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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o starnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia 
po roku 2020
(2020/2008(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 6, 153, 156 a 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 21 a 25 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nastoľuje 
otázky osobnej samostatnosti, nediskriminácie, plného a účinného zapojenia sa a 
začlenenia sa do spoločnosti, ako aj rovnosti príležitostí a prístupnosti,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa uvádza, že zásada zákazu 
diskriminácie z dôvodu veku, ako osobitný prípad rovnakého zaobchádzania, je 
všeobecnou zásadou práva EÚ1,

– so zreteľom na závery Rady o aktívnom starnutí z roku 20102,

– so zreteľom na ciele udržateľného rozvoja OSN (CUR),

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv3,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 
o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. septembra 2011, 
ktorým sa ustanovuje rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity [2010/0242 (COD)], a na predchádzajúce oznámenie Európskej komisie 
[KOM(2010)0462],

– so zreteľom na správu Európskeho parlamentu o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti 
zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (2017),

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecné zásady boja 
proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženského vyznania, viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie,

– so zreteľom na správu Európskej komisie a Výboru pre hospodársku politiku s názvom 
Európske hospodárstvo: Vplyv starnutia obyvateľstva na verejné výdavky – projekcie za 
členské štáty EÚ-25 v oblasti dôchodkového zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&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_sk
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starostlivosti o dlhodobo chorých, vzdelávania a platieb v nezamestnanosti (2004 – 
2050), Brusel, 2006.

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Demografická budúcnosť 
Európy – pretvorme výzvu na príležitosť [KOM(2006)0571]4,

– so zreteľom na správu Európskej komisie a Výboru pre sociálnu ochranu s názvom 
Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society 
(Primeraná sociálna ochrana v súvislosti s potrebami dlhodobej starostlivosti v starnúcej 
spoločnosti) (2014),

– so zreteľom na správu Európskej komisie s názvom The 2018 Ageing Report: 
Underlying Assumption and Projection Methodologies (Správa o starnutí obyvateľstva 
z roku 2018: Základné predpoklady a metodiky prognózy)5,

– so zreteľom na správu WHO s názvom Active Ageing. A Policy Framework (Aktívne 
starnutie. Politický rámec) (2002),

– so zreteľom na správu WHO s názvom Global Age-Friendly Cities: A Guide (Mestá 
priaznivé pre starších ľudí: Príručka) (2007),

– so zreteľom na správu WHO s názvom World Report on Ageing and Health (Svetová 
správa o starnutí a zdraví) (2015),

– so zreteľom na štúdiu OSN s názvom Index globálneho starnutia za rok 2015,

– so zreteľom na správu OSN s názvom World Population Ageing (Starnutie svetovej 
populácie) (2019),

– so zreteľom na to, že aktívne starnutie bolo jedným z kľúčových prvkov stratégie 
Európa 2020,

– so zreteľom na správu Európskej komisie s názvom Vplyv demografických zmien 
v Európe  (2020),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na stanovisko v podobe pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

Všeobecne

A. keďže počet obyvateľov Európy klesá; keďže v roku 1960 tvorili obyvatelia EÚ 

4 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-sk
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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13,5 % svetovej populácie a v súčasnosti tvoria 6,9 %;

B. keďže priemerná dĺžka života mužov a žien sa za posledných päťdesiat rokov 
zvýšila v priemere o 10 rokov; 

C. keďže miera pôrodnosti sa v EÚ znižuje a v roku 2018 dosiahla hodnotu 1,55;

D. keďže celkový počet ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) sa v rokoch 2005 až 
2030 zníži o 20,8 milióna po odchode populačne silnej generácie do dôchodku;

E. keďže v roku 2018 malo 19 % obyvateľov EÚ 65 rokov a viac;

F. keďže starobu sprevádzajú fenomény ako strata partnera, rastúci podiel žien a 
osamelosť; keďže počet jednočlenných domácností sa od roku 2010 zvýšil o 19 %; 
keďže 40 % žien starších ako 65 rokov žije v EÚ osamote;

G. keďže vidiecke a okrajové oblasti sú výrazne ovplyvnené demografickými 
zmenami;

H. keďže v rokoch 2000 až 2015 sa počet obyvateľov starších ako 60 rokov zvýšil 
v mestách o 68 % a vo vidieckych oblastiach o 25 %;

I. keďže starší ľudia sú najviac ohrození chýbajúcim prístupom k internetu a 
moderným technológiám, a preto sú zraniteľnejší, pokiaľ ide o vylúčenie vrátane 
digitálneho vylúčenia;

J. keďže v rokoch 1998 až 2018 sa počet obyvateľov v niektorých regiónoch EÚ znížil 
až o 15 %, čo vedie k starnutiu a v extrémnych prípadoch k rýchlemu vyľudňovaniu 
regiónov;

Zdravie

K. keďže výsledky európskeho prieskumu zdravia formou rozhovoru (EHIS) ukázali, 
že u väčšiny starších ľudí sa potvrdilo, že trpia chronickými chorobami alebo 
sťažnosťami, pričom len každá deviata osoba uviedla, že takéto problémy nemá;

L. keďže starší ľudia netvoria homogénne spoločenstvo;

M. keďže častosť výskytu odkázanosti sa zvyšuje s vekom; 

N. keďže v EÚ neexistuje jednotné vymedzenie odkázanosti;

O. keďže starší ľudia uprednostňujú „pasívne“ formy trávenia času, okrem iného z 
dôvodu zdravotného stavu, chýbajúcich návykov pravidelnej fyzickej aktivity a 
rekreácie, sťaženého prístupu do športových centier a rehabilitačných zariadení, ako 
aj pre neprispôsobenie činností potrebám starších ľudí;

P. keďže myšlienka starnutia v mieste bydliska (ageing in place) má kľúčový význam 
z hľadiska územného plánovania a deinštitucionalizácie starostlivosti;

Q. keďže starší ľudia sú častejšie vystavení riziku ochorenia a priebeh choroby je u 
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nich závažnejší vrátane ochorenia COVID-19;

R. keďže počas pandémie koronavírusu bolo veľa obyvateľov vystavených 
diskriminácii z dôvodu veku, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckym službám a 
službám starostlivosti;

Diskriminácia z dôvodu veku

S. keďže staršie osoby, najmä ženy, sú viac vystavené riziku chudoby, čo je okrem 
iného spôsobené rozdielnym hospodárskym rozvojom medzi členskými štátmi, ako 
aj rozdielmi v odmeňovaní a dôchodkoch;

T. keďže boj proti diskriminácii z dôvodu veku na trhu práce má zásadný význam 
z hľadiska aktívneho starnutia;

U. keďže ageizmus (diskriminácia z dôvodu veku) je rozšírený jav v celej Európskej 
únii a odzrkadľuje sa v inštitucionálnych systémoch, individuálnych prístupoch a 
medzigeneračných vzťahoch;

V. keďže medzi najčastejšie formy diskriminácie, na ktoré poukazujú starší ľudia v 
členských štátoch, patrí sťažený prístup na trh práce kvôli pracovným ponukám a 
postupom prijímania do zamestnania, ktoré diskriminujú staršie osoby, prepúšťanie 
a nútený odchod do dôchodku, ako aj prístup k poisťovacím a bankovým službám;

W. keďže starší ľudia sa stávajú obeťami rastúceho počtu trestných činov a iných 
znepokojujúcich aktivít, ktoré sa realizujú na úkor starších ľudí, ako sú podvody a 
nekalé obchodné praktiky;

Starší ľudia na trhu práce

X. keďže podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2012 bolo 60 % Európanov proti 
zvýšeniu veku odchodu do dôchodku;

Y. keďže vytváranie podmienok pre ženy a mužov na dlhší pracovný život môže 
podnietiť veľa starších ľudí k tomu, aby zostali na trhu práce;

Z. keďže zaručenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov počas celej ich profesionálnej 
kariéry je nevyhnutným predpokladom vyváženého pracovného života a aktívneho 
starnutia pri dobrom zdraví po odchode do dôchodku;

Fondy EÚ a verejné priestory

AA. keďže stratégiu aktívneho starnutia možno podporiť z európskych štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu;

BB. keďže iniciatívy ako cena „Access City“ motivujú k tomu, aby sa verejné priestory 
prispôsobovali potrebám starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím; 

CC. keďže v mnohých členských štátoch je bývanie starších ľudí nedostatočne 
prispôsobené ich potrebám a možnostiam v dôsledku vysokých životných nákladov, 
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bývania osamote a prekážok v dostupnosti; 

Boj proti diskriminácii starších ľudí

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti diskriminácii starších ľudí, najmä v 
oblasti zamestnanosti, a prispievali k pozitívnemu vnímaniu staroby v spoločnosti;

2. vyzýva Komisiu a Radu, aby stanovili rok dôstojného starnutia s cieľom posilniť 
medzigeneračné väzby a bojovať proti osamelosti v starobe; zdôrazňuje význam tejto 
iniciatívy nielen v kontexte demografických zmien, ale aj pandémie koronavírusu, ktorá 
najviac zasiahla starších ľudí; 

3. vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu činnosti zameranú na starších ľudí, ktorá 
zohľadní rozmanitosť a zložitosť situácie starších ľudí;

Zdravotná bezpečnosť a starostlivosť o starších ľudí

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a prijali jednotnú definíciu 
odkázanosti, ktorá umožní individualizovať podporu a zachovať nezávislý spôsob 
života odkázanej osoby v sociálne prijateľných podmienkach; 

5. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnaký prístup k službám lekárskej a inej 
starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a k zariadeniam starostlivosti bez diskriminácie 
z dôvodu veku;

6. vyzýva členské štáty, aby posilnili pocit bezpečnosť starších ľudí okrem iného 
rozvojom digitálnych technológií, starostlivosti na diaľku a telemedicíny, ako aj 
vytvorením centier dennej starostlivosti v blízkosti škôl a materských škôl, čím sa 
podporia medzigeneračné väzby;

7. nabáda členské štáty na deinštitucionalizáciu starostlivosti o starších ľudí, keďže sa tým 
viac podnieti sociálne začlenenie a samostatnosť staršej osoby;

8. vyzýva členské štáty, aby opatrovateľom a asistentom odkázaných starších ľudí poskytli 
odbornú podporu a zaviedli rôzne formy dočasnej pomoci na odľahčenie rodinných 
príslušníkov, ktorí opatrujú odkázanú staršiu osobu;

9. vyzýva členské štáty, aby vytvorili pružné pracovné podmienky a zabezpečili prístup 
k rehabilitačným službám, čo bude motivovať starších pracovníkov, aby zostali na trhu 
práce;

10. vyzýva členské štáty, aby vyškolili zdravotnícky personál, ošetrovateľov a asistentov 
s prihliadnutím na potreby starších ľudí; vyzýva členské štáty, aby pre čo najviac 
lekárskych a zdravotníckych povolaní zabezpečili odbornú prípravu v oblasti geriatrie; 

Aktívny senior

11. vyzýva členské štáty, aby rozšírili ponuku vzdelávania a integrácie orientovanú na 
starších ľudí vrátane online vzdelávania;
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12. nabáda členské štáty, aby rozvíjali dobrovoľnícku činnosť a mentorstvo zamerané na 
starších ľudí, aby bolo možné bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, podporovať 
zvyšovanie kvalifikácie mladých pracovníkov a zachovať tradičné remeslá ako súčasť 
európskeho dedičstva;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali sociálne začlenenie starších ľudí 
prostredníctvom internetu a iných IKT, aby mohli profitovať z kultúrnych statkov, 
zábavy, vzdelávania, komunikácie, starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

14. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup k širokopásmovému internetu pre všetky 
domácnosti, a tým prispeli k boju proti digitálnemu vylúčeniu;

15. vyzýva Komisiu, aby v stratégiách EÚ zohľadňovala potenciál striebornej ekonomiky a 
vo väčšej miere ju propagovala v členských štátoch;

Bezpečný priestor a výskum 

16. vyzýva členské štáty, aby budovy a bývanie prispôsobili potrebám starších ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou a s obmedzeným vnímaním; 
zdôrazňuje, že bezpečné bývanie je také, kde sa obmedzila možnosť výskytu 
nebezpečenstva a uľahčila reakcia v prípade, že nastane taká situácia;

17. vyzýva členské štáty, aby podporovali programy a opatrenia, ktoré podnietia rodiny 
k tomu, aby bývali blízko seba, posilnia medzigeneračné väzby medzi generáciami a 
umožnia starším ľudom, ktorí pre zdravotné alebo finančné dôvody musia odísť zo 
svojho miesta bydliska, nájsť si bývanie, ktoré zodpovedá ich potrebám, a to bez toho, 
aby boli nútení opustiť komunitu, v ktorej žili dlhé roky;

18. zdôrazňuje, že chránené bývanie a podporované bývanie sú nástroje politiky bývania a 
sociálnej politiky, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou efektívnosti, okrem iného 
v oblasti deinštitucionalizácie starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby začali konať 
s cieľom zväčšiť dostupnosť chráneného a podporovaného bývania;

19. nabáda členské štáty, aby zvýšili výdavky z ESF+, EFRR a FST na ciele súvisiace 
s odbornou prípravou a rekvalifikáciou starších pracovníkov, na prispôsobenie 
podnikov, aby zamestnávali starších ľudí, ako aj na prispôsobenie infraštruktúry a 
verejných priestorov potrebám starších ľudí; požaduje, aby sa finančné prostriedky 
z EPFRV viac využívali na boj proti izolácii starších ľudí vo vidieckych oblastiach;

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

Starnutie obyvateľstva je v súčasnosti jednou z najdôležitejších výziev, ktorým čelí Európska 
únia. 
Zvýšenie priemernej dĺžky života, nižšia pôrodnosť, rastúca urbanizácia a zmenšovanie počtu 
osôb v produktívnom veku – to sú len tie najdôležitejšie zmeny, ktoré vedú k zníženiu podielu 
Európanov na svetovej populácii (odhaduje sa, že do roku 2070 bude tento podiel 
predstavovať menej ako 4 % svetovej populácie). Demografické zmeny prehlbujú aj 
regionálne rozdiely a následne vedú k vyľudňovaniu oblastí v EÚ, najmä vidieckych oblastí.

Pandémia koronavírusu zvýraznila problémy, ktoré si vyžadujú našu osobitnú pozornosť, a 
zdôraznila potrebu zohľadniť v opatreniach EÚ osobitnú stratégiu zameranú na starších ľudí. 
Cieľom je zdôrazniť úlohu starších ľudí v spoločnostiach EÚ, poskytnúť im primeranú 
starostlivosť, bojovať proti osamelosti v starobe a využívať ich rozsiahle vedomosti a 
skúsenosti. Preto aj táto správa venuje toľko priestoru solidarite medzi generáciami a podpore 
iniciatív založených na striebornej ekonomike, mentorstve a opatreniach na mobilizáciu 
starších ľudí. 

Dôrazne by sa tiež malo zakročiť proti všetkým formám diskriminácie, trestnej činnosti a 
vylúčenia, s ktorými sa stretávajú starší ľudia. Už mnoho rokov sa hovorí o jave ageizmu, 
ktorý sa prejavuje okrem iného v diskriminácii starších ľudí na trhu práce, počas pandémie 
koronavírusu sa však tento jav ukázal v inom svetle. Ochorenie COVID-19 ukázalo, že práve 
tejto vekovej skupine osobitne hrozí digitálne vylúčenie alebo diskriminácia z hľadiska 
rovnakého prístupu k zdravotníckym službám. 

V správe sa tiež vyzýva na stanovenie európskeho roka dôstojného starnutia, ktorého cieľom 
by malo byť okrem iného posilnenie medzigeneračných väzieb a boj proti osamelosti v 
starobe. Ide o odkaz na iniciatívu z roku 2012, keď sa EÚ po prvýkrát pokúsila riešiť problém 
starnutia. Mnohé z úloh, ktoré sa vtedy stanovili, sú stále aktuálne, ale pandémia koronavírusu 
postavila EÚ pred ďalšie nové výzvy v tejto oblasti, a tu je dôvod výzvy na návrat k tejto 
iniciatíve.

Starostlivosť o starších ľudí je jednou z najväčších výziev, preto sa v správe upozorňuje na 
zložitosť tohto problému – počnúc rôznymi potrebami starších ľudí cez zjednotenie 
vymedzenia odkázanosti, využívanie starostlivosti na diaľku a telemedicíny až po zahrnutie 
čo najväčšieho počtu lekárskych a zdravotníckych povolaní do odbornej prípravy a 
zabezpečenie podpory opatrovateľom starších osôb. 

Demografické zmeny budú pokračovať, preto je dôležité zaistiť, aby verejné priestory 
zodpovedali potrebám starnúcich generácií. EÚ by mala nabádať členské štáty, aby vo väčšej 
miere využívali finančné prostriedky z fondov EÚ, ako sú ESF+ alebo EFRR, na 
prispôsobenie infraštruktúry a verejných priestorov potrebám starších ľudí.

V správe sa tiež poukazuje na konkrétne opatrenia zamerané na jednu zo základných hodnôt 
EÚ, ktorou je solidarita medzi generáciami. Okrem podpory opatrení v oblasti mentorstva 
alebo dobrovoľníckych činností je užitočné nabádať členské štáty, aby vytvorili centrá dennej 
starostlivosti v blízkosti škôl a materských škôl, čo pomôže vytvárať medzigeneračné väzby a 
bojovať proti osamelosti v starobe.
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