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MUNTLIG FRÅGA O-…/10
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Elizabeth Lynne för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till kommissionen

Angående: Långtidsvård för äldre

De demografiska förändringarna i Europeiska unionen innebär att unionen måste prioritera 
tillhandahållandet av en kvalitativ vård för äldre. Eftersom vi lever längre, ökar även behovet av 
sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster i vårdinrättningar, i samhället och i hemmet. Att 
skydda äldre människor från övergrepp i samhället och i vårdsituationer är en viktig del i denna 
åtgärd.

1. Vad anser kommissionen att den kan göra för att införa och sprida bästa praxis i fråga om 
tillhandahållandet av långtidsvård för äldre?

2. Vilka forskningsresultat och andra uppgifter kan kommissionen lämna om antalet äldre i 
en vårdsituation som har avlidit till följd av undernäring eller uttorkning?

3. Vad gör kommissionen för att se över om viljeförklaringar om livsuppehållande 
behandling används för att man ska kunna avstå från att behandla och vårda äldre 
människor? Håller kommissionen med om att sådana metoder kränker den rätt till liv som 
fastslås i artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna? 
Håller kommissionen med om att beslut om att avstå från att utföra livsuppehållande 
behandling av människor i EU inte bör fattas på grundval av ålder utan mot bakgrund av 
en medicinsk bedömning av den efterföljande livskvaliteten, och att sådana beslut bör 
fattas i samråd med den äldre personen och de närmaste anhöriga?

4. Kan kommissionen redogöra kort för det arbete som den har gjort för att avslöja i vilken 
utsträckning det förekommer övergrepp mot äldre i EU:s medlemsstater? Har 
kommissionen i sina undersökningar kommit fram till några exempel på bästa praxis för 
att skydda äldre i samhället och i vårdsituationer?

5. Håller kommissionen med om att Europaparlamentet och rådet snarast möjligt bör anta 
en EU-omfattande uppförandekod som sammanfattar minimiriktlinjerna för och 
resultaten av de tjänster som tillhandahåller långtidsvård?
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