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Uznesenie Európskeho parlamentu o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na navrhovanú smernicu o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu 
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu,

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí, 
ktorá bola predložená Komisii,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

1. vyzýva členské štáty, aby zlepšili špecializovanú odbornú prípravu kvalifikovaných 
pracovníkov, ktorí sa dlhodobo starajú o starších ľudí;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že financovanie a poskytovanie špecializovanej 
geriatrickej starostlivosti sa v mnohých členských štátoch v priebehu rokov znížilo, a že 
odborníkom v oblasti problematiky starších osôb sa nedostalo postačujúcej odbornej 
prípravy; konštatuje, že v mnohých prípadoch to viedlo k zníženiu kvality starostlivosti 
poskytovanej starším ľuďom; vyzýva členské štáty, aby túto situáciu aj naďalej skúmali, 
s cieľom zvýšiť v prípade potreby prostriedky v tejto oblasti;

3. žiada, aby sa Komisia viac zaoberala skúmaním zameraným na zistenie počtu úmrtí 
starších ľudí v dlhodobej starostlivosti, ktoré možno pripísať podvýžive a dehydratácii;

4. žiada, aby Komisia vypracovala zelenú knihu o zneužívaní starších osôb a o ochrane 
starších osôb v rámci komunity a v zariadeniach sociálnej starostlivosti;

5. prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie požaduje výmenu informácií 
a osvedčených postupov medzi členskými štátmi o poskytovaní dlhodobej starostlivosti 
o starších ľudí a najmä opatrenia zamerané na ochranu starších osôb v rámci komunity 
a v zariadeniach sociálnej starostlivosti a na riešenie prípadov zneužívania starších osôb;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.


