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Резолюция на Европейския парламент относно дългосрочните грижи за 
възрастните лица

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид предложената директива относно равното третиране на лицата без 
оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, 

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор, внесен пред Комисията, 
относно дългосрочните грижи за възрастните лица,

– като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

1. призовава държавите-членки да подобрят специализираното обучение за 
специалистите, носещи отговорност за полагането на грижи за възрастните лица в 
дългосрочен план;

2. съжалява, че в редица държави-членки финансирането и предоставянето на 
специализирани медицински грижи в областта на гериатрията е намаляло в хода на 
времето и че не е осигурено достатъчно обучение на другите специалисти по 
въпроси, свързани с възрастните лица; отбелязва, че в редица случаи това е довело 
да намаляване на качеството на услугите, предоставяни на възрастните лица. 
Призовава държавите-членки да продължават да осъществяват преглед на 
ситуацията с оглед увеличаване на средствата за тази област при необходимост;

3. призовава за извършването на допълнителни проучвания от страна на Комисията с 
цел установяване на броя на смъртните случаи при възрастните лица, за които се 
полагат дългосрочни грижи, дължащи се на недохранване или обезводняване;

4. призовава за съставянето на зелена книга на Комисията относно злоупотребите с 
възрастни лица и защитата на възрастните лица в Общността и по местата за 
полагане на грижи;

5. призовава, посредством отворения метод на координация, за обмен на информация 
и най-добри практики между държавите-членки относно предоставянето на
дългосрочни грижи за възрастните лица и, по специално, мерки за защита на 
възрастните лица в Общността и по местата за полагане на грижи, както и за борба 
срещу злоупотребата с възрастни лица;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и 
Съвета.


