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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl senojo kontinento senėjimo. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 
2020 m.
(2020/2008(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6, 153, 156 ir 174 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 25 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje keliami asmeninio 
savarankiškumo, nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo 
visuomenėje, lygių galimybių ir prieinamumo klausimai,

– atsižvelgdamas į ES Teisingumo Teismo sprendimą, kuriame teigiama, kad 
nediskriminavimo dėl amžiaus principas, kaip ypatingas vienodo požiūrio atvejis, yra 
bendrasis Sąjungos teisės principas1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. Tarybos išvadas dėl aktyvaus senėjimo2,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
demografijos problemos ir kartų solidarumo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl 
2012 m. paskelbimo Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais (2010/0242 
(COD)) ir į ankstesnį Europos Komisijos komunikatą (COM (2010) 462),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento pranešimą dėl sanglaudos politikos priemonių 
naudojimo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (2017),

– atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią bendruosius kovos su 
diskriminacija užimtumo ir profesinėje srityje dėl religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos principus,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pranešimą „European Economy: The impact of ageing on public expenditure: 
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, 
education and unemployment transfers (2004-2050)“, Briuselis, 2006,

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=lt&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_lt
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– atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Europos demografijos ateitis: iššūkį 
paversti galimybe“ (COM(2006)0571)4,

– atsižvelgdamas į Socialinės apsaugos komiteto ir Europos Komisijos parengtą 
pranešimą „Tinkama socialinė apsauga ilgalaikės priežiūros poreikių atžvilgiu 
visuomenės senėjimo kontekste“ (2014),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2018 m. ataskaitą dėl senėjimo: Pagrindinė 
prielaida ir prognozavimo metodikos (angl. „The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies“)5,

– atsižvelgdamas į PSO ataskaitą dėl senėjimo: Politikos programa (2002),

– atsižvelgdamas į PSO ataskaitą „Global Age-Friendly Cities: A Guide” (2007),

– atsižvelgdamas į PSO ataskaitą „World Report on Ageing and Health” (2015),

– atsižvelgdamas į JT 2015 m. pasaulinį amžiaus indeksą,

– atsižvelgdamas į JT ataskaitą „World Population Ageing” (2019),

– atsižvelgiant į tai, kad vyresnių žmonių aktyvumas buvo vienas iš pagrindinių 
strategijos „Europa 2020“ elementų,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pranešimą dėl demokratinių pokyčių poveikio 
Europoje (angl. „Impact of Demographic Change in Europe”) (2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

Bendrosios nuostatos

A. kadangi ES gyventojų skaičius mažėja; kadangi 1960 m. ES gyventojai sudarė 13,5 
proc. pasaulio gyventojų, o šiuo metu sudaro 6,9 proc. pasaulio gyventojų;

B. kadangi vidutinė tikėtina vyrų ir moterų gyvenimo trukmė per pastaruosius 
penkiasdešimt metų vidutiniškai išaugo 10 metų; 

C. kadangi mažėja gimstamumo rodiklis, kuris 2018 m. sudarė 1,55;

D. kadangi bendras darbingo amžiaus (15–64 metų) žmonių skaičius sumažės 20,8 
mln. 2005–2030 m., nes į pensiją išeis kūdikių bumo kartos atstovai;

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-lt
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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E. kadangi 2018 m. 19 proc. ES piliečių buvo 65 metų ir vyresni;

F. kadangi atsižvelgiama į tokius senatvės reiškinius, kaip: vienatvė, feminizacija ir 
vienišumas; kadangi nuo 2010 m. vieno asmens namų ūkių skaičius išaugo 19 proc.; 
kadangi ES 40 proc. vyresnių kaip 65 metų moterų gyvena vienos;

G. kadangi demografiniai pokyčiai daro didelį poveikį kaimo ir periferinėms 
vietovėms;

H. kadangi 2000–2015 m. vyresnių kaip 60 metų gyventojų skaičius miestuose išaugo 
68 proc., o kaimo vietovėse – 25 proc.;

I. kadangi vyresnio amžiaus žmonėms kyla didžiausia interneto prieigos ir šiuolaikinių 
technologijų trūkumo rizika, todėl jie yra labiau pažeidžiami atskirties, įskaitant 
skaitmeninę atskirtį, požiūriu;

J. kadangi 1998–2018 m. kai kuriuose ES regionuose gyventojų skaičius sumažėjo iki 
15 proc., o tai lėmė gyventojų senėjimą ir kraštutiniu atveju sukėlė staigų regionų 
gyventojų skaičiaus mažėjimą;

Sveikata

K. kadangi iš Europos gyventojų sveikatos tyrimo (EHIS) rezultatų matyti, kad 
nustatyta, jog dauguma vyresnio amžiaus žmonių serga lėtinėmis ligomis arba turi 
lėtinių nusiskundimų, ir tik kas devintas asmuo tvirtino, kad tokių problemų neturi;

L. kadangi vyresnio amžiaus žmonės nesudaro vienalytės masės;

M. kadangi priklausomumo dažnumas auga su amžiumi; 

N. kadangi ES nėra vienodos priklausomumo apibrėžties;

O. kadangi vyresnio amžiaus žmonės pirmenybę teikia pasyviajai veiklai, be kita ko, 
dėl jų sveikatos būklės, aktyvios fizinės ir laisvalaikio veiklos įpročių trūkumo, 
galimybių naudotis sporto infrastruktūra ir reabilitacijos centrais, taip pat dėl šios 
infrastruktūros nepritaikymo prie vyresnio amžiaus žmonių veiklos;

P. kadangi atsižvelgiant į tai, kad senėjimas savo gyvenamoje aplinkoje turi lemiamos 
reikšmės erdviniam planavimui ir priežiūros deinstitucionalizavimui;

Q. kadangi vyresnio amžiaus žmonės dažniau susiduria su ligų rizika ir sunkesniu 
sirgimu, įskaitant COVID-19;

R. kadangi dėl koronaviruso pandemijos daugelis piliečių susidūrė su diskriminacija 
dėl amžiaus galimybės naudotis medicinos ir priežiūros paslaugomis atžvilgiu;

Diskriminacija dėl amžiaus

S. kadangi vyresnio amžiaus žmonėms, ypač moterims, kyla didesnė skurdo rizika, be 
kita ko, dėl valstybių narių ekonominio vystymosi, darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumų;
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T. kadangi siekiant užtikrinti aktyvų senėjimą būtina kovoti su diskriminacija dėl 
amžiaus darbo rinkoje;

U. kadangi diskriminacija dėl amžiaus yra visoje Europos Sąjungoje plačiai paplitęs 
reiškinys, kuris atsispindi institucinėse sistemose, individualiuose požiūriuose ir 
kartų tarpusavio santykiuose;

V. kadangi valstybėse narėse dažniausiai pasitaikanti diskriminacijos forma, kurią 
nurodė vyresnio amžiaus žmonės, buvo sunkumai patekti į rinką, susidarantys dėl 
vyresnius asmenis diskriminuojančių darbo skelbimų ir įdarbinimo procedūrų, 
atleidimo iš darbo ir priverstinio išėjimo į pensiją, galimybės naudotis draudimo ir 
bankininkystės paslaugomis;

W. kadangi vyresnio amžiaus žmonės nukenčia nuo vis augančio skaičiaus nusikaltimų 
ir kitos nerimą keliančios veiklos, kenkiančios vyresnio amžiaus žmonėms, pvz., 
sukčiavimo ir nesąžiningos verslo praktikos;

Vyresnio amžiaus žmonės darbo rinkoje

X. kadangi, remiantis 2012 m. Eurobarometro apklausos duomenimis, 60 proc. 
europiečių prieštaravo pensinio amžiaus didinimui;

Y. kadangi moterims ir vyrams sukūrus sąlygas dėl ilgesnio profesinio aktyvumo 
galima paskatinti daugelį vyresnio amžiaus žmonių likti darbo rinkoje;

Z. kadangi darbuotojų sveikatos ir saugos per visą jų karjerą užtikrinimas yra būtina 
subalansuoto profesinio gyvenimo ir aktyvaus senėjimo, turint gerą sveikatą, išėjus į 
pensiją, sąlyga;

ES lėšos ir viešosios erdvės

AA. kadangi atsižvelgiant į galimybę remti aktyvaus senėjimo strategiją pasitelkiant 
Europos struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą;

BB. kadangi tokiomis iniciatyvomis, kaip Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto 
miesto apdovanojimas, skatinama pritaikyti viešąsias erdves vyresnio amžiaus ir 
neįgaliųjų poreikiams; 

CC. kadangi daugelyje valstybių narių būstai, kuriuose gyvena vyresnio amžiaus 
žmonės, neatitinka jų poreikių ir galimybių dėl didelių pragyvenimo išlaidų, 
gyvenimo juose po vieną ir prieigos kliūčių; 

Kova su vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija

1. ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija, 
ypač užimtumo srityje, ir formuoti teigiamą požiūrį į senatvę visuomenėje;

2. ragina Komisiją ir Tarybą paskelbti Oraus senėjimo metus, kad būtų stiprinami kartų 
ryšiai ir kovojama su vienišumu senatvėje; pabrėžia šios iniciatyvos svarbą ne tik 
atsižvelgiant į demografinius pokyčius, bet ir į COVID-19 pandemiją, kuri labiausiai 
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paveikė vyresnio amžiaus asmenis; 

3. ragina Komisiją parengti vyresnio amžiaus asmenims skirtą veiksmų strategiją, 
atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenų padėties skirtumus ir sudėtingumą;

Sveikatos apsauga ir vyresnio amžiaus asmenų globa

4. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ir priimti vienodą priklausomybės apibrėžtį, 
kuri leistų individualizuoti paramą ir išlaikyti nesavarankiško asmens buvimą socialiai 
priimtinomis sąlygomis; 

5. ragina valstybes nares užtikrinti vienodas galimybes naudotis medicinos ir priežiūros 
paslaugomis, sveikatos priežiūros ir globos institucijų paslaugomis nediskriminuojant 
dėl amžiaus;

6. ragina valstybes nares stiprinti vyresnio amžiaus asmenų saugumą, be kita ko, plėtojant 
skaitmenines technologijas, nuotolinę priežiūrą ir nuotolinę mediciną, kuriant dienos 
priežiūros centrus netoli mokyklų ir vaikų darželių, nes tai skatins kartų tarpusavio 
ryšius;

7. ragina valstybes nares deinstitucionalizuoti vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, nes taip 
sudaromos palankesnės sąlygos vyresnio amžiaus asmenų socialinei įtraukčiai ir 
savarankiškumui;

8. ragina valstybes nares teikti profesionalią paramą priklausomų vyresnio amžiaus 
asmenų slaugytojams ir padėjėjams ir taikyti įvairių formų laikiną pagalbą šeimos 
nariams, prižiūrintiems nesavarankišką vyresnio amžiaus asmenį;

9. ragina valstybes nares sukurti lanksčias darbo sąlygas ir užtikrinti galimybes naudotis 
reabilitacijos paslaugomis, nes tai paskatins vyresnio amžiaus darbuotojus likti darbo 
rinkoje;

10. ragina valstybes nares parengti medicinos, slaugos darbuotojus ir darbuotojus padėjėjus 
vyresnio amžiaus asmenų poreikiams; ragina valstybes nares kuo didesniam medicinos 
profesijų skaičiui teikti geriatrijos srities parengimą; 

Aktyvus senjoras

11. ragina valstybes nares plėsti savo švietimo ir integracijos paslaugų vyresnio amžiaus 
asmenims pasiūlą, įskaitant švietimą internetu;

12. ragina valstybes nares plėtoti vyresnio amžiaus asmenų savanorišką veiklą ir 
mentorystę, nes tai padės kovoti su socialine atskirtimi, kelti jaunų darbuotojų 
kvalifikaciją ir išsaugoti tradicinius amatus, kurie yra Europos paveldo dalis;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę įtrauktį 
naudojant internetą ir kitas IRT technologijas, kad būtų galima naudotis kultūros 
vertybėmis, pramogomis, švietimu, ryšiais, nuotoline priežiūra ir nuotoline medicina;

14. ragina valstybes nares užtikrinti prieigą prie plačiajuosčio interneto visiems namų 
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ūkiams, nes tai padės kovoti su skaitmenine atskirtimi;

15. ragina Komisiją ES strategijose atsižvelgti į senjorų ekonomikos potencialą ir didesnį 
jos skatinimą valstybėse narėse;

Saugi erdvė ir moksliniai tyrimai 

16. ragina valstybes nares pritaikyti pastatus ir būstą prie vyresnio amžiaus asmenų ir 
neįgaliųjų su judėjimo ir suvokimo negalia poreikių; pabrėžia, kad saugus būstas – tai 
būstas, kuriame sumažinta pavojaus galimybė ir sudarytos palankesnės sąlygos reaguoti, 
jei kiltų pavojus;

17. ragina valstybes nares skatinti programas ir veiksmus, kuriais siekiama skatinti šeimas 
gyventi arti viena kitos, stiprinti kartų ryšius ir sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus 
asmenims, kurie dėl sveikatos ar finansinių priežasčių palieka savo namus, rasti jų 
poreikius atitinkantį būstą nepaliekant bendruomenės, kurioje jie gyveno daugelį metų;

18. pabrėžia, kad globos namai (asmenims, kuriems reikia kasdienės pagalbos) ir socialinės 
globos namai (asmenims, kuriems reikia labiau vienkartinės pagalbos) yra būsto ir 
socialinės politikos priemonės, kurioms būdingas didelis paramos veiksmingumas, be 
kita ko, globos deinstitucionalizavimo srityje; ragina valstybes nares skatinti minėtų 
globos namų ir socialinės globos namų pasiūlos plėtrą;

19. ragina valstybes nares padidinti ESF +, ERPF ir Teisingos pertvarkos fondo (TPF) 
išlaidas tikslams, susijusiems su vyresnio amžiaus darbuotojų mokymu ir 
perkvalifikavimu, įmonių pritaikymu vyresnio amžiaus asmenų įdarbinimui ir 
infrastruktūros bei viešųjų erdvių pritaikymu vyresnio amžiaus darbuotojų poreikiams; 
ragina dažniau naudoti EŽŪFKP lėšas siekiant kovoti su vyresnio amžiaus asmenų 
izoliacija kaimo vietovėse;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.



PR\1213493LT.docx 9/10 PE657.302v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiandien visuomenės senėjimas yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos iššūkių. 
Ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė, mažesnis gimstamumas, didėjanti urbanizacija ir mažėjanti 
darbingo amžiaus asmenų grupė yra tik svarbiausi pokyčiai, dėl kurių mažėja europiečių dalis 
pasaulyje (apskaičiuota, kad iki 2070 m. jie sudarys mažiau nei 4 proc. pasaulio gyventojų). 
Dėl demografinių pokyčių taip pat didėja skirtumai tarp atskirų regionų, todėl mažėja 
gyventojų skaičius ES vietovėse, ypač kaimo vietovėse.

COVID-19 pandemija dar labiau išryškino problemas, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį, 
ir pabrėžė, kad į ES veiksmus reikia įtraukti specialią vyresnio amžiaus asmenims skirtą 
strategiją. Siekiama atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus asmenų vaidmenį ES visuomenėse, 
tinkamos jų priežiūros užtikrinimą, kovą su vienišumu senatvėje ir jų gausių žinių bei patirties 
panaudojimą. Todėl šiame pranešime daug dėmesio skiriama kartų solidarumui ir 
iniciatyvoms, grindžiamoms senjorų ekonomika, mentoryste ir vyresnio amžiaus asmenų 
mobilizavimo priemonėmis. 

Taip pat reikėtų griežtai kovoti su visų formų diskriminacijai, nusikalstamumu ir atskirtimi, 
kuriuos patiria vyresnio amžiaus asmenys. Daugelį metų minimas pagyvenusių asmenų 
diskriminacijos reiškinys, įskaitant vyresnio amžiaus asmenų diskriminaciją darbo rinkoje, 
tačiau COVID-19 pandemijos aplinkybėmis šis reiškinys įgavo naujos svarbos. COVID-19 
parodė, kad šiai amžiaus grupei ypač gresia skaitmeninė atskirtis arba diskriminacija vienodų 
galimybių naudotis medicinos paslaugomis požiūriu. 

Pranešime taip pat raginama paskelbti Oraus senėjimo metus, kuriais turi būti siekiama, be 
kita ko, stiprinti kartų ryšius ir kovoti su vienišumu senatvėje. Tai nuoroda į 2012 m. 
iniciatyvą, kai ES pirmą kartą bandė iškelti visuomenės senėjimo problemą. Daugelis tuo 
metu nustatytų užduočių tebėra aktualios, o COVID-19 pandemija ES papildomai kelia naujų 
problemų šioje srityje ir todėl raginama grįžti prie šios iniciatyvos.

Pagyvenusių asmenų priežiūra yra vienas didžiausių iššūkių, todėl pranešime atkreipiamas 
dėmesys į problemos sudėtingumą, pradedant įvairiais vyresnio amžiaus asmenų poreikiais ir 
toliau suderinant priklausomybės apibrėžtį, nuotolinės priežiūros ir nuotolinės medicinos 
naudojimą ir geriatrijos srities parengimo teikimą kuo didesniam medicinos profesijų skaičiui, 
taip pat teikiant paramą vyresnio amžiaus asmenų slaugytojams. 

Demografiniai pokyčiai tęsis, todėl svarbu pasirūpinti, kad viešosios erdvės atitiktų senėjančių 
kartų poreikius. ES turėtų skatinti valstybes nares labiau naudotis ES lėšomis iš tokių fondų 
kaip ESF + arba ERPF, kad infrastruktūra ir viešosios erdvės būtų pritaikytos vyresnio 
amžiaus asmenų poreikiams.

Pranešime taip pat nurodomi konkretūs veiksmai, susiję su viena iš pagrindinių ES vertybių – 
kartų solidarumu. Naudinga ne tik skatinti mentorystę ar savanorišką veiklą, bet ir skatinti 
valstybes nares kurti dienos priežiūros centrus prie mokyklų ir vaikų darželių, nes tai padėtų 
megzti ryšius tarp kartų ir užkirsti kelią vienišumui senatvėje.
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