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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o právech starších 
osob a stárnutí1

1. V článku 25 Listiny základních práv jsou uznána práva starších osob na to, aby vedly 
důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.

2. V roce 2013 bylo 18 % Evropanů (více než 92 milionů  osob) ve věku 65 či více let 
a podle předpovědí má tento poměr do roku 2060 vzrůst na 30 %. Ve stejném období se 
poměr osob ve věku nad 80 let více než zdvojnásobí, a to z 5 % na 12 % obyvatelstva. 

3. Diskriminace na základě věku se může týkat i mladých lidí, ale diskriminace starších osob 
je mnohem častější. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2012 si 45 % Evropanů myslí, 
že diskriminace osob nad 55 let je velmi rozšířená.

4. Starší skupiny obyvatelstva značně trpěly v důsledku hospodářské krize, úsporných 
opatření a ekonomických ozdravných programů. Ústavy členských států zaručují starším 
osobám právo na život, zdravotní péči, sociální zabezpečení, bydlení, vyšší sociální 
dávky, sociální začlenění a celoživotní vzdělávání. 

5. Vyzýváme Komisi, aby nově vymezila sociální a finanční strategie pro starší osoby a aby 
spolupracovala s členskými státy na zajištění toho, aby se v politikách úsporných opatření 
zohledňovala práva starších osob na důstojný a nezávislý život.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


