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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0189/2022

Europaparlamentets resolution om gemensamma europeiska åtgärder för omsorg

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artiklarna 157.4 och 168.7 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 april 2017 Ett initiativ för 
bättre balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 
(COM(2017)0252),

– med beaktande av den ministerdeklaration som antogs vid den 
fjärde ministerkonferensen från FN:s ekonomiska kommission för Europa om åldrande i 
Lissabon den 22 september 2017, A Sustainable Society for All Ages: Realizing the 
potential of living longer, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 
2020 om den fleråriga budgetramen 2021–20271,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2021 om den gamla kontinentens åldrande 
– möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 20202,

1 EUT L 433, 22.12.2020, s. 11.
2 EUT C 99, 1.3.2022, s. 122.
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– med beaktande av principerna 9, 11, 16 och 18 i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A9-0189/2022), och av följande skäl:

A. Artikel 157.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) behandlar 
professionell vård mot bakgrund av principen om lika lön för kvinnor och män för lika 
arbete eller likvärdigt arbete.

B. Artikel 168.7 i EUF-fördraget behandlar sjukvård inom ramen för folkhälsan.

C. Den naturliga platsen för tillhandahållande av omvårdnad under livets gång är familjen i 
sig, där kärlek och tillgivenhet ges på ett osjälviskt sätt. Även om detta innebär att vissa 
individuella intressen får stå åt sidan medför det en ännu högre grad av 
självförverkligande och personlig utveckling.

D. Kvinnor är ofta mycket mer delaktiga i att ta hand om barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättningar och andra personer i beroendeställning, samt i att utföra 
hushållssysslor. 

E. Föräldrarnas närvaro i hemmet under de första åren i barnets liv är viktigt för att stärka 
de känslomässiga band som gynnar mognad och psykisk utveckling.

F. Tillhandahållande av omsorg går utöver materiella handlingar. Det omfattar en 
generositet i åtagandet att ta hand om alla aspekter av människors liv, och kräver ett 
ömsesidigt förtroende. 

G. Det finns olika former av anställning för formella inneboende omsorgsgivare, till 
exempel via omsorgsföretag eller bemanningsföretag och mellanhänder. Detta leder till 
olika nivå på omsorgstjänsternas kvalitet.

H. En betydande andel av sektorn för formell inneboende omsorg är verksam i gråzonen, 
vilket negativt påverkar företag som tillhandahåller omsorgstjänster samt kvaliteten på 
äldreomsorgen i hemmet. Det saknas tillräckliga uppgifter för att exakt identifiera hur 
många vård- och omsorgsgivare som arbetar i en sådan gråzon.

I. Enligt Eurofound tenderar arbetstagare med utländsk bakgrund och första generationens 
migrerande arbetstagare att vara överrepresenterade i sektorer som domineras av 
okvalificerat arbete, inbegripet hemtjänst och långvarig vård och omsorg. 
I kommissionens kontroll av ändamålsenligheten när det gäller laglig migration från 
mars 2019 framhölls de väsentliga hindren för lagliga migrationsvägar för låg- och 
medelkvalificerade arbetstagare, trots den ökade efterfrågan på arbetskraft.

J. Antalet människor som är beroende av hjälp från andra eller har hälsobehov eller behov 
av långvarig vård och omsorg ökar med åldern. Andelen enskilda som har behov av 
sådana tjänster är högre bland personer som är 80 år eller äldre. Behoven av omsorg och 
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stöd är mångsidiga, och det är olika vilka medel som är lämpliga för att säkerställa 
oberoende och självständighet.

K. Mellan 2001 och 2018 ökade medianåldern i EU-28 från 38,3 år till 43,1 år. År 20183 
var 19 % av EU-medborgarna 65 år eller äldre, och deras behov bör beaktas vid den 
politiska beslutsprocessen på EU-nivå samt på nationell och regional nivå.

L. Den demografiska förändringen och andra samhälleliga och ekonomiska faktorer leder 
gradvis till kvalitativa brister på arbetsmarknaden, vilket gör det svårt att hitta 
arbetstagare med lämpliga kvalifikationer, och eftersom den demografiska utvecklingen 
blir allt ogynnsammare i och med att äldreförsörjningskvoten förväntas öka från 29,6 % 
2016 till 51,2 % 2070, finns det också kvantitativa brister, särskilt inom vissa sektorer 
såsom vård- och omsorgssektorn.

M. Särskild uppmärksamhet bör ägnas mycket gamla personer för att man, när så krävs, ska 
kunna hjälpa dem som inte längre klarar sig själva och förhindra att de blir isolerade.

N. De flesta äldre skulle vilja bo i sina egna hem i hög ålder, men det är inte möjligt för 
alla som önskar det och därför bor många av dem på institutionella vårdinrättningar.

O. Äldre människor drabbades av inhuman försummelse och bristande omsorg när covid-
19-pandemin orsakade nedstängningar och platsbrist på vårdinrättningar, något som inte 
får inträffa igen.

Definitioner

1. I denna resolution används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) vård eller omsorg: tillhandahållande av vad som är nödvändigt för någons hälsa, 
välfärd och skydd.

b) vård i familjen: vård som en eller flera av den vårdbehövandes familjemedlemmar 
tillhandahåller i egenskap av vårdgivare.

c) anhörigvård: vård som utförs av en person till vilken vårdmottagaren har en 
relation som bygger på kärlek eller vänskap, oavsett om vårdgivaren tillhör 
vårdmottagarens familj eller ej.

d) vård i hemmet: vård som utförs i vårdmottagarens hem.

e) professionell vård: vård som tillhandahålls av en vårdgivare som behöver särskild 
utbildning, vanligtvis mot betalning, men utan att utesluta frivillig professionell 
vård.

f) sjukvård: den del av den professionella vården som utförs av vårdgivare som 
arbetar inom sjukvården, såsom sjuksköterskor, läkare, läkarassistenter, dietister, 
medicinska tekniker, optometriker, farmaceuter, apotekstekniker, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter, tandläkare, barnmorskor, psykologer och andra vårdyrken.

3 Europaparlamentets utredningstjänst, Demographic outlook för the European Union, mars 2020, s. 3.
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g) frivilligvård: tillhandahållande av annan vård än vård i familjen eller anhörigvård 
där vårdaren inte får ersättning.

Vård

2. Europaparlamentet anser att alla människor bör få välja tjänster av god kvalitet som är 
lämpliga för dem och deras familjer. Parlamentet tillråder medlemsstaterna att det är av 
yttersta vikt att ta hänsyn till den vårdades åsikt och vilja när vården planeras, detta i 
samklang med principen om respekt för människans liv och värdighet. Parlamentet 
anser att man vid utvecklingen av omsorgstjänster bör beakta alla kategorier av 
användare samt skillnaderna mellan dessa, liksom att användarna har högst olika syn på 
vilka typer av omsorgstjänster de behöver.

3. Europaparlamentet påminner om att vård inte är en av Europeiska unionens 
befogenheter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna och värdesätta den hjälp 
vårdarna ger i sin tjänstvilliga anda som ett oersättligt bidrag till samhället, och på så 
sätt tillvarata deras yrkesheder och undvika jämförelser med andra verksamheter och 
nedvärderande bedömningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att erkänna och 
uttrycka vårdarnas omätbara värde genom kampanjer och politik där man framhåller 
vårdarnas yrkesheder och sociala påverkan samt de fördelar deras arbete har för 
människor.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tiden som ägnas åt service- och 
omsorgsarbete, inklusive moderskap, kan betraktas som erkänd erfarenhet och 
utbildning för att tillägna sig en rad färdigheter och förmågor relaterade till socialt och 
humanitärt arbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att de färdigheter 
som tillägnas omfattar empati, solidaritet, acceptans, ömhet, beundran för och 
medkännande med den som lider, kommunikationsförmåga, att kunna sköta grupper och 
uppgifter, att kunna leva med akuta behov och svårigheter, improvisation, flexibilitet, 
ihärdighet, känslomässig intelligens, med mera. Parlamentet anser att dessa 
kompetenser är av mycket stor vikt för personlig och yrkesmässig framgång, och att de 
dessutom kan vara ett inspirerande inflytande för ett samhälle inriktat på det allmänna 
bästa.

6. Europaparlamentet konstaterar att omsorgstjänsterna bör utvecklas för att öka 
kontinuiteten i omsorgen, den preventiva hälsovården, rehabiliteringen och 
möjligheterna till ett självständigt liv.

7. Europaparlamentet understryker vikten av att fullt ut skydda rätten till omsorg och stöd 
för äldre personer, möjliggöra deras tillgång till överkomliga, högkvalitativa och 
heltäckande vård- och stödtjänster, anpassade efter individuella behov och främja 
välbefinnande, självständighet, oberoende och delaktighet i samhället, utan någon form 
av diskriminering.

8. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som tillräckligt finansierade sociala 
trygghetssystem spelar när det gäller att göra omsorg överkomlig och verkligt 
tillgänglig.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra medlemsstaterna medvetna om det 
stora ansvar vårdarna bär och att man bör finna en lösning som alltid garanterar 
respekten för personens liv, värdighet och hälsa.

10. Europaparlamentet kräver lika möjligheter för män och kvinnor i all politik och alla 
förfaranden med anknytning till social delaktighet och integration på arbetsmarknaden 
för tredjelandsmedborgare, med tanke på att det i familjer oftare är kvinnor än män som 
ansvarar för omsorgen om barn, äldre och andra omsorgsberoende familjemedlemmar. 
Parlamentet påminner om att högkvalitativ och tillgänglig barnomsorg och vård av 
närstående samt flexibla arbetsformer är avgörande för att förbättra tillgången till 
arbetsmarknaden för alla föräldrar och omsorgsgivare.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna för att öka 
utnyttjandet av strukturfonderna för investeringar i offentlig barnomsorg, äldreomsorg 
och omsorg av beroende personer.

12. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att förbättra det befintliga systemet för 
erkännande av yrkeskvalifikationer mellan medlemsstaterna, eftersom svårigheter att 
erkänna utländska kvalifikationer fortfarande är ett väsentligt hinder för 
sysselsättningsmatchning, vilket hämmar rörligheten. Parlamentet konstaterar att detta 
är en förutsättning för att främja arbetskraftens rörlighet. Parlamentet efterlyser därför 
en förstärkning av den europeiska referensramen för kvalifikationer, i syfte att 
åstadkomma ett korrekt erkännande av färdigheter, kompetenser och kvalifikationer 
som förvärvats utanför EU:s gränser.

Vård i familjen

13. Europaparlamentet betonar att vård i familjen är och kommer att fortsätta att vara den 
dominerande formen av omsorg i samhället, eftersom familjen är den naturliga miljön 
för vårdmottagare att utvecklas i under hela livet, och det är också där kärlek och 
känslor uttrycks på ett oegennyttigt sätt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet med att erkänna den 
grundläggande roll familjen spelar i vårt samhälle som en naturlig miljö för bästa 
möjliga tillhandahållande av vård och omsorg under livets alla skeden, och att 
uppmuntra medlemsstaterna att främja och ge stöd till detta så att alla som är i behov av 
hjälp kan erbjudas denna särskilt viktiga stabila och trygga omgivning.

15. Europaparlamentet betonar den grundläggande roll släktingar spelar som vill vårda sina 
närstående, att det bör gynnas eftersom de relationsband som förenar dem är en 
nyckelfaktor i utförandet av deras arbete och går längre än enbart den fysiska 
handlingen. Parlamentet anser att denna omsorg är ovärderlig och att dess värde inte går 
att uppskatta eller beräkna ekonomiskt. Parlamentet anser följaktligen att de bör erhålla 
offentligt stöd för att de täcker ett samhälleligt behov, och man bör finna lösningar så att 
de inte missgynnas för att deras yrkesutövning påverkas. Parlamentet anser på samma 
sätt att deras tillgång till arbetsmarknaden när de återinträder på denna bör underlättas 
och att de vid sin pensionering inte ska missgynnas.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa olika former av periodisk assistans för 
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familjemedlemmar som tar hand om äldre, särskilt dem som behöver avlastningsvård 
och hemtjänst, och stödtjänster, inbegripet flexibla arbetsformer.

17. Europaparlamentet påminner om att vård i familjen inte är en av Europeiska unionens 
befogenheter.

Anhörigvård

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna värdet av anhörigvård och 
att förbättra deras sociala skydd. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lägga 
fram riktade strategier för att hjälpa anhörigvårdare, erkänna deras bidrag till vården, 
särskilt till äldreomsorgen, och lägga fram förslag om tillfredsställande 
avlastningstjänster.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla professionellt stöd, 
utbildning och inbördes rådgivning för anhörigvårdare.

20. Europaparlamentet påminner om att anhörigvård inte är en av Europeiska unionens 
befogenheter.

Vård i hemmet

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa miniminormer för vård i 
hemmet på områden såsom arbetstid, ersättningar och inkvartering för vårdare, för att 
kunna ta hänsyn till särdragen i deras arbete, särskilt det faktum att de bor och arbetar i 
ett gemensamt hushåll med vårdmottagaren, samt en genomsnittlig arbetstid som ska 
beräknas eftersom vårdarna arbetar i skift, en ersättningsnivå beroende på 
omsorgsbehov och vårdarnas kompetens samt ett separat rum, tillgång till toalett, kök 
och, om möjligt, internet för personal som ger vård i hemmet.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att identifiera omfattningen av 
uppgifterna för dem som ger vård i hemmet, begränsade till de aktiviteter som 
tillgodoser vårdmottagarens omedelbara egna behov och till aktiviteter som han eller 
hon inte kan göra själv.

23. Europaparlamentet påminner om att vård i hemmet inte är en av Europeiska unionens 
befogenheter, utom i de fall där den omfattas av definitionen av sjukvård.

Professionell vård

24. Europaparlamentet betonar att modellerna, tjänsterna och inrättningarna inom vård och 
omsorg i Europeiska unionen måste vara försedda med de mest avancerade tekniska och 
vetenskapliga resurserna till förmån för omsorgstagarna, och dessa resurser ska vara 
anpassade till varje mottagares behov.

25. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i närheten av skolor och förskolor  
inrätta centrum för samhällsomsorg och möjligheter till ideellt livslångt lärande riktade 
till äldre personer, och att arbeta för att främja band mellan generationer genom att 
uppmuntra utbyten mellan dessa tjänster.
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26. Europaparlamentet understryker att den framväxande silverekonomin skulle kunna bli 
en av de främsta ekonomiska drivkrafterna, särskilt på landsbygden, och ge hälso- och 
sjukvården och långtidsvården möjlighet att erbjuda omsorg av hög kvalitet på ett 
effektivare sätt.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa lämpliga arbets- och 
anställningsvillkor inom sjukvårdsyrken och andra yrken inom professionell vård och 
investera i utbildning som ett sätt att garantera kvaliteten i den vård som tillhandahålls. 
Parlamentet efterlyser incitament för att börja arbeta inom äldreomsorgen.

28. Europaparlamentet tillråder medlemsstaterna att de tar itu med de oriktiga villkor som 
tillämpas på anställda via digitala plattformar eller privata rekryteringsföretag, när de 
organiserar vårdpersonalens rotationsscheman.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, om det visar sig vara nödvändigt, 
möjliggöra upprättande av nationella register över leverantörer av omsorgstjänster för 
att övervaka miniminormer och rättsliga krav. Parlamentet noterar att dessa register 
skulle kunna erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna.

30. Europaparlamentet understryker att för att minska det odeklarerade arbetet i 
professionell vård är det viktigt att tillhandahålla offentlig finansiering med verkliga 
leverantörer av omsorgstjänster inom sociala trygghetssystem eller genom skatteutgifter 
som kommer att göra utförandet av lagliga och rättvisa omsorgstjänster ekonomiskt 
överkomligt och billigare än omsorgstjänster som tillhandahålls av odeklarerade 
omsorgsgivare.

31. Europaparlamentet betonar att största delen av de omsorgstjänster som tillhandahålls av 
inneboende personal är gränsöverskridande och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att lyfta hindren mot det fria tillhandahållandet av omsorgstjänster.

32. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör se till att tredjelandsmedborgare 
som tillhandahåller vård inkluderas socialt och på marknaden och att vården och dess 
värde erkänns genom att kontrollera sådana tredjelandsmedborgares inresa vid 
gränserna så att det kan säkerställas att dessa migranter vistas lagligt i landet så att de 
kan tillhandahålla vård.

33. Europaparlamentet påminner om att professionell vård inte är en av 
Europeiska unionens befogenheter, utom i de fall där den omfattas av definitionen av 
sjukvård.

Sjukvård

34. Europaparlamentet betonar att unionens åtgärder måste respektera medlemsstaternas 
ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård, inbegripet förvaltningen av hälso-
 och sjukvården och fördelningen av de resurser som tilldelats den.

35. Europaparlamentet framhåller vikten av program för livslångt främjande av och 
utbildning om hälsa, förebyggande av sjukdomar och regelbundna undersökningar samt 
vikten av att ta nya initiativ såsom bättre politik för att förebygga sjukdom och 
effektivare hälso- och sjukvårdsprogram för att stimulera processen för ett friskt 
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åldrande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt engagera 
sig i WHO:s årtionde för hälsosamt åldrande genom att upprätta planer för hälsosamt 
åldrande i EU som omfattar tillgång till vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande strategier. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
upprätta en ambitiös forskningsagenda för fysisk och psykisk hälsa som en del av 
programmet Horisont Europa. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att överväga att 
använda de medel som tillhandahålls från den fleråriga budgetramen och 
NextGenerationEU för detta syfte.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att utveckla 
långtidsvård, palliativ vård och hospicevård och omsorg för personer med 
hjärnsjukdomar förknippade med minnesproblem och hälsostöd för omsorgsgivare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att betona nödvändigheten 
att varje person erhåller den mest passande multidisciplinära behandlingen för att lindra 
lidandet genom att ta i beaktande såväl den hälsomässiga som den mentala, 
känslomässiga och andliga dimensionen i människans tillstånd med absolut respekt för 
livet och den mänskliga värdigheten.

37. Europaparlamentet understryker vikten av snabba åtgärder för att genomföra EU-intyget 
om funktionsnedsättning. Parlamentet påminner om att EU-intyget om 
funktionsnedsättning kommer att bli ett avgörande instrument för att hjälpa personer 
med funktionsnedsättning att utöva sin rätt till fri rörlighet i ett Europa utan hinder. 
Parlamentet erinrar om att tillgänglighet bör gå hand i hand med lämplig infrastruktur. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka sina utgifter ur 
Europeiska socialfonden+, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en 
rättvis omställning för att anpassa offentlig infrastruktur, inbegripet transport, och 
allmänna utrymmen för alla.

Frivilligvård

38. Europaparlamentet betonar att frivilligvård är ett relevant område inom frivilligarbete. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till att den ädla verksamheten 
att vårda främjar och utvecklar vårdpersonalens färdigheter, vilket leder till personlig 
mognad som ger framtida personlig, yrkesmässig och social utveckling. Parlamentet 
anser att de personer som har tillägnat sig denna mänskliga mognad kan bistå med 
denna rikedom i sociala insatser för det allmänna bästa.

39. Europaparlamentet erkänner den vård som i Europa tillhandahålls av 
välgörenhetsinstitutioner och/eller religiösa institutioner, inklusive katolska kyrkan, 
vilket för närvarande särskilt visar sig i deras stöd under krisen i Ukraina.

40. Europaparlamentet påminner om att frivilligvård inte är en av Europeiska unionens 
befogenheter.

°

° °

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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