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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020
(2020/2008(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 6, 153, 156 in 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 21 in 25 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki določa osebno neodvisnost, 
nediskriminacijo, polno in dejansko udeležbo v družbo ter enakih možnosti in 
dostopnost,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča EU, ki potrjujejo, da je načelo nediskriminacije glede na 
starost temeljno načelo v pravu Unije, saj gre za posebno vprašanje enakega 
obravnavanja1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta iz leta 2010 o aktivnem staranju2,

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic3,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2010 o 
demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti,

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta ni Sveta z dne 14. septembra 2011 o 
evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijski solidarnosti 2012 
(2010/0242(COD)) in predhodnega sporočila Komisije o tem (COM(2010)0462),

– ob upoštevanju poročila Evropskega parlamenta o uporabi instrumentov kohezijske 
politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (2017)

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu na podlagi vere, prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti,

– ob upoštevanju poročila Komisija in Ekonomskega odbora 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) (Evropsko gospodarstvo: vpliv staranja na javne izdatke: projekcije za države 
članice EU-25 o pokojninah, zdravstvenem varstvu, izobraževanju in dodatkih za 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sl&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_sl
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brezposelnost, 2004–2050), Bruselj 2006,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Demografska prihodnost Evrope, kako 
spremeniti izziv v priložnost (COM(2006)0571)4,

– ob upoštevanju poročila Komisije in Odbora za socialno zaščito z naslovom Adequate 
Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society (Ustrezna socialna 
zaščita za potrebno dolgotrajno oskrbo v starajoči se družbi) (2014),

– ob upoštevanju poročila Komisija z naslovom The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies” (Predpostavke in projekcijske 
metodologije)5,

– ob upoštevanju poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom Active Ageing. 
A Policy Framework (Aktivno staranje. Okvir politike) (2002),

– ob upoštevanju poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom Global Age-
Friendly Cities: A Guide (Starejšim prijazna globalna mesta: vodnik) (2007),

– ob upoštevanju poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom World Report 
on Ageing and Health (Svetovno poročilo o staranju in zdravju) (2015),

– ob upoštevanju svetovnega indeksa staranja OZN za leto 2015,

– ob upoštevanju poročila OZN z naslovom World Population Ageing (Svetovno 
prebivalstvo se stara) (2019),

– ob upoštevanju, da je bilo aktivno staranje eden od osrednjih elementov strategije 
Evropa 2020,

– ob upoštevanju poročila Komisija z naslovom Impact of Demographic Change in 
Europe (Vpliv demografskih sprememb v Evropi) (2020),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov v obliki predlogov 
sprememb,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

Splošno

A. ker se prebivalstvo EU zmanjšuje; ker so prebivalci EU leta 1960 šteli 13,5 % 
svetovnega prebivalstva, dandanes pa 6,9 %;

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-sl
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_sl
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B. ker se je povprečna pričakovana življenjska doba moških in žensk v zadnjih 
petdesetih letih podaljšala za povprečno deset let; 

C. ker rodnost pada, in sicer je leta 2018 v EU znašala 1,55;

D. ker se bo skupno število delovno zmožnega prebivalstva (15–64 let) v obdobju 
2005–2030 zmanjšalo za 20,8 milijonov oseb, ko se bo upokojila generacija baby 
boom;

E. ker je bilo leta 2018 kar 19 % prebivalcev EU starejših od 65 let;

F. ker so na starost pogosti izguba partnerja, povečan delež žensk in osamljenost; ker 
se je število enočlanskih gospodinjstev od leta 2010 zvišalo za 19 %; ker v EU 40 % 
žensk, starejših od 65 let, živi samih;

G. ker demografske spremembe močno vplivajo na podeželje in obrobna območja;

H. ker se je delež prebivalstva, starejšega od 60 let, v obdobju 2000–2015 v mestih 
zvišalo za 68 %, na podeželju pa za 25 %;

I. ker so starejši pogosto nimajo interneta in sodobne tehnologije in so zaradi tega 
izpostavljeni splošni in digitalni izključenosti;

J. ker se je prebivalstvo nekaterih regij EU v obdobju 1998–2018 zmanjšalo celo za 15 
%, zato se tamkajšnje prebivalstvo stara, v skrajnih primerih pa ponekod prihaja 
celo do odseljevanja;

Zdravje

K. ker rezultati evropske ankete o zdravju kažejo, da ima večina starejših kakšno 
bolezen ali kronične zdravstvene težave, in samo vsaka deveta oseba poroča, da 
nima težav;

L. ker starejši niso enovita skupina;

M. ker s starostjo vse bolj narašča odvisnost; 

N. ker v EU nimamo enotne opredelitve odvisnosti;

O. ker se starejši raje odločajo za bolj pasivne prostočasne dejavnosti, najpogosteje 
zaradi zdravstvenega stanja, nenavajenosti na redno telesno dejavnost in rekreacijo, 
oteženega dostopa do športnih in rehabilitacijskih objektov, pa tudi zato, ker 
ponujene dejavnosti niso primerne za starejše;

P. ker je pri prostorskem načrtovanju in za deinstitucionalizacijo izredno pomemben 
koncept staranja v domačem kraju (ang. ageing in place);

Q. ker starejše bolj kot druge ogrožajo okužbe in težji potek bolezni, na primer covida-
19;

R. ker je med pandemijo koronavirusa veliko državljanov doživelo diskriminacijo pri 
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zdravstvenih storitvah in oskrbi;

Diskriminacija na podlagi starosti

S. ker starejše, zlasti ženske, izrazito ogroža revščina, kar je med drugim posledica 
neenake gospodarske razvitosti posameznih držav ter razlik v plačah in pokojninah;

T. ker se je treba za aktivno staranje bojevati zoper diskriminacijo na podlagi starosti 
na trgu dela;

U. ker se v vsej Evropski uniji pojavlja nastrojenost proti starejšim (ang. ageism), ki jo 
je moč zaznati tako v institucionalnih sistemih kot v medosebnih in 
medgeneracijskih odnosih;

V. ker se diskriminacija starejših v državah članicah najpogosteje kaže kot otežen 
dostop do trga dela zaradi diskriminatornih razpisov in zaposlitvenih postopkov, kot 
odpuščanje in prisilne upokojitve, pojavljala doživljali pa so jo tudi pri zavarovalnih 
in bančnih storitvah;

W. ker so starejši vse pogosteje žrtve kaznivih dejanj in drugih zaskrbljujočih 
izkoriščevalskih dejavnosti, na primer goljufij in nepoštenih poslovnih praks;

Starejši na trgu dela

X. ker je raziskava Eurobarometra leta 2012 pokazala, da 60 % Evropejcev nasprotuje 
zviševanju upokojitvene starosti;

Y. ker je mogoče s tem, da bi ženskam in moškim ponudili ustrezne pogoje za daljšo 
delovno aktivnost, mnoge starejše spodbuditi, da ostanejo na trgu dela;

Z. ker je zagotavljanje zdravja in varnosti delavcev na vsej poklicni življenje osnovni 
pogoj za trajnostno delo ter dejavno in zdravo staranje po upokojitvi;

Sredstva Unije in javni prostor

AA. ker obstajajo možnosti za podpiranje strategij aktivnega staranja iz evropskih 
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada;

BB. ker pobude, kot je nagrada za invalidom prijazno mesto (The Access City Award), 
dobro spodbujajo prilagajanje javnih prostorov potrebam starejših in invalidov; 

CC. ker so za stanovanja starejših v več državah članicah značilni visoki življenjski 
stroški, osamljenost in ovire za mobilnosti, torej so slabo prilagojena njihovim 
potrebam in zmožnostim; 

Ukrepanje proti diskriminaciji starejših

1. poziva Komisijo in države članice, naj se borijo proti diskriminaciji starejših, zlasti na 
področju zaposlovanja, in naj poskrbijo za pozitivno dojemanje starosti v družbi;
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2. poziva Komisijo in Svet, naj določita leto dostojanstvenega staranja, da bi okrepili 
medgeneracijske vezi in se borili proti osamljenosti na starost; poudarja, da ta pobuda ni 
pomembna le zaradi demografskih sprememb, temveč tudi zaradi pandemije 
koronavirusa, ki je najbolj prizadela ravno starejše; 

3. poziva Komisijo, naj pripravi strategijo ukrepanja za starejše, pri čemer naj upošteva 
raznolikost in kompleksnost njihovega položaja;

Zdravstveno varstvo in oskrba starejših

4. poziva Komisijo in države članice, naj zasnujejo in sprejmejo enotno opredelitev 
odvisnosti, ki bo odvisnim osebam omogočila individualizirano podporo in pomoč pri 
preživetju v družbeno sprejemljivih razmerah; 

5. poziva države članice, naj zagotovijo enak dostop do zdravstvenih storitev in oskrbe, 
zdravstvenega varstva in ustanov za oskrbo brez diskriminacije na podlagi starosti;

6. poziva države članice, naj povečajo varnost starejših, med drugim z razvojem digitalne 
tehnologije, oskrbe na daljavo in telemedicine ter z ustanovitvijo centrov za dnevno 
varstvo v bližini šol in vrtcev, s čimer se bodo spodbujali medgeneracijske vezi;

7. spodbuja države članice, naj deinstitucionalizirajo oskrbo starejših, kar bo prispevalo k 
socialni vključenosti in samostojnosti starejših oseb;

8. poziva države članice, naj spodbujajo poklicno podporo negovalcem in pomočnikom 
odvisnih starejših oseb ter naj uvedejo različne oblike začasne pomoči za družinske 
člane, ki skrbijo za odvisne starejše osebe;

9. poziva države članice, naj ustvarijo prožne delovne pogoje in zagotovijo dostop do 
rehabilitacijskih storitev, s čimer bi starejše delavce spodbudile, da bi ostali na trgu 
dela;

10. poziva države članice, naj zdravstveno, negovalno in pomožno osebje usposobijo za 
potrebe starejših; poziva države članice, naj na področje geriatrije pritegnejo čim več 
zdravstvenih poklicev; 

Aktivni starejši

11. poziva države članice, naj razširijo ponudbo izobraževanja in vključevanja za starejše, 
vključno s spletnim izobraževanjem;

12. spodbuja države članice, naj razvijejo prostovoljstvo in mentorstvo za starejše ter tako 
ukrepajo proti socialni izključenosti, spodbujajo izpopolnjevanje mladih delavcev in 
ohranjanje tradicionalnih obrti, ki so del evropske dediščine;

13. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo socialno vključevanje starejših z 
uporabo interneta in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije, da bodo lahko 
uporabljali kulturne dobrine, zabavo, izobraževanje, komunikacijo, oskrbo na daljavo in 
telemedicino;
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14. poziva države članice, naj vsem gospodinjstvom zagotovijo dostop do širokopasovnega 
interneta in tako pripomorejo k boju proti digitalni izključenosti;

15. poziva Komisijo, naj v strategijah EU upošteva potencial srebrnega gospodarstva in to, 
da ga bi bilo treba v državah članicah bolj spodbujati;

Varen prostor in raziskave 

16. poziva države članice, naj stavbe in stanovanja prilagodijo potrebam starejših in 
invalidov ter oseb z zmanjšano mobilnostjo in težavami v dojemanju; poudarja, da je 
varno bivališče takšno, v katerem je čim bolj zmanjšana možnost nevarnosti oziroma je 
čim bolj olajšan odziv na morebitne nezgode;

17. poziva države članice, naj spodbujajo programe in ukrepe za spodbujanje družin, da bi 
živijo blizu skupaj, naj okrepijo medgeneracijske odnose in starejšim osebam, ki iz 
zdravstvenih ali finančnih razlogov zapustijo svoje domove, najdejo ustrezno 
stanovanje glede na potrebe, da jim ne bi bilo treba zapuščati skupnosti, v kateri so 
živele dolga leta;

18. poudarja, da se varovana in oskrbovana stanovanja podpirajo s stanovanjsko in socialno 
politiko, ki obe dajeta močno podporo, na primer na področju deinstitucionalizirane 
oskrbe; poziva države članice, naj spodbujajo širjenje varovanih in oskrbovanih 
stanovanj;

19. spodbuja države članice, naj iz Evropskega socialnega sklada plus, Evropskega sklada 
regionalni razvoj in Sklada za pravični prehod povečajo porabo za usposabljanje in 
prekvalifikacijo starejših delavcev, prilagoditev podjetij zaposlovanju starejših ter 
prilagoditev infrastrukture in javnega prostora potrebam starejših; poziva k večji 
uporabi sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za boj proti 
osamljenosti starejših na podeželju;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.



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

SL

OBRAZLOŽITEV

Staranje prebivalstva je dandanes eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se spoprijema 
Evropska unija. 
Daljša pričakovana življenjska doba, nižja rodnost, vse večja urbanizacija in krčenje delovno 
zmožnih skupin prebivalstva so poglavitne spremembe, zaradi katerih se svetovni delež 
Evropejcev zmanjšuje (po ocenah nas bo do leta 2070 manj kot 4 % svetovnega prebivalstva). 
Demografske spremembe povečujejo tudi razlike med regijami in povzročajo odseljevanje z 
nekaterih območij Unije, zlasti s podeželja.

Pandemija koronavirusa je še poglobila težave, ki zahtevajo našo posebno pozornost, in 
pokazala, da je treba pri ukrepanju EU upoštevati posebno strategijo za starejše. Poudariti je 
treba vlogo starejših v naši družbi, poskrbeti za ustrezno oskrbo, se bojevati proti osamljenosti 
starejših ter izkoristiti njihovo veliko znanje in izkušnje. Zato v tem poročilu namenjamo 
veliko pozornosti solidarnosti med generacijami in podpori za pobude srebrnega 
gospodarstva, mentorstva in za ukrepe za mobilizacijo starejših. 

Odločno bi bilo treba nasprotovati tudi vsem oblikam diskriminacije, kriminala in 
izključenosti, ki jih doživljajo starejši. Že več let se govori o nastrojenosti proti starejšim 
(ang. ageism), na primer o diskriminaciji starejših na trgu dela, ki se je po koronavirusu 
pokazala še v drugačni luči. Covid-19 je namreč razkril, da tej starostni skupini izrazito grozi 
digitalna izključenost ali diskriminacija, in sicer pri dostopanju do zdravstvenih storitev. 

V poročilu pozivamo, naj se uvede leto dostojnega staranja, s katerim bi lahko okrepili 
medgeneracijske odnose in se bojevali proti osamljenosti v starosti. Pri tem se sklicujemo na 
pobudo iz leta 2012, ko je EU prvič poskušala rešiti problem staranja družbe. Številne tedaj 
določene naloge so še vedno aktualne, pandemija pa je EU prinesla dodatne izzive na tem 
področju, zato pozivamo k oživitvi te pobude.

Skrb za starejše ostaja eden največjih izzivov, zato v poročilu opozarjamo na kompleksnost te 
problematike, začenši z različnimi potrebami starejših prek usklajene opredelitve odvisnosti, 
oskrbe na daljavo in telemedicine pa do zagotovitve, da bo v geriatriji sodelovalo čim več 
zdravstvenih poklicev in da bo tistim, ki skrbijo za starejše, omogočena podpora. 

Demografske spremembe se bodo nadaljevale, zato je pomembno poskrbeti, da bodo javni 
prostori ustrezali potrebam starajočih se generacij. EU bi morala države članice spodbujati k 
večji uporabi sredstev Unije, na primer iz Evropskega socialnega sklada plus ali Evropskega 
sklada regionalni razvoj, da bodo lahko infrastrukturo in javne prostore prilagodile potrebam 
starejših.

V poročilu so opisani tudi konkretni ukrepi za medgeneracijsko solidarnost, ki je ena od 
temeljnih vrednot EU. Poleg promoviranja mentorstva ali prostovoljstva bi bilo koristno 
spodbuditi države članice k postavljanju dnevnih centrov v bližini šol in vrtcev, ki bodo 
pomagali tkati vezi med generacijami in odpravljati osamljenost na stara leta.


