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PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-.../10
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowały: Elizabeth Lynne i Pervenche Berès w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
do Komisji

Przedmiot: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Zmiana demograficzna w Unii Europejskiej oznacza, że zapewnienie osobom starszym wysokiej 
jakości opieki musi być priorytetem Unii Europejskiej. Im dłużej żyjemy, tym bardziej zwiększa 
się zapotrzebowanie na opiekę społeczną i opiekę zdrowotną w warunkach instytucjonalnych, 
w społeczności i w domu. Istotnym elementem tej reakcji jest ochrona osób starszych przed 
znęcaniem się nad nimi w domach społecznych i domach opieki.

1. Jaką rolę we własnej opinii może odegrać Komisja Europejska w tworzeniu 
i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w odniesieniu do świadczenia opieki 
długoterminowej nad osobami starszymi?

2. Jakie badania, dane lub informacje może przedstawić Komisja w odniesieniu do liczby 
zgonów osób starszych pozostających pod opieką, które można przypisać niedożywieniu 
lub odwodnieniu?

3. Co robi Komisja, aby zbadać stosowanie tak zwanych „zakazów reanimacji” jako 
sposobu na wstrzymanie leczenia starszych ludzi i opieki nad nimi? Czy Komisja zgadza 
się, że takie praktyki naruszają prawo do życia zgodnie z określeniem w art. 2 Karty praw 
podstawowych? Czy Komisja zgadza się, że decyzje o niereanimowaniu obywateli UE 
nie powinny być podejmowane na podstawie wieku, ale w oparciu o medyczną ocenę 
późniejszej jakości życia i że takie decyzje powinny być podejmowane w porozumieniu z 
daną osobą starszą i jej najbliższą rodziną?

4. Czy Komisja Europejska może nakreślić działania, jakie przeprowadziła, aby ujawnić 
poziom znęcania się nad osobami starszymi w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, a także czy Komisja znalazła na podstawie swoich badań jakieś przykłady 
najlepszych praktyk w zakresie zapewnienia ochrony osobom starszym w domach 
społecznych i domach opieki?

5. Czy Komisja zgadza się, że istnieje pilna potrzeba stworzenia dla całej UE kodeksu 
postępowania określającego minimalne wytyczne i wyniki dotyczące usług z zakresu 
świadczenia opieki długoterminowej, które zostałyby przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę Ministrów?

Przedłożone: 
Przekazane: 
Termin udzielenia odpowiedzi: 


