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Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
în numele Grupului PPE

Subiect: Acțiuni holistice ale UE în domeniul îngrijirii, inclusiv îngrijirea copiilor, îngrijirea 
persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități – Către o strategie europeană 
privind îngrijirea

În ceea ce privește furnizarea serviciilor de îngrijire, epidemia de COVID-19 a evidențiat și mai mult 
aspecte precum îngrijirea persoanelor în centrele de îngrijire pentru vârstnici și a persoanelor cu boli 
cronice sau dizabilități, care este o sarcină zilnică, precum și presiunile la care sunt supuși părinții 
care lucrează în a asigura îngrijirea copiilor și plata acesteia. În general, mai puțin de jumătate din cei 
peste 32 de milioane de copii ce nu au împlinit vârsta școlarizării obligatorii au acces la servicii de 
îngrijire a copiilor preșcolari în UE. În ceea ce privește îngrijirile acordate persoanelor în vârstă, 
cererea este mai mare decât oferta, iar furnizarea de servicii de îngrijire în unități de îngrijire pe 
termen lung constituie o problemă importantă. Este necesară colectarea de date exacte cu privire la 
serviciile de îngrijire disponibile în UE, defalcate pe tipuri de îngrijire, în special pentru persoanele cu 
boli cronice și persoanele cu dizabilități.

Peste 50 % din persoanele cu vârsta sub 65 de ani (dintre acestea majoritatea sunt femei), 
desfășoară activități de îngrijire, având și un loc de muncă. Responsabilitățile de îngrijire sunt unul 
dintre principalele motive pentru care femeile participă mai puțin pe piața muncii, multe dintre acestea 
reducându-și programul de lucru sau renunțând la locul de muncă plătit. Datele disponibile dovedesc 
existența unui decalaj de gen în ceea ce privește îngrijirile, care influențează diferența de pensii între 
bărbați și femei. Nereglementarea serviciilor de îngrijire furnizate de îngrijitorii informali este extrem 
de problematică.

1. Ar putea Comisia să precizeze ce resurse au fost cheltuite pentru prestarea de servicii de 
îngrijire și în cadrul căror programe din cadrul financiar multianual (CFM) existent?

2. Va sublinia Comisia ce resurse din CFM 2021-2027 intenționează să utilizeze pentru a satisface 
cererea de servicii de îngrijire și pentru a găsi o soluție pentru rata scăzută de participare a 
femeilor pe piața muncii?

3. Va utiliza Comisia sinergii între programele de învățare pe tot parcursul vieții, de cercetare și de 
dezvoltare a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire?

4. Intenționează Comisia să colecteze date privind diferitele tipuri de îngrijire, având în vedere 
Strategia privind egalitatea de gen și implicațiile crizei provocate de COVID-19?

5. Se va folosi de aceste date pentru a examina în continuare deficitul de îngrijire în vederea 
dezvoltării unei strategii europene privind îngrijirea, pentru a consolida egalitatea, a stimula 
ocuparea forței de muncă și a asigura furnizarea de servicii de îngrijire de calitate?

6. Va acționa ca o platformă pentru a facilita schimbul de bune practici în materie de servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la un preț rezonabil, precum și în ce privește diferitele modele 
ale serviciilor de îngrijire?

7. Va avea în vedere examinarea situației îngrijitorilor informali și împărtășirea celor mai bune 
practici ale statelor membre în ceea ce privește regularizarea activității lor de îngrijire?
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