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Angående: Helhetsgrepp på EU:s omsorgsåtgärder, inbegripet för barn, för äldre och för personer 
med funktionsnedsättning – mot en europeisk omsorgsstrategi

I samband med covid-19 har alla aspekter av tillhandahållandet av omsorg belysts, såsom omsorg för 
personer på äldreboenden och den oupphörliga bördan av att tillhandahålla vård för personer med 
kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar, samt pressen på arbetande föräldrar att 
tillhandahålla och betala för barnomsorg. Generellt är det mindre än hälften av EU:s över 32 miljoner 
barn under skolåldern som har tillgång till barnomsorg. När det gäller äldreomsorg är efterfrågan 
större än utbudet, och tillhandahållandet av omsorg på långtidsinrättningar är ett särskilt problem. 
Exakta uppgifter behöver samlas in om den omsorg som finns tillgänglig i EU, uppdelade efter typ av 
omsorg, särskilt för kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Över 50 procent av alla under 65 år ger omsorg samtidigt som de förvärvsarbetar. De flesta av dessa 
personer är kvinnor. Omsorgsansvar är en av huvudorsakerna till att kvinnor i mindre grad deltar på 
arbetsmarknaden, eftersom många antingen minskar sin arbetstid eller helt slutar förvärvsarbeta. 
Tillgängliga uppgifter visar att det finns en omsorgsklyfta mellan kvinnor och män, som påverkar 
pensionsklyftan mellan dem. Det är mycket problematiskt att den omsorg som tillhandahålls av 
informella omsorgsgivare inte regleras.

1. Kan kommissionen redogöra för vilka resurser som har använts för att tillhandahålla 
omsorgstjänster och inom vilka program i den befintliga fleråriga budgetramen?

2. Kan kommissionen redogöra för vilka resurser från den fleråriga budgetramen för 2021–2027 
som den avser att använda för att tillgodose efterfrågan på omsorgstjänster och för att ta itu med 
kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden?

3. Kommer kommissionen att utnyttja synergieffekter i program för livslångt lärande, forskning och 
infrastrukturutveckling för tillhandahållande av omsorgstjänster?

4. Har kommissionen för avsikt att samla in uppgifter om tillhandahållandet av olika typer av 
omsorg, mot bakgrund av jämställdhetsstrategin och konsekvenserna av covid-19-krisen?

5. Kommer kommissionen att använda dessa uppgifter för att ytterligare undersöka omsorgsklyftan 
i syfte att utveckla en europeisk omsorgsstrategi för att öka jämställdheten, stimulera 
sysselsättningen och säkerställa omsorg av god kvalitet?

6. Kommer kommissionen att agera som en plattform för att underlätta utbyte av bästa praxis när 
det gäller omsorgstjänsternas kvalitet, tillgänglighet och överkomlighet samt de olika 
omsorgstjänstemodellerna?

7. Kommer kommissionen att överväga att undersöka de informella omsorgsgivarnas situation och 
sprida medlemsstaternas bästa praxis när det gäller reglering av deras omsorgsarbete?
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