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Usnesení Evropského parlamentu o dlouhodobé péči o starší osoby

Evropský parlament,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na navrhovanou směrnici o rovném zacházení s osobami bez ohledu na 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci,

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení týkající se dlouhodobé péče o starší osoby, 
která byla položena Komisi,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

1. vyzývá členské státy, aby zlepšily odborné vzdělávání pracovníků pečujících dlouhodobě
o starší osoby;

2. vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha členských státech se v posledních letech snížilo 
financování a poskytování odborné geriatrické péče a že specialistům v jiných oborech 
nebylo poskytnuto dostatečné odborné vzdělávání v otázkách týkajících se starších lidí; 
konstatuje, že to v mnoha případech vedlo ke snížení kvality péče poskytované starším 
lidem; vyzývá členské státy, aby tuto situaci nadále sledovaly a v případě potřeby zvýšily
v této oblasti finanční prostředky;

3. vyzývá Komisi, aby provedla další šetření s cílem zjistit počet úmrtí starších lidí
v dlouhodobé péči, která byla způsobena špatnou výživou a dehydratací;

4. vyzývá Komisi, aby připravila zelenou knihu o zneužívání a ochraně starších osob ve 
společnosti a  v pečovatelských zařízeních;

5. požaduje, aby na základě otevřené metody koordinace docházelo mezi členskými státy
k výměně informací a osvědčených postupů o poskytování dlouhodobé péče starším 
osobám, zejména o opatřeních na ochranu starších lidí ve společnosti a v pečovatelských 
zařízeních a řešení případů jejich zneužívání;

6. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a Radě.


