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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe žien v starnúcej spoločnosti
(2009/2205(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. apríla 2009 s názvom Riešenie otázky vplyvu 
starnutia obyvateľstva v EÚ (Správa o starnutí obyvateľstva 2009) (KOM(2009)0180),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 11. mája 2007 s názvom 
Demografická budúcnosť Európy: fakty a čísla (SEK(2007)0638),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2007 s názvom Podporovať solidaritu 
medzi generáciami (KOM(2007)0244),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 s názvom Demografická 
budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. marca 2006 s názvom Plán uplatňovania rovnosti 
žien a mužov 2006 – 2010 (KOM(2006)0092),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 23 a 25,

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty 
spoločné členským štátom, ako je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

– so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka boja 
proti diskriminácii na základe pohlavia,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 
20061,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW) z roku 1979,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o demografickej budúcnosti Európy2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže na starnutie spoločnosti sa často pozerá negatívne, t. j. v zmysle problémov 
vekovej štruktúry pracovnej sily a udržateľnosti sociálnej ochrany a zdravotnej 
starostlivosti, pričom starší ľudia sú v skutočnosti ľudským zdrojom a poskytujú dôležitú 
spoločenskú a rodinnú podporu, 

                                               
1 Bulletin ES 3-2006, bod I.13.
2 Ú. v. EÚ C 184E, 6.8.2009, s. 75.
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B. keďže v pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 sa vyzdvihujú 
základné aspekty rodovej rovnosti, pričom skutočný pokrok je slabý,

C. keďže súčasná hospodárska a sociálna kríza má zvlášť tvrdé dôsledky pre ženy, najmä 
staršie ženy, ako aj na služby, ktoré sa im poskytujú, čo zvyšuje nerovnosť a 
diskrimináciu,

D. keďže podľa prognóz bude obyvateľstvo EÚ-27 starnúť, pričom podiel obyvateľstva vo 
veku 65 rokov a viac sa zvýši zo 17,1 % (2008) na 30 % (2060) a podiel obyvateľstva vo 
veku 80 rokov a viac sa za to isté obdobie zvýši zo 4,4 % na 12,1 %,

E. keďže pohlavie je významným faktorom starnutia, pretože predpokladaná dĺžka života u 
žien je o šesť rokov väčšia než u mužov, keďže štatistika EÚ-27 za rok 2007 uvádza, že 
muži žijú priemerne 76 rokov a ženy 82 rokov; keďže podľa údajov Eurostatu je 
predpokladaná dĺžka zdravého života 61,6 roka u mužov a 62,3 roka u žien,

1. víta oznámenie Komisie s názvom Riešenie otázky vplyvu starnutia obyvateľstva, ľutuje 
však, že definície, štatistika a uvedené situácie sa dostatočne nezakladajú na rodovej 
nerovnosti vo vyššom veku, ktorá je predovšetkým dôsledkom nahromadených rodových 
nevýhod počas celého života;

2. súhlasí s tým, že Komisia sa zamerala na stratégiu, o ktorej sa rozhodlo na zasadnutí 
Európskej rady v Štokholme v roku 20011 ako o dlhodobom usmernení na riešenie otázok 
a možností, ktoré prináša starnutie spoločnosti; súhlasí aj s návrhom Komisie, že k otázke 
starnutia a vytváraniu možností by sa mal prijať komplexný a multidisciplinárny prístup, 
a to najmä v oblasti marketingu výrobkov a služieb zameraných na potreby starších ľudí;

3. vyzýva inštitúcie, aby vytvorili pozitívnejší prístup k otázke starnutia a zvýšili 
informovanosť občanov EÚ o tejto problematike a jej reálnych dôsledkoch, a s potešením 
víta iniciatívu Komisie vyhlásiť rok 2012 za rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity;

4. považuje postoj k životu, v ktorom sa zohľadňujú súvislosti starnutia a príslušnosti k 
pohlaviu, za krok vpred v politike v oblasti starnutia;

Riešenie problému vekovej diskriminácie

5. požaduje čo najrýchlejšie prijatie antidiskriminačnej smernice;

6. uznáva, že vekovú diskrimináciu treba riešiť pomocou účinnejších právnych opatrení, 
najmä v prípadoch diskriminácie v pracovnom živote, kde sa uplatňuje osobitná 
legislatíva a kde má podpora jednotlivca a vyšetrenie okolností zásadný význam;

7. žiada taký prístup k otázke starnutia, ktorý by sa viac zakladal na právach, aby starší 
ľudia mohli konať viac ako subjekty disponujúce určitými právami než objekty;

                                               
1 Závery predsedníctva prijaté na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v Štokholme v dňoch 23. a 24. marca 
2001.
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8. žiada zvýšenie výskumu a rozvoj monitorovacích mechanizmov, pretože veková 
diskriminácia sa zriedkakedy zistí a rieši; uznáva, že je potrebná lepšia informovanosť v 
členských štátoch, a pri riešení otázky možného pokroku v tejto oblasti by uvítal 
zapojenie nového Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť;

9. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť dvojnásobnú diskrimináciu, ktorej v spoločnosti často 
čelia staršie ženy, keď sú diskriminované na základe veku i na základe pohlavia;

10. je vážne znepokojený rozsahom viacnásobnej diskriminácie starších prisťahovalkýň, 
pretože sú diskriminované na základe veku, pohlavia i etnickej príslušnosti, a požaduje 
opatrenia pozitívnej diskriminácie;

Zladenie práce a opatery

11. je toho názoru, že nato, aby ženy mohli byť pracovne aktívne viac platených hodín 
týždenne, musia členské štáty podporovať flexibilné opatrenia, pokiaľ ide o pracovný čas, 
vrátane práce na čiastočný úväzok, delenia sa o pracovné miesto atď.; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v záujme splnenia cieľov stratégie EÚ 2020 v oblasti zamestnanosti je 
potrebné riešiť otázku nezamestnanosti starších žien;

12. vyzýva členské štáty, aby zaviedli nové typy dovolenky, ktoré umožnia vziať si okrem 
rodičovskej dovolenky aj inú platenú dovolenku na opatrovanie, pretože neformálna 
domáca opatera obmedzuje možnosti opatrovateľa pracovať mimo domu;

13. žiada členské štáty, aby vytvorili mechanizmy, ktoré zabezpečia, že akumulácia nárokov 
na dôchodok bude postačujúca aj v čase, keď je príjem opatrovateľa v dôsledku 
opatrovateľských povinností dočasne nižší, čo sa týka väčšinou žien;

Zdravotnícke, opatrovateľské a sociálne služby

14. žiada prijatie prístupu založeného na právach, aby mali starší ľudia možnosť aktívne sa 
zúčastňovať na prijímaní rozhodnutí o výbere a návrhu opatrovateľských a sociálnych 
služieb, ktoré im budú poskytované;

15. zdôrazňuje, že verejné a súkromné služby musia byť pre starších ľudí ľahko dostupné a 
že štruktúra verejných a súkromných služieb musí podporovať možnosť čo najdlhšej 
opatery doma;

16. domnieva sa, že je potrebná súhrnná politika na podporu neformálnych opatrovateľov, 
ktorá zahrnie ich spoločenské postavenie a právo na sociálne zabezpečenie, poskytovanie 
sociálnych služieb, podporných služieb atď.

17. poukazuje na to, že je nutné zabezpečiť kvalitnú opateru, aby sa zlepšila kvalita života v 
starobe a aby sa zabránilo zlému fyzickému, psychickému a ekonomickému 
zaobchádzaniu, ktorému sú starí ľudia často vystavovaní; domnieva sa, že členské štáty 
by mali zabezpečiť odbornú prípravu osôb, ktoré sú zamestnané ako opatrovatelia 
starších ľudí vo verejnom i súkromnom sektore;
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18. navrhuje, aby sa urýchlilo spustenie európskeho akčného plánu na boj proti 
Alzheimerovej chorobe; okrem toho sa domnieva, že sú potrebné vnútroštátne plány na 
zmapovanie opatrení, ktoré by sa mohli prijať v záujme zlepšenia kvality života starších 
žien;

19. žiada, aby sa v zdravotníctve uplatňovalo rodové hľadisko s cieľom stanoviť presné 
diagnózy a poskytovať potrebnú starostlivosť; žiada, aby sa nástroje diagnostikovania 
neobmedzovali iba na základe veku pacienta, takže napríklad skríning rakoviny prsníka, 
hrubého čreva a konečníka, ako aj skríning kardiovaskulárnych ochorení by mal byť pre 
staršie ženy dostupný;

20. žiada, aby sa v odporúčaniach o výžive uplatňovalo rodové a vekové hľadisko;

21. poukazuje na to, že technologické a technické zlepšenia môžu byť dôležité pri adaptácii 
spoločnosti na potreby starnúceho obyvateľstva; požaduje, aby sa rozšírilo používanie 
inovácií vyvinutých v úzkej spolupráci so staršími ľuďmi, akými sú napríklad 
zjednodušené mobilné telefóny a internetové pripojenia, inteligentné snímače v 
špecifických výrobkoch, ktoré pomáhajú znížiť počet nehôd, výcvik psov na pomoc 
ľuďom s chorobami, ktoré postihujú pamäť atď.;

Ako ďalej?

22. žiada Komisiu, aby do konca roku 2011 predložila akčný plán, ktorý bude obsahovať:
 preskúmanie potreby zvýšenia zdrojov na vedecký výskum starnutia,
 opatrenia na zabezpečenie kvalitnej opatery,
 zmeny na zvýšenie súdržnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane systému 

dôchodkového zabezpečenia, opatrení v súvislosti s dovolenkou na opateru a práce na 
čiastočný úväzok,

 vypracovávanie výročných správ o porušovaní práv starších ľudí a o opatreniach, 
ktoré treba prijať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť priamu aj 
skrytú diskrimináciu,

 nelegislatívne opatrenia na riešenie vekovej diskriminácie, napríklad informačné
kampane;

23. žiada Komisiu, aby do konca roka 2012 aktualizovala a posilnila mechanizmy, ktoré 
súvisia s plnením úloh spojených so základnými právami; žiada tiež zvýšenie 
informovanosti o týchto často málo využívaných mechanizmoch, keďže najmä staršie 
ženy nepoznajú svoje práva;

24. potvrdzuje, že každý občan EÚ musí mať právo na dostatočné sociálne a zdravotné 
služby za primeranú cenu; vyzýva Komisiu, aby predložila smernicu o základných 
službách, ktorá zohľadní vnútroštátne podmienky v jednotlivých štátoch; zdôrazňuje, že 
staršie ženy sú zvlášť zraniteľné, a vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou systému, v 
ktorom by všetci európski občania mali zaručené právo na základný príjem v závislosti 
od životnej úrovne konkrétneho členského štátu;

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obyvateľstvo Európskej únie starne. V politickej rétorike sa tento vývoj zvyčajne označuje 
ako „problém“ alebo „záťaž“. Starnúce obyvateľstvo sa považuje za budúcu záťaž pre 
národné ekonomiky a často sa ignoruje potenciál starších ľudí, pretože sa na nich pozerá viac 
ako na pasívne objekty než na aktívne subjekty.

Podľa štatistiky žijú ženy dlhšie než muži. V roku 2007 bola predpokladaná dĺžka života žien 
o šesť rokov väčšia než u mužov. Či je to z biologických dôvodov alebo v dôsledku 
správania, vedie to k situácii, že ženy častejšie čelia negatívnym postojom voči starnutiu. Zdá 
sa, že rozdiel medzi predpokladanou dĺžkou života mužov a žien sa však znižuje, čo možno 
čiastočne vysvetliť rastúcou podobnosťou životného štýlu.

Diskriminácia na základe veku v kontexte pracovného života je podľa legislatívy EÚ 
zakázaná. Platná legislatíva však priamo nezabraňuje výskytu vekovej diskriminácie na 
pracoviskách. Ženy vo všeobecnosti stále čelia problémom v kariérnom postupe, čo vedie k 
veľkej nerovnováhe, keď muži majú oveľa väčšie zastúpenie vo vysokých riadiacich 
funkciách, a to najmä v prípade starších žien a mužov. Okrem toho ženy majú častejšie 
problémy znovu sa zamestnať, a čím viac žena starne, tým menšiu hodnotu má v očiach 
zamestnávateľa.

Potom, ako v decembri 2009 vstúpila do platnosti Charta základných práv EÚ a začiatkom 
roka 2010 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, stal sa zákaz diskriminácie na akomkoľvek 
základe súčasťou legislatívnej právomoci Európskej únie. Podľa článku 21 charty sa zakazuje 
„akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“ a v článku 25 sa uvádza, že „Únia uznáva a 
rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a 
kultúrnom živote“.

Tieto základné práva legislatívy EÚ sa musia aj uplatňovať. Okrem ochrany na pracovisku 
treba staršie ženy chrániť vo všetkých oblastiach života, pretože diskriminácia na základe 
veku a pohlavia je v rozpore so základnými právami. S cieľom bojovať proti dvojitej 
diskriminácii, ktorej často čelia staršie ženy, treba rozlišovať a uvedomiť si tieto aspekty:

Po prvé, starším ženám hrozí väčšie riziko, že skončia život v chudobe. Situácii starých žien 
žijúcich v chudobe by sa mala venovať vážna pozornosť v tomto roku, ktorý bol oficiálne 
vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Existuje niekoľko 
príčin chudoby starších žien, napr. nižšia akumulácia nárokov na dôchodok u žien než u 
mužov. Akumulácia je nižšia najmä v rámci tzv. druhého a tretieho dôchodkového piliera, 
ktorý sa týka dôchodkových systémov spojených so zamestnaním a individuálnym 
dôchodkovým sporením. Rozdiely medzi dôchodkovými systémami členských štátov vedú k 
tomu, že staršie ženy v niektorých členských štátoch sú v mimoriadne ohrozenom postavení. 
Preto by všetci európski občania mali mať zaručené právo na základný príjem primeraný 
životnej úrovni v každom členskom štáte.
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Nižšia úroveň dôchodkov je zvyčajne priamym dôsledkom nižšej úrovne platov žien vo 
všeobecnosti, ako aj odvetví, ktoré zamestnávajú prevažne ženy. Okrem toho u žien 
pravdepodobnejšie dochádza k dočasnému zníženiu príjmov v dôsledku opatrovateľských 
povinností (materská dovolenka, starostlivosť o dieťa, starostlivosť o starnúcich rodičov).

Príčinou chudoby medzi staršími ženami bývajú aj opatrovateľské povinnosti. Generácia žien 
nad päťdesiat rokov sa opisuje aj ako „sendvičová generácia“ alebo ako „pracujúce dcéry a 
pracujúce matky“, pretože sa často starajú o svojich rodičov i o vnúčatá. Neformálne a 
neplatené opatrovateľské povinnosti komplikujú prácu mimo domu. Preto by väčšie možnosti 
práce na čiastočný úväzok pomohli zvýšiť príjem starších žien. Príjem z práce na čiastočný 
úväzok po odchode do dôchodku by nemal mať negatívny vplyv na výšku dôchodku.

Po druhé, starnúce ženy sú obzvlášť závislé od verejných a súkromných služieb, ako aj od 
verejnej zdravotnej starostlivosti – čo tiež znamená, že starnúce ženy zvlášť postihuje ich 
nedostatok alebo zlá kvalita. Rozvoj služieb, ktoré uľahčujú dlhodobú domácu opateru, by sa 
dotkol žien ako opatrovateliek i ako opatrovaných. Kvalitu opatery možno zabezpečiť 
prostredníctvom primeraných zdrojov a vzdelávania v odvetví zdravotnej starostlivosti.

Na život starších žien má vplyv aj prístup k verejným a súkromným službám. Mnohé 
základné služby, napr. bankové služby, sú dostupnejšie a lacnejšie na internete, ku ktorému 
majú starší ľudia často obmedzený prístup – chýba im buď zariadenie, alebo zručnosť v jeho 
používaní. Toto sa môže v spoločnosti vnímať ako diskriminačný prvok. Starší ľudia sú v 
skutočnosti významnou skupinou spotrebiteľov a dopyt po službách pre starších ľudí 
nesmierne vzrástol.

Po tretie, staršie ženy pomerne často trpia ochoreniami spojenými s vekom, ako sú poruchy 
pamäte alebo rakovina. Rozšírenie demencie a Alzheimerovej choroby je vyššie medzi 
staršími ženami než staršími mužmi. Spomedzi rôznych druhov rakoviny trpia staršie ženy 
najmä na rakovinu prsníka – ktorá je v Európe najčastejšou rakovinou spôsobujúcou smrť 
žien – ako aj na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Jednou z najčastejších príčin úmrtnosti 
žien sú kardiovaskulárne ochorenia a srdcové infarkty, ktoré sa často nediagnostikujú, pretože 
ich príznaky sú často iné než príznaky u mužov.

Hoci ženy žijú dlhšie, vzhľadom na uvedené fakty je rozdiel medzi predpokladanou dĺžkou 
zdravého života mužov a žien menší než rozdiel medzi celkovou predpokladanou dĺžkou 
života. Kým v roku 2007 bola predpokladaná dĺžka života žien o šesť rokov väčšia než u 
mužov, rozdiel medzi dĺžkou zdravého života žien a mužov bol menej než jeden rok. Okrem 
správnej lekárskej liečby je kľúčom k zdravšiemu životu aj správna výživa. Všeobecné 
odporúčania o výžive nespĺňajú osobitné požiadavky starších ľudí.


