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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opieki długoterminowej nad osobami 
starszymi.

Parlament Europejski,

– uwzględniając europejską Kartę praw podstawowych,

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, 
dotyczące długotrwałej opieki nad osobami starszymi,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu PE,

1. nawołuje państwa członkowskie do poprawy jakości specjalistycznych szkoleń dla osób 
zatrudnionych do długotrwałej opieki nad osobami starszymi;

2. wyraża żal, że w wielu państwach członkowskich finansowanie i świadczenie 
medycznych usług geriatrycznych zostało w ubiegłych latach zmniejszone oraz że nie 
zapewnia się w wystarczającym stopniu szkoleń dla innych specjalistów zajmujących się 
osobami starszymi; stwierdza, że w wielu przypadkach prowadziło to do osłabienia 
jakości opieki zapewnianej osobom starszym; nawołuje państwa członkowskie do 
obserwowania sytuacji, a w razie konieczności do zwiększenia środków przeznaczonych 
na tę dziedzinę;

3. nawołuje Komisję do przeprowadzenia dalszych badań w celu ustalenia liczby 
przypadków śmierci wśród osób starszych znajdujących się pod długotrwałą opieką, 
których przyczyną było niedożywienie lub odwodnienie;

4. nawołuje Komisję do sporządzenia zielonej księgi w sprawie nadużyć, na jakie narażone 
są osoby starsze oraz w sprawie opieki nad osobami starszymi w domach społecznych i 
ośrodkach opieki;

5. nawołuje do wymiany informacji i najlepszych rozwiązań między państwami 
członkowskimi, przy wykorzystaniu otwartej metody koordynacji, dotyczących 
długotrwałej opieki nad osobami starszymi, a w szczególności opieki nad osobami 
starszymi w domach społecznych i ośrodkach opieki oraz przeciwdziałania nadużyciom, 
na jakie narażone są osoby starsze;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
Europejskiej i Radzie.


