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FORESPØRGSEL TIL MUNDTLIG BESVARELSE O-..../10
jf. forretningsordenens artikel 115
af Elizabeth Lynne og Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Kommissionen

Om: Langtidspleje af ældre 

De demografiske ændringer i EU indebærer, at udbuddet af langtidspleje af høj kvalitet for ældre 
skal være en prioritet for EU.   Da vi lever længere, øges behovet også for social- og 
sundhedsvæsnet i institutioner, samfundet og hjemmet.  Beskyttelsen af ældre i samfundet og 
plejestrukturer, der beskytter de ældre mod overgreb, er en essentiel del af denne indsats. 

1. Hvilken rolle tror Kommissionen, den kan spille i etableringen og udbredelsen af bedste 
praksis i forbindelse med udbuddet af langtidspleje af ældre?

2. Kan Kommissionen stille forskning, data eller informationer til rådighed vedrørende antallet 
af dødsfald blandt ældre i pleje, der skyldes fejlernæring eller dehydrering? 

3. Hvad gør Kommissionen for at undersøge anvendelsen af de såkaldte "ingen 
genoplivningsforsøg ved hjertestop" som middel til at undlade behandling og pleje af ældre? 
   Er Kommissionen enig i, at denne praksis krænker retten til liv i henhold til artikel 2 i 
chartret om grundlæggende rettigheder? Er Kommissionen enig i, at beslutninger om ikke at 
genoplive EU-borgere ikke bør træffes på grundlag af alder, men på grundlag af en lægelig 
vurdering af livskvalitet bagefter, og at sådanne beslutninger bør træffes i samråd med den 
ældre og de nærmeste pårørende?

4. Kan Kommissionen redegøre for det arbejde, der er udført for at afsløre grader af overgreb 
mod ældre i EU's medlemsstater, og er Kommissionen på baggrund af sine undersøgelser 
kommet frem til eksempler på bedste praksis for at beskytte ældre i samfundet og i 
plejesituationer? 

5. Er Kommissionen enig i, at der er et presserende behov for en adfærdskodeks på EU-plan, 
der beskriver minimumskriterierne og resultaterne af serviceydelserne inden for udbuddet af 
langtidspleje, og som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet?
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