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VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR O-..../10
v skladu s členom 115 poslovnika
predložili Elizabeth Lynne in Pervenche Berès v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Komisijo

Zadeva: Dolgotrajna oskrba starejših

Demografske spremembe v Evropski uniji pomenijo, da mora biti kakovostna oskrba starejših 
prednostna naloga v EU. Zaradi daljše življenjske dobe postaja vedno večja tudi potreba po 
socialnem in zdravstvenem varstvu v okviru institucij, v skupnosti in doma. Pri odzivu na takšen 
razvoj je bistvenega pomena zaščita starejših pred grdim ravnanjem v skupnosti in med 
specializirano oskrbo.

1. Kako Evropska komisija ocenjuje svojo morebitno vlogo pri bodočem oblikovanju in širjenju 
najboljših praks pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe starejših?

2. Ali Komisija lahko zagotovi kakšne raziskave, podatke ali informacije o številnih smrtnih
primerih zaradi podhranjenosti ali dehidracije pri starejših, ki so bili v oskrbi?

3. Kako Komisija preverja uporabo „navodil o opustitvi oživljanja“ kot sredstva za odrekanje 
zdravljenja in oskrbe starejših? Ali se Komisija strinja, da takšna praksa krši pravico do 
življenja, kakor je določena v členu 2 Listine o temeljnih pravicah? Ali se Komisija strinja, 
da odločitev o opustitvi oživljanja državljanov EU ne bi smela biti sprejeta na podlagi 
starosti, ampak bi morala temeljiti na zdravstveni oceni kakovosti nadaljnjega življenja, in da 
je treba takšno odločitev sprejeti ob posvetovanju s starejšo osebo in njeno ožjo družino?

4. Ali Komisija lahko predstavi delo, ki ga je opravila za odkrivanje stopenj grdega ravnanja s 
starejšimi v državah članicah Evropske unije, in ali je Komisija na podlagi raziskave določila 
primere najboljše prakse za zaščito starejših pred grdim ravnanjem v skupnosti in med 
specializirano oskrbo?

5. Ali se Komisija strinja, da je nujno potreben kodeks ravnanja za vso EU, ki ga bosta sprejela 
Evropski parlament in Svet ministrov in bo določal minimalne smernice in cilje, ki jih je 
treba doseči pri storitvah za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe?
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