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adresată în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Liz Lynne şi Pervenche Berès, în numele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri 
sociale
Comisiei

Subiect: Îngrijiri pe termen lung pentru persoanele în vârstă

Schimbările demografice din Uniunea Europeană presupun tratarea prioritară a asigurării de 
îngrijiri de calitate pentru persoanele în vârstă. Pe măsură ce durata de viaţă creşte, creşte şi 
necesitatea asigurării unui cadru instituţional pentru îngrijiri sociale şi de sănătate, atât în 
comunitate, cât şi la domiciliu. Protejarea persoanelor în vârstă de abuzuri în contextul comunitar 
şi al acordării de îngrijiri reprezintă o componentă esenţială a acestei linii de acţiune.

1. Ce rol consideră Comisia Europeană că poate avea în crearea şi diseminarea de bune practici 
cu privire la furnizarea de îngrijiri pe termen lung pentru persoanele în vârstă?

2. Ce cercetări, date sau informaţii poate furniza Comisia cu privire la numărul de decese în 
rândul persoanelor în vârstă aflate în îngrijire, ce pot fi atribuite malnutriţiei sau 
deshidratării?

3. Ce acţiuni întreprinde Comisia pentru a aborda „ordinele de ne-resuscitare”, metodă de refuz 
al tratamentului către persoanele în vârstă? Este Comisia de acord că astfel de practici 
reprezintă o încălcare a dreptului la viaţă, prevăzut la articolul 2 din Carta drepturilor 
fundamentale? Este Comisia de acord că deciziile de a nu resuscita cetăţeni europeni nu ar 
trebui luate în funcţie de vârstă, ci pe baza unei evaluări medicale a calităţii vieţii post-
resuscitare, precum şi în consultare cu persoana în cauză şi cu membrii apropiaţi ai familiei? 

4. Poate Comisia Europeană evidenţia activitatea pe care a întreprins-o pentru a descoperi 
abuzurile împotriva persoanelor în vârstă din statele membre ale Uniunii Europene? A 
identificat Comisia, în cursul cercetărilor efectuate, exemple de bune practici de protejare a 
persoanelor în vârstă de abuzuri în contextul comunitar şi al acordării de îngrijiri? 

5. Este de acord Comisia cu necesitatea imperioasă a adoptării de către Parlamentul European 
şi de către Consiliul de miniştri a unui Cod de conduită european care să conţină orientări 
minime şi rezultate previzibile ale serviciilor de îngrijire pe termen lung?
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