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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000057/2020/rev.1
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Tárgy: Holisztikus uniós fellépés az ápolás-gondozás területén, beleértve a gyermekgondozást, 
az idősek és a fogyatékossággal élő személyek gondozását – egy európai gondozási 
stratégia felé

A Covid19-járvány a gondozással összefüggésben olyan problémákra világított rá, mint az 
idősotthonokban élő személyek gondozása, a krónikus betegségben szenvedő vagy 
fogyatékossággal élő személyek gondozásának súlyos nehézsége, valamint a dolgozó szülőkre 
nehezedő nyomás a gyermekek ellátása és a gyermekgondozás megfizetése tekintetében. 
Összességében a több mint 32 millió iskolaköteles kor alatti gyermek kevesebb mint fele fér hozzá 
kisgyermekkori szolgáltatásokhoz az EU-ban. Ami az idősek gondozását illeti, a kereslet meghaladja 
a kínálatot, és a tartós ápolást és gondozást biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások külön 
problémát jelentenek. Pontos adatgyűjtésre van szükség az EU-ban rendelkezésre álló ellátásról az 
ellátás típusa szerinti bontásban, különösen a krónikus betegek és a fogyatékossággal élő személyek 
esetében.

A 65 év alattiak több mint 50%-a – többségük nő – munka mellett végez gondozási feladatokat. E 
feladatok jelentik az egyik fő okát annak, hogy a nők kevésbé vannak jelen a munkaerőpiacon, mivel 
sokan vagy csökkentik munkaidejüket, vagy abbahagyják a fizetett munkát. A rendelkezésre álló 
adatok bizonyítják a nemek között az ápolás-gondozás területén fennálló különbséget, amely kihat a 
köztük a nyugdíjak terén meglévő egyenlőtlenségekre. Rendkívül problematikus, hogy a nem 
hivatásos gondozók által nyújtott ápolásra és gondozásra semmilyen jogi szabályozás nem 
vonatkozik.

1. Ismertetné-e a Bizottság, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret mely programjai keretében 
milyen forrásokat fordítottak gondozási szolgáltatások nyújtására?

2. Ismertetné-e, hogy milyen forrásokat kíván felhasználni a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből a gondozási szolgáltatások iránti kereslet kielégítésére és 
a nők alacsony munkaerőpiaci részvételének kezelésére?

3. Szándékában áll-e kiaknázni az egész életen át tartó tanulásra, a kutatásra és az 
infrastrukturális fejlesztésre irányuló programok közötti szinergiákat a gondozási szolgáltatások 
nyújtása terén?

4. Szándékozik-e adatokat gyűjteni a gondozás különböző típusairól, tekintettel a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiára és a Covid19-válság következményeire?

5. Fel fogja-e használni ezeket az adatokat arra, hogy tovább vizsgálja a gondozás tekintetében 
meglévő egyenlőtlenséget azzal a céllal, hogy kidolgozzon egy európai gondozási stratégiát az 
egyenlőség erősítése, a foglalkoztatás fellendítése és a minőségi gondozás biztosítása 
érdekében?

6. Szándékában áll-e platformként szolgálni a minőségi, hozzáférhető és megfizethető gondozási 
szolgáltatásokkal, valamint a különböző gondozási szolgáltatási modellekkel kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjének elősegítéséhez?

7. Fontolóra veszi-e, hogy megvizsgálja a nem hivatásos gondozók helyzetét, és megosztja a 
gondozói munka jogi rendezése terén bevált tagállami gyakorlatokat?
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