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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stárnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 
2020
(2020/2008(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 6, 153, 156 a 174 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 21 a 25 Listiny základních práv EU,

– s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která upozorňuje na 
otázky osobní nezávislosti, nediskriminace, plného a účinného zapojení do společnosti 
a rovných příležitostí a přístupnosti,

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora EU, který stanoví, že zásada nediskriminace na 
základě věku je obecnou zásadou práva EU jako zvláštní případ rovného zacházení1,

– s ohledem na závěry Rady z roku 2010 o aktivním stárnutí2,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv3,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 
o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. září 2011, kterým 
se stanoví Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (2010/0242 
(COD)), a na předchozí sdělení Evropské komise (COM (2010) 462),

– s ohledem na zprávu Evropského parlamentu o využívání nástrojů politiky soudržnosti 
v regionech k řešení demografické změny (2017),

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro boj 
s diskriminací na základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání,

– s ohledem na zprávu Komise a Evropského hospodářského a sociálního výboru 
nazvanou Evropské hospodářství: Dopad stárnutí na veřejné výdaje: výhledy 
25 členských států EU ohledně důchodů, zdravotní péče, dlouhodobé péče, vzdělávání 
a dávek v nezaměstnanosti (2004–2050), Brusel 2006,

– s ohledem na sdělení Komise „Demografická budoucnost Evropy – Učiňme z problému 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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výhodu“ (KOM(2006)0571)4,

– s ohledem na zprávu Komise a Výboru pro sociální ochranu nazvanou „Přiměřená 
sociální ochrana v souvislosti s potřebami dlouhodobé péče ve stárnoucí společnosti“ 
(2014),

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies“ (Zpráva o stárnutí obyvatelstva 2018: 
Výchozí metodologie předpokladů a projekcí)5,

– s ohledem na zprávu Světové zdravotnické organizace nazvanou „Active Ageing. 
A Policy Framework“ (Aktivní stárnutí. Politický rámec) (2002),

– s ohledem na zprávu Světové zdravotnické organizace nazvanou „Globální města 
přátelská seniorům: Průvodce“ (2007),

– s ohledem na zprávu Světové zdravotnické organizace nazvanou „World Report on 
Ageing and Health“ (Světová zpráva o stárnutí a zdraví) (2015),

– s ohledem na globální index stáří OSN z roku 2015,

– s ohledem na zprávu OSN nazvanou „World Population Ageing“ (Stárnutí světové 
populace) (2019),

– s ohledem na skutečnost, že aktivní stárnutí bylo jedním z klíčových prvků strategie 
Evropa 2020,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Impact of Demographic Change in Europe“ 
(Dopad demografických změn v Evropě) (2020),

– s ohledem na článek 54 svého jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na postoj Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ve formě pozměňovacích 
návrhů,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

Obecná ustanovení

A. vzhledem k tomu, že počet obyvatel EU klesá; vzhledem k tomu, že v roce 
1960 tvořili obyvatelé EU 13,5 % světové populace, zatímco dnes tvoří 6,9 %;

B. vzhledem k tomu, že střední délka života mužů i žen se za posledních 50 let zvýšila 
v průměru o 10 let; 

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-en
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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C. vzhledem k tomu, že míra plodnosti v EU klesá a v roce 2018 dosáhla hodnoty 1,55;

D. vzhledem k tomu, že celkový počet lidí v produktivním věku (15–64) poklesne mezi 
lety 2005 a 2030 o 20,8 milionu, protože generace silných populačních ročníků 
odejde do důchodu;

E. vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo 19 % občanů EU ve věku 65 let nebo 
starších;

F. vzhledem k tomu, že stáří je charakterizováno jevy, jako je ztráta partnera, rostoucí 
podíl žen a osamělost; vzhledem k tomu, že od roku 2010 se počet jednočlenných 
domácností zvýšil o 19 %; vzhledem k tomu, že 40 % žen v EU ve věku nad 65 let 
žije o samotě;

G. vzhledem k tomu, že venkovské a okrajové oblasti jsou silně zasaženy 
demografickými změnami;

H. vzhledem k tomu, že mezi lety 2000 a 2015 vzrostl počet obyvatel starších 60 let ve 
městech o 68 % a ve venkovských oblastech o 25 %;

I. vzhledem k tomu, že senioři jsou nejvíce ohroženi nedostatečným přístupem 
k internetu a moderním technologiím, a v důsledku toho jsou více náchylní 
k vyloučení, včetně vyloučení digitálního;

J. vzhledem k tomu, že mezi lety 1998 a 2018 počet obyvatel v některých regionech 
EU klesl až o 15 %, což vedlo ke stárnutí a v extrémních případech k rychlému 
vylidňování regionů;

Zdraví

K. vzhledem k tomu, že výsledky evropského dotazníkového šetření o zdravotním 
stavu ukazují, že u většiny starších osob byla zjištěna chronická onemocnění nebo 
obtíže, a pouze každá devátá osoba prohlásila, že takové problémy nemá;

L. vzhledem k tomu, že senioři nejsou homogenním společenstvím;

M. vzhledem k tomu, že výskyt závislosti se s věkem zvyšuje; 

N. vzhledem k tomu, že v EU neexistuje jednotná definice závislosti;

O. vzhledem k tomu, že starší lidé dávají přednost pasivním činnostem, částečně kvůli 
svému zdravotnímu stavu, dále také kvůli nedostatečným návykům pravidelné 
fyzické aktivity a rekreace, obtížím v přístupu ke sportovním a rehabilitačním 
střediskům a kvůli nepřiměřenosti činností zaměřených na starší osoby;

P. vzhledem k tomu, že myšlenka tzv. „ageing in place“ (stárnutí v místě) má zásadní 
význam pro územní plánování a deinstitucionalizaci péče;

Q. vzhledem k tomu, že u seniorů je větší pravděpodobnost, že budou vystaveni riziku 
nemocí a že budou vážněji zasaženi onemocněními, včetně COVID-19;
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R. vzhledem k tomu, že během koronavirové pandemie se mnozí občané setkali 
s diskriminací na základě věku, pokud jde o přístup ke zdravotnickým 
a pečovatelským službám;

Diskriminace na základě věku

S. vzhledem k tomu, že starší lidé, a zvláště ženy, jsou vystaveni většímu riziku 
chudoby, mimo jiné kvůli rozdílům v hospodářském vývoji mezi členskými státy, 
rozdílům v odměňování a ve výši důchodů;

T. vzhledem k tomu, že pro aktivní stárnutí je nezbytný boj proti diskriminaci na 
základě věku na trhu práce;

U. vzhledem k tomu, že ageismus je jev, který se vyskytuje v celé Evropské unii 
a odráží se v institucionálních systémech, individuálních přístupech 
i mezigeneračních vztazích;

V. vzhledem k tomu, že nejčastějšími formami diskriminace, na které poukazují starší 
osoby v členských státech, jsou potíže s přístupem na trh práce v důsledku 
diskriminačních inzerátů pracovních míst a náborových postupů, propouštění 
a nucených odchodů do důchodu a přístupu k pojišťovacím a bankovním službám;

W. vzhledem k tomu, že starší osoby se stávají oběťmi rostoucího počtu trestných činů 
a dalších znepokojivých činností proti starším osobám, jako jsou podvody a nekalé 
obchodní praktiky;

Starší lidé na trhu práce

X. vzhledem k tomu, že podle průzkumu Eurobarometr z roku 2012 bylo 
60 % Evropanů proti zvýšení důchodového věku;

Y. vzhledem k tomu, že vytvoření podmínek pro to, aby ženy i muži mohli pracovat 
déle, může mnoho starších lidí povzbudit, aby zůstali na trhu práce;

Z. vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků po celou 
dobu jejich kariéry je předpokladem udržitelného pracovního života a aktivního 
a zdravého stárnutí po odchodu do důchodu;

Fondy EU a veřejné prostory

AA. vzhledem k tomu, že strategie aktivního stárnutí mohou být podporovány 
prostřednictvím evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

BB. vzhledem k tomu, že iniciativy, jako je Access City Award (Evropská cena pro 
bezbariérová města) podporují přizpůsobení veřejných prostor potřebám starších 
osob a osob se zdravotním postižením; 

CC. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech bydlení pro starší osoby 
neodpovídá jejich potřebám a schopnostem kvůli vysokým životním nákladům, 
životu o samotě a překážkám v přístupu; 
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Boj proti diskriminaci starších osob

1. Vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti diskriminaci starších osob, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, a formovaly pozitivní vnímání stáří ve společnosti;

2. Vyzývá Komisi a Radu, aby vyhlásily Rok důstojného stárnutí za účelem posilování 
vazeb mezi generacemi a potlačování osamělosti ve stáří; zdůrazňuje význam této 
iniciativy nejen v souvislosti s demografickými změnami, ale také s koronavirovou 
pandemií, která nejvíce zasáhla starší osoby; 

3. Vyzývá Komisi, aby připravila akční strategii pro seniory s přihlédnutím k rozmanitosti 
a složitosti situace starších osob;

Zdravotní bezpečnost a péče o seniory

4. Vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly a přijaly jednotnou definici závislosti, 
která umožní individualizovat podporu a udržovat existenci osob závislých na pomoci 
jiných osob v sociálně přijatelných podmínkách; 

5. Vyzývá členské státy, aby zajistily rovný přístup ke zdravotnickým a pečovatelským 
službám a do zdravotnických a pečovatelských zařízení bez diskriminace na základě 
věku;

6. Vyzývá členské státy, aby posílily pocit bezpečí starších osob, mimo jiné pomocí 
rozvoje digitálních technologií, péče na dálku a telemedicíny a prostřednictvím zřízení 
center denní péče v blízkosti škol a mateřských škol, což podpoří mezigenerační vazby;

7. Vybízí členské státy, aby deinstitucionalizovaly péči o seniory, protože to více 
napomáhá sociálnímu začleňování a nezávislosti seniorů;

8. Vyzývá členské státy, aby poskytovaly profesionální podporu pečovatelům a asistentům 
starších osob závislých na pomoci jiných osob a aby zavedly různé formy pravidelné 
úlevy pro rodinné příslušníky pečující o starší osoby závislé na pomoci jiných osob;

9. Vyzývá členské státy, aby vytvořily pružné pracovní podmínky a zajistily přístup 
k rehabilitačním službám jako pobídku pro starší pracovníky, aby zůstali na trhu práce;

10. Vyzývá členské státy, aby připravily zdravotnický, pečovatelský a pomocný personál 
pro potřeby starších osob; vyzývá členské státy, aby zajistily co největšímu počtu 
zdravotnických profesí výcvik v oblasti geriatrie; 

Aktivní stárnutí

11. Vyzývá členské státy, aby rozvíjely možnosti vzdělávání a začleňování pro starší osoby, 
včetně on-line vzdělávání;

12. Vybízí členské státy, aby rozvíjely dobrovolnictví a mentorství mezi seniory, což bude 
působit proti sociálnímu vyloučení, podpoří to zlepšování dovedností mladých 
pracovníků a zachová tradiční řemesla jako součást Evropského dědictví;
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13. Vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly sociální začleňování starších osob 
využíváním internetu a dalších IKT pro kulturní, zábavní, vzdělávací či komunikační 
účely a pro účely péče na dálku a telemedicíny;

14. Vyzývá členské státy, aby zajistily přístup všech domácností k širokopásmovému 
internetu, což je užitečné v boji proti digitálnímu vyloučení;

15. Vyzývá Komisi, aby ve strategiích EU zohlednila potenciál stříbrné ekonomiky a aby ji 
v členských státech důrazněji prosazovala;

Bezpečný prostor a výzkum 

16. Vyzývá členské státy, aby přizpůsobily budovy a bydlení potřebám starších osob, osob 
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
a s omezeným vnímáním; zdůrazňuje, že bezpečné bydlení je takové, ve kterém bylo 
omezeno riziko nebezpečí a kde je usnadněna reakce v případě nebezpečí;

17. Vyzývá členské státy, aby podporovaly programy a opatření, jejichž cílem je pobízet 
rodiny, aby žily blízko sebe, posilovat mezigenerační vazby a umožňovat seniorům, 
kteří ze zdravotních nebo finančních důvodů musí opustit své domovy, najít si bydlení, 
které odpovídá jejich potřebám, aniž by museli opustit komunitu, ve které roky žili;

18. Zdůrazňuje, že chráněné bydlení a podporované bydlení jsou nástroje bydlení a sociální 
politiky, které se vyznačují vysokou účinností podpory, mimo jiné i deinstitucionalizace 
péče; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k rozšíření dostupnosti chráněného 
a podporovaného bydlení;

19. Vybízí členské státy, aby zvýšily výdaje z fondů ESF+, EFRR a FST na školení 
a změnu kvalifikace starších pracovníků, přizpůsobení společností zaměstnávání 
starších osob a přizpůsobení veřejné infrastruktury a veřejného prostoru potřebám 
starších osob; Vyzývá k většímu využívání fondů EZFRV k potlačení izolace starších 
osob ve venkovských oblastech;

20. Pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi;
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stárnutí obyvatelstva je jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým dnes Evropská unie čelí. 
Prodloužení střední délky života, nižší míra plodnosti, rostoucí urbanizace a klesající počet 
obyvatel v produktivním věku jsou pouze nejvýznamnějšími změnami, které vedou ke 
klesajícímu podílu Evropanů na světové populaci (odhaduje se, že do roku 2070 budou tvořit 
méně než 4 % světové populace). Demografické změny také prohlubují rozdíly mezi regiony 
a následně v EU způsobují vylidňování, zejména ve venkovských oblastech.

Pandemie koronaviru dále upozornila na problémy, které vyžadují naši zvláštní pozornost 
a zdůraznila potřebu zařadit mezi činnosti EU zvláštní strategii pro starší osoby. Cílem je 
zdůraznit úlohu seniorů ve společnostech EU, poskytovat jim odpovídající péči, předcházet 
osamělosti ve stáří a těžit z jejich rozsáhlých znalostí a zkušeností. Proto věnuje tato zpráva 
tolik prostoru mezigenerační solidaritě a podpoře iniciativ založených na stříbrné ekonomice, 
mentorství a opatřeních k mobilizaci seniorů. 

Je také nutné důrazně se postavit proti všem formám diskriminace, trestné činnosti 
a vyloučení, se kterými se starší osoby setkávají. Již mnoho let se hovoří o jevu zvaném 
ageismus, který se projevuje mimo jiné diskriminací starších osob na trhu práce, ale během 
koronavirové pandemie se tato záležitost ukázala v jiném světle. Pandemie COVID-19 
ukázala, že této věkové skupině obzvláště hrozí digitální vyloučení nebo diskriminace, pokud 
jde o rovný přístup ke zdravotnickým službám. 

Tato zpráva rovněž předpokládá vyhlášení Roku důstojného stárnutí, jehož cílem by mělo být 
mimo jiné posilování mezigeneračních vazeb a předcházení osamělosti ve stáří. Jde o odkaz 
na iniciativu z roku 2012, kdy se EU poprvé pokusila řešit otázku stárnutí. Mnohé úkoly 
formulované v té době jsou stále aktuální a koronavirová pandemie v této oblasti postavila 
před EU další výzvy, v důsledku čehož se objevily výzvy k obnovení této iniciativy.

Jednou z největších výzev zůstává péče o seniory, proto tato zpráva upozorňuje na složitost 
problému: začíná u rozmanitých potřeb seniorů a pokračuje přes harmonizaci definice 
závislosti, využívání péče na dálku a telemedicíny a zapojení co největšího počtu 
zdravotnických profesí do geriatrického výcviku, až po poskytování podpory osobám 
pečujícím o seniory. 

Demografické změny budou pokračovat, proto je nutné upravit veřejný prostor tak, aby 
vyhovoval potřebám stárnoucího obyvatelstva. EU by měla povzbudit členské státy, aby více 
využívaly fondy EU, jako jsou ESF+ a EFRR, k přizpůsobení infrastruktury a veřejných 
prostor potřebám starších osob.

Tato zpráva rovněž určuje konkrétní opatření pro jednu ze základních hodnot EU: solidaritu 
mezi generacemi. Kromě podpory mentorských a dobrovolnických aktivit by stálo za to 
povzbudit členské státy, aby v blízkosti škol a mateřských škol vytvářely centra denní péče, 
která pomohou budovat mezigenerační vazby a předcházet osamělosti ve stáří.


