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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 
związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa
(2020/2008(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 6, 153, 156 oraz 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 21 oraz 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która formułuje kwestie 
autonomii osobistej, niedyskryminacji, pełnego i skutecznego uczestnictwa w 
społeczeństwie oraz równości szans i dostępności,

– uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzający, że zasada 
niedyskryminacji ze względu na wiek stanowi ogólną zasadę prawa unijnego, będąc 
przypadkiem szczególnym równego traktowania1,

– uwzględniając konkluzje Rady z 2010 roku w sprawie aktywności osób starszych2,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych3,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 roku w 
sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 września 2011 roku 
o ustanowieniu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012 (2010/0242(COD)) oraz poprzedzający ją komunikat 
Komisji Europejskiej (COM(2010)462),

– uwzględniając sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystania 
instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne 
(2017),

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE formułującą ogólne zasady 
przeciwdziałania dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i pracy ze względu na 
wyznawaną religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

– uwzględniając raport KE i Komitetu Ekonomicznego pt. European Economy: The 
impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on 

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_pl
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pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-
2050), Bruksela 2006,

– uwzględniając komunikat KE pt. „Demograficzna przyszłość Europy – Przekształcić 
wyzwania w nowe możliwości” (COM(2006) 571)4,

– uwzględniając raport KE i Komitetu Ochrony Socjalnej pt. „Adequate Social Protection 
for Long-Term Care Needs in an Ageing Society” (2014),

– uwzględniając raport KE pt. „The 2018 Ageing Report: Underlying Assumption and 
Projection Methodologies”5,

– uwzględniając raport WHO pt. „Active Ageing. A Policy Framework” (2002),

– uwzględniając raport WHO pt. „Global Age-Friendly Cities: A Guide” (2007),

– uwzględniając raport WHO pt. „World Report on Ageing and Health” (2015),

– uwzględniając Global Age Index 2015 ONZ,

– uwzględniając raport ONZ pt. „World Population Ageing” (2019),

– uwzględniając, że aktywne starzenie się było jednym z kluczowych elementów strategii 
Europa 2020,

– uwzględniając raport KE pt. „Impact of Demographic Change in Europe” (2020),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw 
Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020),

Dane ogólne

A. mając na uwadze, że liczba mieszkańców UE maleje; mając na uwadze, że w 1960 
roku mieszkańcy UE stanowili 13,5% światowej populacji a dziś stanowią 6,9%;

B. mając na uwadze, że na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna długość 
życia mężczyzn i kobiet wydłużyła się o średnio 10 lat; 

C. mając na uwadze spadający wskaźnik dzietności, który w 2018 roku wynosił w UE 
1,55;

D. mając na uwadze, że łączna liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) spadnie 

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-pl
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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w latach 2005-2030 o 20,8 mln w miarę przechodzenia na emeryturę pokolenia 
wyżu demograficznego;

E. mając na uwadze, że w 2018 roku 19% obywateli UE stanowiły osoby w wieku 65 
lat i starsze;

F. mając na uwadze zjawiska singularyzacji, feminizacji i samotności w starości; 
mając na uwadze, że od 2010 roku liczba jednoosobowych gospodarstw domowych 
wzrosła o 19%; mając na uwadze, że 40% kobiet w UE wieku 65+ żyje samotnie;

G. mając na uwadze, że obszary wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte zmianami 
demograficznymi;

H. mając na uwadze, że w latach 2000–2015 populacja powyżej 60. roku życia 
zwiększyła się w miastach o 68%, a na obszarach wiejskich o 25%;

I. mając na uwadze, że osoby starsze są najbardziej zagrożone brakiem dostępu do 
internetu i nowoczesnych technologii, a w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

J. mając na uwadze, że w latach 1998–2018 w niektórych regionach UE liczba 
ludności spadła nawet o 15% co prowadzi do starzenia się i w ekstremalnych 
przypadkach do szybkiego wyludniania się (depopulacji) regionów;

Zdrowie

K. mając na uwadze wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS), na 
którego podstawie u większości starszych osób stwierdzono występowanie chorób 
czy dolegliwości przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba deklarowała brak takich 
problemów;

L. mając na uwadze, że osoby starsze nie są zbiorowością homogeniczną;

M. mając na uwadze, że częstość występowania niesamodzielności wzrasta wraz z 
wiekiem; 

N. mając na uwadze, że w UE nie ma jednolitej definicji niesamodzielności;

O. mając na uwadze, że osoby starsze preferują „bierne” formy spędzania czasu m.in. z 
powodu stanu zdrowia, braku nawyków regularnej aktywności fizycznej i rekreacji, 
utrudnionego dostępu do ośrodków sportowych i placówek rehabilitacji ruchowej, a 
także niedostosowania zajęć do potrzeb osób starszych;

P. mając na uwadze ideę starzenia się w miejscu zamieszkania (ageing in place), która 
ma kluczowe znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

Q. mając na uwadze, że osoby starsze są częściej narażone na ryzyko zachorowań i 
gwałtowniejszy przebieg chorób, m.in. COVID-19;

R. mając na uwadze, że w czasie pandemii koronawirusa wielu obywateli 
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doświadczało dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

Dyskryminacja ze względu na wiek

S. mając na uwadze, że osoby starsze, zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest spowodowane m.in. różnicą w rozwoju gospodarczym 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, luką płacową i emerytalną;

T. mając na uwadze, że przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek na rynku 
pracy jest niezbędne dla aktywnego starzenia się;

U. mając na uwadze, że ageism jest zjawiskiem występującym na terenie całej Unii 
Europejskiej i znajduje odzwierciedlenie w systemach instytucjonalnych, podejściu 
indywidualnym i relacjach międzypokoleniowych;

V. mając na uwadze, że najczęstszymi formami dyskryminacji wskazywanymi przez 
osoby starsze w państwach członkowskich był utrudniony dostęp do rynku pracy ze 
względu na dyskryminujące osoby starsze ogłoszenia o pracy i procedury 
rekrutacyjne, zwolnienia i zmuszanie do przejścia na emeryturę, dostęp do usług 
ubezpieczeniowych i bankowych;

W. mając na uwadze, że osoby starsze są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i innych 
niepokojących działań prowadzonych na niekorzyść osób starszych takich jak 
oszustwa i nieuczciwe praktyki przedsiębiorców;

Osoby starsze na rynku pracy

X. mając na uwadze, że według badania Eurobarometru z 2012 roku 60% 
Europejczyków było przeciwnych podnoszeniu wieku emerytalnego;

Y. mając na uwadze, że stworzenie kobietom i mężczyznom warunków do dłuższej 
aktywności zawodowej może zachęcić wiele starszych osób do pozostania na rynku 
pracy;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w ciągu 
całej ich kariery zawodowej stanowi niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Fundusze unijne i przestrzeń publiczna

AA. mając na uwadze możliwość wsparcia strategii aktywnego starzenia się poprzez 
europejskie fundusze strukturalne i Fundusz Spójności;

BB. mając na uwadze, że inicjatywy takie jak The Access City Award zachęcają do 
dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych; 

CC. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich mieszkania zamieszkiwane 
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przez osoby starsze są niedostosowane do ich potrzeb i możliwości ze względu na 
wysokie koszty utrzymania, samotne ich użytkowanie i bariery dostępności 
ruchowej; 

Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób starszych

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeciwdziałania dyskryminacji osób 
starszych, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, oraz do kształtowania pozytywnego 
postrzegania starości w społeczeństwie;

2. wzywa Komisję i Radę do ustanowienia roku godnego starzenia się, w celu 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych i przeciwdziałania samotności w starości; 
podkreśla znaczenie tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian demograficznych, ale 
także pandemii koronawirusa, który najmocniej dotknął osoby starsze; 

3. wzywa Komisję do przygotowania strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i złożoności sytuacji osób starszych;

Bezpieczeństwo zdrowotne i opieka nad seniorem

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania i przyjęcia jednolitej definicji 
niesamodzielności, która pozwoli na indywidualizację wsparcia i utrzymanie 
egzystencji osoby niesamodzielnej w warunkach społecznie akceptowalnych; 

5. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu do świadczeń 
medycznych i opiekuńczych, opieki zdrowotnej i placówek opiekuńczych bez 
dyskryminacji ze względu na wiek;

6. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa osób starszych 
m.in. poprzez rozwijanie technologii cyfrowych, teleopieki i telemedycyny, tworzenie 
ośrodków opieki dziennej blisko szkół i przedszkoli, co będzie sprzyjać budowaniu 
więzi międzypokoleniowych;

7. zachęca państwa członkowskie do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi, 
co bardziej sprzyja włączeniu społecznemu i autonomii osoby starszej;

8. wzywa państwa członkowskie do otoczenia profesjonalnym wsparciem opiekunów i 
asystentów niesamodzielnych osób starszych i wprowadzenia różnych form okresowego 
odciążenia członków rodziny sprawujących opiekę nad niesamodzielną osobą starszą;

9. wzywa państwa członkowskie do tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla starszych 
pracowników do pozostania na rynku pracy;

10. wzywa państwa członkowskie do przygotowywania kadr medycznych, opiekuńczych i 
asystenckich do potrzeb osób starszych; wzywa państwa członkowskie do objęcia 
przygotowaniem z zakresu geriatrii jak największej liczby zawodów medycznych; 

Aktywny senior
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11. wzywa państwa członkowskie do rozbudowywania oferty edukacyjnej i integracyjnej 
skierowanej do osób starszych, w tym edukacji online;

12. zachęca państwa członkowskie do rozwoju wolontariatu i mentoringu osób starszych, 
co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, sprzyjać podnoszeniu kwalifikacji 
młodych pracowników i zachowaniu tradycyjnych zawodów rzemieślniczych 
stanowiących element europejskiego dziedzictwa;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania włączenia społecznego osób 
starszych przez używanie internetu i innych technologii teleinformatycznych do 
korzystania z dóbr kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, teleopieki i telemedycyny;

14. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu 
dla wszystkich gospodarstw domowych, co przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego;

15. wzywa Komisję do uwzględniania w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania w państwach członkowskich;

Bezpieczna przestrzeń i badania 

16. wzywa państwa członkowskie do dostosowania budynków i mieszkań do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, o ograniczonej sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to takie, gdzie ograniczono możliwość wystąpienia 
niebezpieczeństwa oraz ułatwiona jest reakcja w wypadku jego wystąpienia;

17. wzywa państwa członkowskie, by promowały programy i działania zachęcające do 
tego, aby rodziny mieszkały blisko siebie, do wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
oraz do umożliwienia osobom starszym, które z powodów zdrowotnych bądź 
finansowych muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez konieczności opuszczania społeczności, w której 
funkcjonowały przez lata;

18. podkreśla, że mieszkalnictwo chronione i mieszkalnictwo wspomagane są narzędziami 
polityki mieszkaniowej i polityki społecznej, które cechują się wysoką efektywnością 
wsparcia m.in. w zakresie deinstytucjonalizacji opieki; wzywa państwa członkowskie 
do działań na rzecz rozbudowy oferty mieszkań chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

19. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR i FST na 
cele związane ze szkoleniem i przekwalifikowaniem starszych pracowników, 
dostosowanie przedsiębiorstw do zatrudniania osób starszych i dostosowanie 
infrastruktury i przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych; apeluje o większe 
wykorzystanie środków z EFRROW na przeciwdziałanie izolacji osób starszych na 
terenach wiejskich;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Starzenie się społeczeństw stanowi dziś jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi 
Unia Europejska. 
Wydłużenie przeciętnej długości życia, niższa dzietność, rosnąca urbanizacja i zmniejszanie 
się grupy osób w wieku produkcyjnym – to tylko najważniejsze zmiany, które prowadzą do 
zmniejszającego się udziału Europejczyków w populacji światowej (szacuje się, że do 2070 r. 
będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata). Zmiany demograficzne pogłębiają 
również różnice między poszczególnymi regionami i w konsekwencji powodują wyludnianie 
obszarów w UE, zwłaszcza obszarów wiejskich.

Pandemia koronawirusa dodatkowo uwidoczniła problemy, które wymagają naszej 
szczególnej uwagi i podkreśliła konieczność uwzględnienia w unijnych działaniach specjalnej 
strategii na rzecz osób starszych. Chodzi o zaznaczenie roli osób starszych w społeczeństwach 
UE, otoczenie ich odpowiednią opieką, przeciwdziałanie samotności w starości i korzystanie 
z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też niniejszy raport tak wiele miejsca 
poświęca solidarności międzypokoleniowej i wspieraniu inicjatyw opartych na srebrnej 
gospodarce, mentoringu i sposobach aktywizacji seniorów. 

Należy także zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji, 
przestępczości i wykluczenia, jakich doświadczają osoby starsze. Od wielu lat mówi się o 
zjawisku ageismu przejawiającym się m.in. w dyskryminacji osób starszych na rynku pracy, 
jednak w czasie pandemii koronawirusa ukazał się on w innym świetle. COVID-19 pokazał, 
że właśnie ta grupa wiekowa jest szczególnie zagrożona wykluczeniem cyfrowym czy 
dyskryminacją pod względem równego dostępu do usług medycznych. 

Raport postuluje także ustanowienie Roku Godnego Starzenia się, którego celem powinno 
być m.in. wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i przeciwdziałanie samotności w 
starości. To nawiązanie do inicjatywy z 2012 roku, kiedy to UE po raz pierwszy próbowała 
podjąć problem starzenia się społeczeństw. Wiele ze sformułowanych wówczas zadań wciąż 
pozostaje aktualnych, zaś pandemia koronawirusa postawiła przed UE dodatkowo nowe 
wyzwania w tej dziedzinie i stąd apel o powrót do tej inicjatywy.

Jednym z największych wyzwań pozostaje opieka wobec osób starszych, dlatego raport 
zwraca uwagę na złożoność tego problemu – poczynając od zróżnicowanych potrzeb osób 
starszych poprzez ujednolicenie definicji niesamodzielności, wykorzystywanie teleopieki i 
telemedycyny, oraz objęcia przygotowaniem z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych jak również zapewnienia wsparcia dla opiekunów osób starszych. 

Zmiany demograficzne będą postępować, dlatego należy zadbać o dopasowanie przestrzeni 
publicznej do potrzeb starzejących się pokoleń. UE powinna zachęcać państwa członkowskie 
do większego wykorzystywania środków unijnych z funduszy takich jak ESF+ czy EFRR do 
dostosowywania infrastruktury i przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.

W raporcie wskazane są także konkretne działania służące jednej z fundamentalnych wartości 
UE, jaką jest solidarność międzypokoleniowa. Oprócz promowania działań w zakresie 
mentoringu czy wolontariatu warto zachęcać państwa członkowskie do tworzenia ośrodków 
opieki dziennej blisko szkół i przedszkoli, co będzie sprzyjać budowie więzi 
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międzypokoleniowych i przeciwdziałaniu samotności w starości.


