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Zadeva: Celostni ukrepi EU na področju oskrbe, vključno z otroškim varstvom ter oskrbo starejših 
in invalidov – za evropsko strategijo za oskrbo

Pri zagotavljanju oskrbe se je zaradi pandemije covida-19 pojavil problem oskrbe varovancev v 
domovih za starejše in stalna odgovornost pri zagotavljanju oskrbe osebam s kroničnimi boleznimi ali 
invalidnim osebam, pa tudi pritisk, s katerim se soočajo zaposleni starši pri zagotavljanju in 
plačevanju otroškega varstva. Manj kot polovica od več kot 32 milijonov otrok v EU, ki še niso 
šoloobvezni, ima dostop do predšolskih storitev. Na področju oskrbe starejših povpraševanje presega 
ponudbo, posebna težava pa je zagotavljanje dolgoročne oskrbe v ustanovah. Zbrati je treba 
natančne podatke o oskrbi v EU, razčlenjene po vrsti oskrbe, zlasti za kronične bolnike in invalide.

Več kot polovica oseb, mlajših od 65 let, od katerih je večina žensk, kombinira oskrbo in zaposlitev. 
Odgovornost za oskrbo je eden od glavnih razlogov za to, da je na trgu dela manj žensk, saj mnoge 
delajo s skrajšanim delovnim časom ali celo opustijo plačano delo. Iz razpoložljivih podatkov lahko 
razberemo, da obstaja razlika med spoloma pri nudenju oskrbe, kar seveda vpliva na razlike v 
pokojninah med spoloma. Oskrba, ki jo zagotavljajo neformalni oskrbovalci brez formalne pogodbe o 
zaposlitvi, je izjemno problematična.

1. Ali lahko Evropska komisija navede, kateri viri so bili porabljeni za zagotavljanje oskrbe in v 
okviru katerih programov obstoječega večletnega finančnega okvira?

2. Ali lahko tudi navede, katera sredstva iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 
namerava uporabiti, da bi se zadovoljilo povpraševanje po storitvah oskrbe in rešil problem nizke 
udeležbe žensk na trgu dela?

3. Ali bo Komisija uporabila sinergije med programi za vseživljenjsko učenje, raziskave in razvoj 
infrastrukture za zagotavljanje storitev oskrbe?

4. Ali Komisija namerava zbirati podatke o zagotavljanju različnih vrst oskrbe v luči strategije za 
enakost spolov in posledic krize zaradi covida-19?

5. Ali bo Komisija te statistične podatke uporabila za nadaljnjo preučitev vrzeli v oskrbi, da bi razvila 
evropsko strategijo za oskrbovalce, s katero bi povečali enakost, spodbudili zaposlovanje in 
zagotovili kakovostno oskrbo?

6. Ali bo Komisija delovala kot platforma za lažjo izmenjavo zgledov dobre prakse za zagotavljanje 
kakovostnih, dostopnih in cenovno ugodnih storitev oskrbe ter različne modele teh storitev?

7. Ali bo Komisija preučila položaj neformalnih oskrbovalcev in poročala o primerih dobre prakse 
držav članic pri urejanju njihovega dela?
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