reamintește că cardul european pentru dizabilitate 
va fi un instrument-cheie pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să își exercite dreptul 
la liberă circulație într-o Europă fără bariere; reamintește că accesibilitatea ar trebui să 
fie însoțită de o infrastructură adecvată; încurajează statele membre să mărească 
cheltuielile din Fondul social european Plus, Fondul european de dezvoltare regională și 
Fondul pentru o tranziție justă pentru adaptarea infrastructurii publice, inclusiv a 
transporturilor, și a spațiilor publice pentru toți;

Îngrijirea voluntară 

38. subliniază că îngrijirea voluntară este un domeniu relevant în cadrul voluntariatului; 
invită Comisia să țină seama de faptul că nobila activitate de îngrijire încurajează și 
dezvoltă competențele celor care o efectuează, implicând o creștere personală care duce 
la dezvoltare personală, profesională și socială în viitor; consideră că persoanele care au 
dobândit această maturitate umană pot contribui prin aceste avantaje la activități sociale 
vizând binele comun;

39. recunoaște valoarea îngrijirii oferite în Europa de instituții caritabile și/sau religioase, 
inclusiv de Biserica Catolică, cum demonstrează în momentul de față mai ales sprijinul 
acordat de aceasta în timpul crizei ucrainene;

40. reamintește că îngrijirea voluntară nu este o competență a Uniunii Europene;
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41. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

Or. en


