
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα AGE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περίπου 165 οργανισμών 

που ασχολούνται με τα δικαιώματα των ατόμων άνω των 50, που έχει ως στόχο την 

έκφραση και την προώθηση των συμφερόντων των 150 εκατομμυρίων πολιτών 

μεγαλύτερης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα που τους αφορούν περισσότερο. 

Το όραμά μας είναι μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις και 

στερεότυπα, βασισμένη στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των γενεών, 

όπου όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στα κοινά 

και να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλα τα στάδια της ζωής, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, φύλου,  φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

κοινωνικής ή οικονομικής επιφάνειας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής ή 

ψυχικής υγείας, ή ανάγκης από φροντίδα.  

Για την επίτευξη μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες, είναι απαραίτητο όσοι λαμβάνουν 

αποφάσεις, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αναλάβουν συλλογική ευθύνη 

για το σχεδιασμό νέων τρόπων οργάνωσης των κοινωνιών, για ένα δικαιότερο και 

βιώσιμο μέλλον για όλες τις γενεές, αλλά και την αντιμετώπιση της τρέχουσας 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.  Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη 

χάραξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση με βάση τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των 

πολιτών στη διαμόρφωση της κοινωνίας.   

Καλούμε τους υποψηφίους Ευρωβουλευτές να εργασθούν προς τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλικής για όλες τις ηλικίες, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές 

και πρωτοβουλίες της ΕΕ θα υπηρετούν τους εξής στόχους:  

1- Προώθηση ίσων ευκαιριών και πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

για όλους   

2- Εγγύηση της επάρκειας, της δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας των 

κοινωνικών συστημάτων και των συστημάτων προστασίας υγείας της 

Ευρώπης  



3- Διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες από όλους, ιδίως 

όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, τις ΤΠΕ, την κινητικότητα και τις 

δημόσιες υπηρεσίες.  

4- Υποστήριξη του δικαιώματος του ατόμου να μεγαλώνει και να γερνάει με καλή 

ψυχική και σωματική υγεία  

5- Δημιουργία αγορών εργασίας και οικονομιών φιλικών προς τις μεγαλύτερες 

ηλικίες  

6- Συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χάραξη πολιτικών και στις 

έρευνες που τους αφορούν 

7- Προστασία του δικαιώματος για αξιοπρέπεια στη ζωή και στο θάνατο   

  

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα AGE κάνει έκκληση για τον επανασχηματισμό της 

Διακομματικής Ομάδας για τη Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, ώστε 

να παραμείνουν τα ζητήματα αυτά υψηλά στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

 

 

Προώθηση ίσων ευκαιριών και πραγμάτωση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για όλους   

 

✓ Καταπολέμηση ηλικιακών και πάσης φύσης διακρίσεων σε όλες τις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής, κυρίως με την απεμπλοκή του σχεδίου  

Οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ατόμων 

ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού, η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2008.     

✓ Ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως μέσω της διασφάλισης της συμμετοχής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό της θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο 

της Ανοικτής Ομάδας Εργασίας για τη Γήρανση του ΟΗΕ, δίνοντας στην ΕΕ 

μία σαφή εντολή από τους πολίτες της, αλλά και την καθιέρωση ομάδας 

διαλόγου για τη συζήτηση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

✓ Ένταξη της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις εργασίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

✓ Έλεγχος της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες ηλικία και 

αναπηρία 

✓ Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην πρόσβαση χρηματοοικονομικών και 

ασφαλιστικών προϊόντων, κυρίως μέσω του ελέγχου εφαρμογής των 

κανονισμών της ΕΕ από τους ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με την 
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ουδέτερη, από άποψη φύλου, τιμολόγηση (απόφαση C-236/09 του 

ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την Test-Achats) 

✓ Βελτίωση της εικόνας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και προώθηση μιας 

θετικής οπτικής της γήρανσης στις εργασίες του ΕΚ, κάνοντας έκκληση για 

δράσεις για την καταπολέμηση των στερεοτύπων σχετικών με τη γήρανση 

στα ΜΜΕ. 

✓ Έλεγχος της κατάστασης των πιο ευάλωτων ομάδων ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας, όπως είναι οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, αλλά 

και τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, όπως οι 

Ρομά, τα λεσβιακά, ομοφυλόφιλα, αμφισεξουαλικά και τρανσεξουαλικά 

άτομα (ΛΟΑΤ), τα άτομα που βρίσκονται σε φτώχεια, καθώς και όσα 

βρίσκονται σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές. 

 

Εγγύηση της επάρκειας, της δικαιοσύνης και της 

βιωσιμότητας των κοινωνικών συστημάτων και των 

συστημάτων προστασίας υγείας της Ευρώπης  

 

✓ Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της οριζόντιας κοινωνικής 

ρήτρας της Συνθήκης της Λισαβόνας (8, 9 και 10) κατά την υλοποίηση της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με την παράλληλη εισαγωγή της κοινωνικής 

διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  

✓ Εγγύηση επαρκούς εισοδήματος στα μεγαλύτερες ηλικίες για όλους, ως 

βασικό στόχο οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού μοντέλου, κυρίως με την 

εφαρμογή της ημερήσιας διάταξης της ΕΕ για τις συντάξεις, με βάση την 

έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, 

ασφαλείς και βιώσιμες Συντάξεις (2012/2234(INI) 

✓ Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει Οδηγία για το 

ελάχιστο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένης και της ελάχιστης σύνταξης, για 

την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτό θα 

πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο όριο φτώχειας, το οποίο ορίζεται ως 

το 60% του μέσου εθνικού ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος 

✓ Κατάρτιση προϋπολογισμών αναφοράς για τη θέσπιση ελάχιστου 

εισοδήματος, οι οποίοι θα βασίζονται σε ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών 

και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, 

προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτρέπει το όριο φτώχειας 

μια αξιοπρεπή ζωή και εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση σε όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής 

✓ Μεταφορά του στόχου της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ - όπως 

ορίζεται στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας - 

σε όλες τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες πολιτικής 

✓ Ένταξη του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαδικασίες της 

πολιτικής της ΕΕ, για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε επαρκή 
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κοινωνική προστασία στις μεγαλύτερες ηλικίες, τόσο για τις γυναίκες όσο και 

για τους άνδρες 

✓ Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας, όπως αυτό ορίστηκε 

από το πρόγραμμα WeDO1 

 

Διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες 

από όλους, ιδίως όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, τις 

ΤΠΕ, την κινητικότητα και τις δημόσιες υπηρεσίες  

 

✓ Προώθηση της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς για την υποστήριξη 

της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη μείωση του κόστους της εξάρτησης από 

τους δημόσιους προϋπολογισμούς, με την παράλληλη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου για όλους, μέσω μιας ισχυρής και φιλόδοξης Ευρωπαϊκής 

Πράξη Προσβασιμότητας 

✓ Ορισμός της προσβασιμότητας ως προϋπόθεση για κάθε χρηματοδότηση 

της ΕΕ για την υποστήριξη ανάπτυξης υποδομών 

✓ Υποστήριξη πρωτοβουλιών τυποποίησης ως βασικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους 

✓ Υποστήριξη της διαδικτυακής προσβασιμότητας για την ενίσχυση και 

βελτίωση της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες για 

όλους 

✓ Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Σύμπραξης για Έξυπνες 

Πόλεις και Κοινότητες ως εργαλείο για την προσαρμογή των αστικών 

χώρων στις ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού της ΕΕ 

 

Υποστήριξη του δικαιώματος του ατόμου να μεγαλώνει και να 

γερνάει με καλή ψυχική και σωματική υγεία  

 

✓ Προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 

για τη διασφάλιση της ενεργού και υγιούς γήρανσης 

✓ Έμφαση στον προϋπολογισμό για την προώθηση της υγείας, της πρόληψης 

ασθενειών και τη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας 

✓ Αντιμετώπιση των δαπανών για συστήματα υγείας που απευθύνονται σε 

άτομα εξαρτημένα μεγαλύτερης ηλικίας ως επένδυση για την ενίσχυση της 

απασχόλησης και όχι απλώς ως κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό  

✓ Διασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλή και επαρκή φάρμακα και θεραπείες για 

όλους, καθώς και της διαφάνειας στην πληροφόρηση σχετικά με τα 

φάρμακα αυτά και τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών τους  

 
1 http://www.wedo-partnership.eu/ 
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✓ Υποστήριξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξη Καινοτομίας για την 

ενεργό και υγιή γήρανση και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί 

όσον αφορά το στόχο για την αύξηση του δείκτη ετών υγιούς ζωής κατά δύο 

χρόνια έως το 2020 

 

Δημιουργία αγορών εργασίας και οικονομιών φιλικών προς τις 

μεγαλύτερες ηλικίες  

 

✓ Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, ιδίως 

με την πρόταση για τη θέσπιση Οδηγίας από την ΕΕ, αναφορικά με την 

πρόβλεψη άδειας για εργαζομένους που επωμίζονται καθήκοντα άτυπης 

φροντίδας συγγενικών τους προσώπων 

✓ Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες με την 

υποστήριξη μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Επαγγελματική Ασφάλεια 

και Υγεία 2014-2020 

✓ Υποστήριξη σταθερών θέσεων εργασίας ποιότητας για τους εργαζομένους 

μεγαλύτερης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων γυναικών, 

καθώς και έκκληση για ανάληψη δράσης για τη διευκόλυνση της μετάβασης 

μεταξύ θέσεων εργασίας και από την εργασία στη συνταξιοδότηση 

✓ Προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων για ηλικιακή πολυμορφία στο χώρο 

εργασίας, κυρίως ως εργαλείο για την καταπολέμηση τόσο της ανεργίας των 

νέων, όσο και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 

✓ Αξιοποίηση της γνώσης της εμπειρίας και των δεξιοτήτων των παλαιότερων 

γενεών, με την προώθηση της ενδογενεακής μάθησης και ανταλλαγής 

γνώσεων στο χώρο εργασίας 

✓ Ενίσχυση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης για τους ανθρώπους όλων 

των ηλικιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην 

αμειβόμενη και στη μη-αμειβόμενη εργασία 

 

Συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χάραξη 

πολιτικών και στις έρευνες που τους αφορούν  

 

✓ Υποστήριξη του διαλόγου των πολιτών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας (άρθρο 11), ως βασική αρχή για τις διαδικασίες διακυβέρνησης 

σε επίπεδο ΕΕ 

✓ Υποστήριξη και διασφάλιση του δικαιώματος στον ανοικτό, διαφανή και 

τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των 

πολιτών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 8) 

✓ Δέσμευση για ετήσια συνάντηση με τους συναδέλφους Ευρωβουλευτές και 

την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών της χώρας σας για τη συλλογή 
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απόψεων σε όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά ζητήματα και απολογισμό των 

ενεργειών σας 

✓ Διασφάλιση μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ότι τα 

κράτη- μέλη θα συμβουλεύονται τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

όταν καταρτίζουν τα Εθνικά τους Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, ιδίως 

όταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική 

ένταξη, τις συντάξεις, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα 

✓ Υποστήριξη της αξιοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 

για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μεγαλύτερης 

ηλικίας στα κοινά και σε εθελοντικές δραστηριότητες 

✓ Αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών σε εθνικό επίπεδο, όπως τοπικά 

συμβούλια ή άλλες τοπικές συμβουλευτικές δομές για την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των ομάδων πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας με 

βουλευτές και άλλους φορείς χάραξης πολιτικής 

✓ Εξασφάλιση της έγκαιρης συμμετοχής των άμεσων αποδεκτών σε όλες τις 

σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, 

ως κριτήριο για την κατανομή της χρηματοδότησης από την ΕΕ 

 

Προστασία του δικαιώματος για αξιοπρέπεια στη ζωή  

και στο θάνατο  

 

✓ Προστασία της αξιοπρέπειας στις μεγαλύτερες ηλικίες και έκκληση για την 

έναρξη μιας πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των 

ανθρώπων να ζουν και να πεθαίνουν με αξιοπρέπεια 

✓ Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής για όλη την ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση των κρατών-μελών στην 

καταπολέμηση της κακοποίησης ηλικιωμένων 
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