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Rezoluția Parlamentului European referitoare la îngrijirea pe termen lung a 
persoanelor vârstnice

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere propunerea de directivă privind tratamentul egal al persoanelor, 
indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la 
îngrijirea pe termen lung a persoanelor vârstnice,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

1. invită statele membre să amelioreze pregătirea de specialitate a profesioniștilor care au 
responsabilități în domeniul îngrijirii pe termen lung a persoanelor vârstnice;

2. regretă că, în numeroase state membre, finanțarea și asigurarea serviciilor de medicină 
geriatrică de specialitate au înregistrat o reducere în ultimii ani, iar ceilalți specialiști în 
problemele legate de îngrijirea persoanelor vârstnice nu au beneficiat de o pregătire 
suficientă; observă că, în numeroase cazuri, aceasta a condus la o scădere a calității 
îngrijirii persoanelor vârstnice; invită statele membre să monitorizeze în continuare 
această situație, în vederea alocării mai multor resurse pentru domeniul respectiv, dacă 
este necesar;

3. invită Comisia să efectueze mai multe studii pentru a stabili numărul de decese cauzate 
de malnutriție sau deshidratare în rândul persoanelor vârstnice aflate în îngrijire pe 
termen lung;

4. invită Comisia să elaboreze o carte verde cu privire la relele tratamente aplicate 
persoanelor vârstnice și la protecția acestora în comunitate și în unitățile de îngrijire;

5. solicită, prin intermediul metodei deschise de coordonare, un schimb de informații și de 
bune practici între statele membre cu privire la asigurarea îngrijirii pe termen lung a 
persoanelor vârstnice și, în special, la măsurile care vizează protecția acestora în 
comunitate și în unitățile de îngrijire, precum și combaterea relelor tratamente aplicate 
persoanelor vârstnice;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 
Consiliului.


