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“�Η�Ευρώπη�που�θέλουμε�
είναι�για�όλες�τις�ηλικίες” 
7�προτάσεις�για�τις�Ευρωεκλογές�του�2019

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική της πρόκληση με δίκαιο 
και βιώσιμο τρόπο και να τηρήσει την 
υπόσχεση να μην αφήσει κανέναν πίσω.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να κατευθύνεται από τους πολίτες 
της προς δράσεις που θα ενσωματώνουν τις 
κοινές βασικές μας αξίες της μή διάκρισης, 
της ισότητας και της αλληλεγγύης.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

H AGE Platform Europe καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υιοθετήσει πρωτοβουλίες 
που θα προστατεύουν τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών κάθε ηλικίας. 

Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της 
αυτονομίας είναι καθολικά ανθρώπινα 
δικαιώματα που αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και 
ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία. 

Προτείνουμε 7 ιδέες… 

που θα συμβάλουν στη διατήρηση του 
δικαιώματός μας να εργαζόμαστε και 
να δραστηριοποιούμαστε στις τοπικές 
κοινότητες, να έχουμε επαρκή πρόσβαση σε 
κοινωνική προστασία και φροντίδα, καθώς 
και το δικαίωμα να ζήσουμε την υπόλοιπη 
ζωή μας χωρίς διακρίσεις και κακοποίηση.

H AGE Platform Europe είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη. 
Εργαζόμαστε για το συμφέρον των σημερινών 200 εκατομμυρίων ηλικιωμένων — και εκείνων του αύριο.

Ήδη το ¼ των κατοίκων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ηλικία 60+

Μέχρι το 2080, οι πιο ηλικιωμένοι 
(80+) θα υπερ-διπλασιαστούν 

Η σύνταξη των γυναικών είναι ακόμα 
κατά 40% μικρότερη εκείνης των 
ανδρών στη σημερινή ΕΕ

Το 30% των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας  στην Ευρώπη δεν 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
μακροχρόνιας φροντίδας 

40%
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1.  Η καταπολέμηση των ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΗΛΙΚΙΑΣ θα αποτελέσει συγκεκριμένη 
προτεραιότητα ίσης σημασίας με όλα τα 
άλλα είδη διακρίσεων και ότι θα υιοθετηθεί 
άμεσα μία φιλόδοξη οδηγία για την ίση 
μεταχείριση (αποκαλούμενη η “οδηγία κατά 
των διακρίσεων”).

2.  Η δράση της ΕΕ στον τομέα της  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αφορά ολόκληρη τη ζωή 
για να δημιουργηθούν αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του σημερινού γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.

3.  Θα διασφαλιστούν ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ σε γυναίκες και άνδρες 
για το παρόν και για τις μελλοντικές γενιές.

4.   Το δικαίωμα όλων να ζουν και να ΓΕΡΝΟΥΝ 
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ θα προστατεύεται μέσω 
επαρκούς και προσιτής ανθρωποκεντρικής 
ιατρικής και μακροχρόνιας περίθαλψης, 
προσβάσιμης σε όλους για να εξασφαλιστεί 
η διαβίωση σε συνθήκες υγείας και να 
προωθηθεί η ευημερία όλων των ηλικιών.

5.  Η Ευρώπη θα στηρίζει την ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
με προληπτική και δια βίου προσέγγιση και 
θα αποτρέπει τη μοναξιά, με τη χρήση 
ευρωπαϊκών πόρων.

 Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε αγαθά 
και υπηρεσίες θα διασφαλιστεί στη 
σημερινή ψηφιοποιημένη κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων.

Η γήρανση θα ενταχθεί στον κορμό  
των δράσεων για τη  ΣΤΕΓΑΣΗ, την ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, και τις ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ώστε να 
δημιουργηθούν περιβάλλοντα φιλικά προς όλες 
τις ηλικίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.  Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη-μέλη θα 
αναπτύξουν εθνικές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΗΡΑΝΣΗ με την ενεργό συμμετοχή 
ηλικιωμένων ατόμων.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ για την ενεργό γήρανση θα 
ανασυσταθεί μετά τις εκλογές ώστε οι 
ευρωβουλευτές και οι πολίτες να μπορούν να 
συζητήσουν πώς να αντιμετωπίσουν καλύτερα 
τη δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης.

www.age-platform.eu  |  towardsanagefriendlyep.com
E-mail: info@age-platform.eu  |  Twitter: @AGE_PlatformEU  |  +32.2.280.14.70

Ταυτότητα Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 16549972091-86

Οι δραστηριότητες της AGE συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Συμμετοχής του Πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενου αυτού του κειμένου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της AGE Platform Europe  και δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

“ Οι εκλογές γίνονται σε μία κρίσιμη καμπή για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανασυνδεθεί 
επειγόντως με τους πολίτες της. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της ισότητας τόσο εντός όσο και εκτός των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Ebbe Johansen
Πρόεδρος της AGE Platform Europe

Διαβάστε το πλήρες μανιφέστο online 

bit.ly/AGE-Manifesto19

Σαν�υποψήφιους�στις�εκλογές�για�το�Ευρωπαϊκό�
Κοινοβούλιο,�σας�καλούμε�να�διασφαλίσετε�ότι:

6.

http://www.age-platform.eu
https://towardsanagefriendlyep.com/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto/

