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Resolucija Evropskega parlamenta o skupnih evropskih ukrepih na področju oskrbe

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 157(4) in 168(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2017 z naslovom Pobuda za podporo 
zaposlenim staršem in oskrbovalcem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 
(COM(2017)0252),

– ob upoštevanju ministrske izjave o staranju, ki je bila sprejeta 22. septembra 2017 na 
4. ministrski konferenci Ekonomske komisije Organizacije združenih narodov v 
Lizboni, z naslovom „A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of 
living longer“ (Trajnostna družba za vse starosti: izkoriščanje potenciala daljšega 
življenja), 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 
o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–20271,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2021 Stara celina se stara – možnosti in 
izzivi politik na področju staranja po letu 20202,

1UL L 433, 22.12.2020, str. 11.
2UL C 99, 1.3.2022, str. 122.
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– ob upoštevanju načel 9,11, 16 in 18 evropskega stebra socialnih pravic,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A9-0189/2022),

A. ker člen 157(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) obravnava poklicno nego 
v okviru načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in 
ženske;

B. ker člen 168(7) PDEU obravnava zdravstveno oskrbo v okviru javnega zdravja;

C. ker je naravno okolje za razvoj oskrbovancev vse življenje njihova družina, saj gre za 
okolje, kjer se nepridobitno izražajo ljubezen in naklonjenost; ker odpovedati se temu 
sicer pomeni odpovedati se nekaterim interesom posameznika, vendar to še bolj 
prispeva k osebnemu razvoju in izpolnitvi;

D. ker so ženske verjetno bolj udeležene pri skrbi za otroke, starejše, invalide in vzdrževane 
osebe ter pri opravljanju gospodinjskih nalog; 

E. ker je prisotnost otrokovih staršev v domu v prvih letih otrokovega življenja pomembna 
za utrditev čustvenih vezi, ki spodbujajo zrelost in psihološki razvoj;

F. ker oskrba presega fizično dejavnost in vključuje velikodušno zavezanost pri skrbi za 
vse vidike življenja ljudi ter zahteva medsebojno zaupanje; 

G. ker obstajajo različne oblike zaposlitve formalnih oskrbovalcev, ki živijo z oskrbovanci, 
na primer prek podjetij za oskrbo ali agencij za začasno zaposlovanje in posrednikov; 
ker to vodi do različnih ravni v kakovosti storitev oskrbe;

H. ker znaten delež sektorja formalne oskrbe na domu deluje v sivem območju, kar 
negativno vpliva na podjetja, ki nudijo oskrbo, ter na kakovost oskrbe ostarelih na 
domu; ker ni dovolj podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče natančno ugotoviti, 
koliko oskrbovalcev deluje na tako sivem območju;

I. ker so delavci tujega rodu in delavci migranti prve generacije po podatkih Eurofounda 
po navadi močno zastopani v sektorjih, v katerih prevladujejo nizkokvalificirane 
zaposlitve, vključno z oskrbo na domu in dolgotrajno oskrbo; ker so v dokumentu 
Komisije o pregledu ustreznosti zakonodaje o zakoniti migraciji iz marca 2019 
prikazane precejšnje ovire, s katerimi se na poti zakonite migracije srečujejo nizko in 
srednje kvalificirani delavci kljub povečanemu povpraševanju po delovni sili;

J. ker se število ljudi, ki so odvisni od pomoči drugih ali potrebujejo zdravstveno varstvo 
in dolgotrajno oskrbo, s starostjo povečuje; ker je delež posameznikov, ki potrebujejo te 
storitve, višji pri osebah, starih 80 let ali več; ker so potrebe po oskrbi in podpori 
raznolike, prav tako pa se razlikujejo ustrezna sredstva za omogočanje samostojnosti in 
neodvisnosti;

K. ker se je mediana starosti v EU-28 z 38,3 leta v letu 2001 povišala na 43,1 leta v 



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

SL Združena v raznolikosti SL

letu 2018; ker je bilo leta 20183 19 % državljanov EU starih 65 let ali več in ker bi bilo 
treba njihove potrebe upoštevati pri političnem odločanju na ravni EU ter na nacionalni 
in regionalni ravni;

L. ker demografske spremembe ter drugi družbeni in gospodarski dejavniki postopoma 
povzročajo manjšo kakovost na trgu dela, zaradi česar je težko najti ustrezno 
kvalificirane delavce, in medtem ko so demografski trendi vse bolj neugodni, saj naj bi 
se delež odvisnosti starejših povečal z 29,6 % v letu 2016 na 51,2 % v letu 2070, pa je 
pomanjkanje tudi kvantitativno, zlasti v posebnih sektorjih, kot je sektor oskrbe;

M. ker je treba nameniti posebno pozornost visoki starosti, da bi ljudem, ki izgubijo 
samostojnost, po potrebi pomagali, da se ne bi znašli v popolni osamitvi;

N. ker si večina starejših želi preživeti višjo starost v svojem domu, vendar to ni mogoče za 
vse, ki si to želijo, zato mnogi živijo v ustanovah za oskrbo;

O. ker so starejši med omejitvami gibanja in prenatrpanostjo ustanov za oskrbo, ki jo je 
povzročila pandemija covida-19, utrpeli nečloveško pomanjkanje oskrbe in stisko, ki se 
ne sme nikoli več ponoviti;

Opredelitve pojmov

1. V tej resoluciji se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „oskrba“ pomeni zagotavljanje tistega, kar je potrebno za zdravje, dobrobit in 
zaščito osebe;

(b) „družinska oskrba“ pomeni zagotavljanje oskrbe prejemniku oskrbe s strani člana 
ali več njegovih družinskih članov kot negovalcev ali oskrbovalcev;

(c) „pomožna oskrba“ pomeni oskrbo prejemnika oskrbe s strani osebe, s katero deli 
prejemnik oskrbe ljubezen ali prijateljstvo, ne glede na to, ali oskrbovalec pripada 
družini prejemnika oskrbe;

(d) „gospodinjska oskrba“ pomeni zagotavljanje oskrbe na domu prejemnika oskrbe;

(e) „poklicna oskrba“ pomeni oskrbo, ki jo zagotavlja negovalec, ki potrebuje posebno 
izobraževanje in usposabljanje, običajno v zameno za plačilo, vendar brez 
izključitve prostovoljne poklicne oskrbe;

(f) „zdravstvena oskrba“ pomeni del poklicne oskrbe, ki jo izvajajo negovalci iz 
zdravstvenega poklica, kot so medicinske sestre, zdravniki, zdravstveni pomočniki, 
dietetiki, medicinski tehniki, optometristi, farmacevti, lekarniški tehniki, zdravniki, 
terapevti dela, zobozdravniki, babice, psihologi in drugi zdravstveni delavci;

(g) „prostovoljna oskrba“ pomeni zagotavljanje oskrbe brez povračila stroškov, razen 
družinske ali pomožne oskrbe;

3 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, „Demographic outlook for the European Union“ 
(Demografske napovedi za Evropsko unijo), marec 2020, str. 3.
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Oskrba

2. meni, da bi morala imeti vsaka oseba pravico do izbire kakovostnih storitev oskrbe, ki 
so primerne zanjo in njeno družino; poziva države članice, naj pri načrtovanju oskrbe 
upoštevajo stališča in želje oskrbovancev v skladu z načelom spoštovanja življenja in 
človekovega dostojanstva; meni, da bi bilo treba pri pristopu k razvoju oskrbe 
upoštevati vse kategorije uporabnikov in razlike med njimi ter zelo različne želje glede 
vrste oskrbe, ki jo potrebujejo;

3. opozarja, da oskrba ni v pristojnosti Evropske unije;

4. poziva Komisijo, naj prizna delo oskrbovalcev, ki delujejo v želji, da bi pomagali, in naj 
ga ceni kot nenadomestljiv prispevek k družbi, v ta namen pa naj ohrani poklicni ugled 
tega sektorja in se izogiba škodljivim primerjavam z drugimi dejavnostmi ali slabim 
ocenam; poziva Komisijo, naj prizna in izrazi neopredeljivo vrednost oskrbovalcev, in 
sicer z izobraževalnimi kampanjami in politikami, ki poudarjajo koristi za ljudi, 
poklicni ugled in družbeni vpliv oskrbovalcev;

5. poziva države članice, naj zagotovijo, da pomoč in oskrba drugih oseb, vključno z 
materinstvom, priznata kot izkušnje in nabor sposobnosti in spretnosti za socialno in 
človekoljubno delo; poziva jih, naj priznajo, da pridobljene kompetence vključujejo 
empatijo, solidarnost, gostoljubje, sprejemanje, nežnost, občudovanje in sočutje za 
trpečega, komunikacijske spretnosti, vodenje ekip in nalog, življenje v izrednih 
razmerah in težavah, improvizacijo, prožnost, odpornost in čustveno inteligenco; meni, 
da so te sposobnosti izjemno pomembne za osebni in poklicni uspeh ter lahko služijo 
kot navdih za družbo, ki stremi k skupnemu dobru;

6. ugotavlja, da bi se morala oskrba razvijati tako, da bi se povečala stalnost oskrbe ter 
okrepili preventivno zdravstveno varstvo, rehabilitacija in neodvisno življenje;

7. poudarja, da je pomembno v celoti zaščititi pravico starejših do oskrbe in podpore ter 
jim zagotoviti dostop do cenovno dostopne, kakovostne in celostne oskrbe in storitev 
podpore, prilagojenih potrebam posameznikov, ter spodbujati dobro počutje, 
samostojnost, neodvisnost in vključevanje v skupnost brez kakršne koli oblike 
diskriminacije;

8. poudarja, da je pri zagotavljanju cenovno ugodne in resnično dostopne oskrbe ključnega 
pomena ustrezno financiranje sistemov socialne zaščite;

9. poziva Komisijo, naj države članice opozori na ogromno odgovornost, ki jo prevzamejo 
ljudje, ki skrbijo za druge, in ugotavlja, da je treba poiskati rešitev, ki bo vedno 
zagotavljala spoštovanje življenja, dostojanstva in zdravja posameznikov;

10. poziva k enakim možnostim za moške in ženske v vseh politikah in postopkih, ki so 
povezani z vključevanjem državljanov tretjih držav v družbo in na trg dela, pri čemer je 
treba upoštevati, da v družinah ženske pogosteje skrbijo za otroke, starejše ali druge 
odvisne družinske člane kot moški; opozarja, da je za izboljšanje dostopa do trga dela 
vseh staršev in oskrbovalcev bistveno zagotoviti kakovostno in dostopno otroško 
varstvo in oskrbo vzdrževanih oseb ter prožne ureditve dela;
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11. poziva Komisijo, naj države članice podpre pri večjem črpanju sredstev iz strukturnih 
skladov za vlaganje v javno otroško varstvo ter oskrbo starejših in odvisnih oseb;

12. poudarja, da je treba izboljšati obstoječi sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij med 
državami članicami EU, saj so težave pri priznavanju tujih kvalifikacij še vedno velika 
ovira pri iskanju delovne sile, kar ovira mobilnost, poleg tega pa ugotavlja, da je to prvi 
pogoj za pospeševanje mobilnosti delovne sile; zato poziva h krepitvi evropskega okvira 
kvalifikacij s ciljem vzpostaviti ustrezno priznavanje spretnosti in znanja, kompetenc in 
kvalifikacij, pridobljenih zunaj evropskih meja;

Družinska oskrba

13. poudarja, da družinska oskrba je in bo tudi v prihodnje prevladujoča oblika oskrbe v 
družbi, saj je družina naravno okolje za razvoj prejemnikov oskrbe skozi vse življenje 
ter okolje za izražanje ljubezni in naklonjenosti na nezainteresiran način;

14. poziva Komisijo, naj ne odneha pri prizadevanjih za priznanje temeljne vloge družine v 
naši družbi kot naravnega okolja za optimalni razvoj prejemnikov oskrbe v vseh 
življenjskih obdobjih ter naj spodbuja države članice k spodbujanju in podpiranju 
družine, da bi zagotovili, da bo to območje stabilnosti in zaupanja, ki je še posebej 
pomembno za tiste, ki potrebujejo pomoč;

15. poudarja, da bi bilo treba spodbujati bistveno vlogo družinskih članov, ki želijo prevzeti 
odgovornost oskrbovanja tistih, ki so jim najbližji, saj so čustvene vezi, ki jih 
povezujejo, ključne za opravljanje nalog, ki presegajo fizična dejanja; meni, da je ta 
skrb neprecenljiva in je ni mogoče izraziti v finančnem smislu; zato meni, da bi morali 
ti oskrbovalci prejeti javno podporo, saj izpolnjujejo socialne potrebe, in da bi bilo treba 
poiskati rešitve, da ne bi bili prikrajšani zaradi ogrožanja svojih poklicnih dejavnosti; 
prav tako meni, da bi jim bilo treba olajšati vrnitev na delovno mesto in da ne bi smeli 
biti oškodovani ob upokojitvi;

16. poziva države članice, naj v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji uvedejo različne 
oblike redne pomoči za družinske člane, ki skrbijo za starejše, zlasti tiste, ki potrebujejo 
nadomestno oskrbo in dnevno varstvo, ter podporne storitve, vključno s prožnimi 
ureditvami dela;

17. opozarja, da oskrba ni v pristojnosti Evropske unije;

Pomožna oskrba

18. poziva države članice, naj priznajo vrednost pomožne nege in izboljšajo njeno socialno 
zaščito; spodbuja države članice, naj oblikujejo ciljno usmerjene strategije za pomoč 
pomožnim negovalcem in priznajo njihov prispevek k oskrbi zlasti starejših ter 
predlagajo ustrezne storitve pomoči;

19. poziva države članice, naj zagotovijo strokovno podporo, usposabljanje in medsebojno 
svetovanje za pomožne negovalce;

20. opozarja, da oskrba ni v pristojnosti Evropske unije;
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Gospodinjska oskrba

21. poziva države članice, naj določijo minimalne standarde za gospodinjsko oskrbo na 
področjih, kot so delovni čas, plačilo in nastanitev negovalcev, da bi upoštevali 
posebnosti njihovega dela, zlasti dejstvo, da živijo in delajo v skupnem gospodinjstvu s 
prejemnikom oskrbe, ter povprečni delovni čas, ki ga je treba izračunati kot negovalsko 
delo v izmenah, raven plačila glede na potrebe po oskrbi in spretnosti negovalcev ter 
ločeno sobo, dostop do stranišča, kuhinje in po možnosti interneta za negovalce, ki 
živijo z oskrbovanci;

22. poziva države članice, naj opredelijo obseg obveznosti negovalcev, ki živijo z 
oskrbovanci, omejen na tiste dejavnosti, ki zadovoljujejo neposredne potrebe pacienta, 
in dejavnosti, ki jih pacient sam ne more storiti zaradi invalidnosti;

23. opozarja, da gospodinjska oskrba ni v pristojnosti Evropske unije, razen v primerih, ko 
spada v opredelitev zdravstvene oskrbe;

Poklicna oskrba

24. poudarja, da morajo imeti modeli oskrbe, storitve in ustanove v Evropski uniji 
najnaprednejše tehnološke in znanstvene vire v korist prejemnikov oskrbe ter da bi jih 
bilo treba prilagoditi potrebam posameznih prejemnikov;

25. spodbuja države članice, naj ustanovijo centre za oskrbo v skupnosti, zagotovijo 
priložnosti za prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje, namenjene starejšim, v bližini šol 
in vrtcev, ter si prizadevajo za krepitev medgeneracijskih vezi s spodbujanjem izmenjav 
med tem storitvami;

26. poudarja, da bi lahko nastajajoče srebrno gospodarstvo postalo eno od glavnih 
gospodarskih gonil, zlasti na podeželju, ter v sektorjih zdravstva in dolgotrajne oskrbe 
ponudilo priložnosti za učinkovitejšo visokokakovostno oskrbo;

27. poziva države članice, naj zaposlenim v zdravstvu in na področju oskrbe zagotovijo 
ustrezne delovne in zaposlitvene pogoje ter naj vlagajo v izobraževanje in 
usposabljanje, da bi se zagotovila kakovost oskrbe; poziva k oblikovanju spodbud za 
opravljanje poklica oskrbovalca starejših oseb;

28. poziva države članice, naj obravnavajo nezakonite delovne pogoje platform in zasebnih 
agencij za zaposlovanje, kadar organizirajo rotacije oskrbovalcev;

29. poziva države članice, naj po potrebi omogočijo vzpostavitev nacionalnih registrov 
ponudnikov storitev oskrbe za spremljanje minimalnih standardov in pravnih zahtev; 
ugotavlja, da bi lahko države članice te registre vzajemno priznavale;

30. poudarja, da je za zmanjšanje neprijavljenega dela v strokovni oskrbi pomembno 
zagotoviti javno financiranje resničnih ponudnikov storitev oskrbe v okviru sistemov 
socialne varnosti ali z davčnimi odhodki, zaradi česar bo zagotavljanje zakonitih in 
pravičnih storitev oskrbe cenovno dostopno in cenejše od storitev oskrbe, ki jih 
zagotavljajo neprijavljeni negovalci;
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31. poudarja, da je večina storitev oskrbe na domu čezmejnih, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj odpravijo ovire pri brezplačnem pravnem zagotavljanju storitev oskrbe;

32. poudarja, da je treba državljanom tretjih držav, ki delajo v oskrbi, zagotoviti socialno 
vključenost in sprejem na trg dela; da bi bila oskrba priznana in njena vrednost potrjena, 
morajo države članica nadzirati prehod teh oseb čez mejo, s čimer bo zagotovljeno, da 
gre za zakonite priseljence;

33. opozarja, da gospodinjska oskrba ni v pristojnosti Evropske unije, razen v primerih, ko 
spada v opredelitev zdravstvene oskrbe;

Zdravstvena oskrba

34. poudarja, da je treba pri ukrepih Unije spoštovati odgovornost držav članic za 
organizacijo in zagotavljanje zdravstvene oskrbe, vključno z upravljanjem zdravstvene 
oskrbe in razporejanjem dodeljenih sredstev;

35. poudarja pomen programov za vseživljenjsko spodbujanje zdravja in izobraževanje, 
preprečevanje bolezni in redne preglede ter za izvajanje novih pobud, kot so boljše 
politike preprečevanja bolezni in učinkovitejši programi zdravstvenega varstva za 
spodbujanje procesa zdravega staranja; poziva Komisijo in države članice, naj se 
dejavno vključijo v desetletje zdravega staranja, ki ga je razglasila Svetovna 
zdravstvena organizacija, in naj pripravijo načrte za zdravo staranje v EU, ki bodo 
vključevali dostop do zdravstvenih storitev in oskrbe, pa tudi strategije za promocijo 
zdravja in preprečevanja bolezni; poziva Komisijo, naj v okviru programa Obzorje 
Evropa pripravi ambiciozno raziskovalno agendo na področju telesnega in duševnega 
zdravja; spodbuja države članice, naj v ta namen po preučijo možnost uporabe sredstev 
iz večletnega finančnega okvira in instrumenta Next Generation EU;

36. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za razvoj dolgotrajne in paliativne oskrbe 
ter nege in oskrbe ljudi z možganskimi motnjami, povezanimi s težavami s spominom, 
ter zdravstvene podpore za oskrbovalce; poziva Komisijo in države članice, naj 
poudarijo, da morajo biti vsi deležni najustreznejšega večdisciplinarnega zdravljenja za 
lajšanje trpljenja, ob upoštevanju zdravstvenih, psiholoških, čustvenih in duhovnih 
razsežnosti, ki so del človeškega stanja, in ob popolnem spoštovanju življenja;

37. poudarja pomen hitrega ukrepanja pri uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide; 
opozarja, da bo evropska kartica ugodnosti za invalide ključni instrument za pomoč 
invalidom pri uveljavljanju njihove pravice do prostega gibanja v Evropi brez ovir; 
opozarja, da bi morala dostopnost spremljati ustrezna infrastruktura; spodbuja države 
članice, naj povečajo porabo iz Evropskega socialnega sklada plus, Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Sklada za pravični prehod za prilagoditev javne infrastrukture, 
vključno s prometom, in javnih prostorov za vse;

Prostovoljna oskrba

38. poudarja, da je prostovoljna oskrba pomembno področje v okviru prostovoljstva; poziva 
Komisijo, naj upošteva, da plemenita dejavnost oskrbe spodbuja in razvija znanja in 
spretnosti tistih, ki jo zagotavljajo, kar vodi k osebni rasti, ki bo prinesla razvoj na 
osebni, poklicni in družbeni ravni; meni, da lahko posamezniki, ki so dosegli to zrelost, 
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prispevajo k družbenim dejavnostim v skupno dobro;

39. priznava pomen oskrbe, ki jo v Evropi zagotavljajo dobrodelne in/ali verske ustanove, 
vključno s Katoliško cerkvijo, kar se trenutno kaže zlasti v podpori med ukrajinsko 
krizo;

40. opozarja, da oskrba ni v pristojnosti Evropske unije;

°

° °

41. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Or. en


