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AGE Platform Europe to europejska sieć około 165 organizacji tworzonych przez i dla osób
powyżej 50. roku życia. Jej głównym celem jest wyrażanie i promowanie interesów 150
milionowej rzeszy europejskich seniorów oraz budowanie świadomości dotyczących ich
problemów.
Nasza wizja to społeczeństwo przyjazne ludziom na każdym etapie życia, wolne od
dyskryminacji i stereotypów związanych z wiekiem i oparte na solidarności i współpracy między
pokoleniami; społeczeństwo, które pozwala wszystkim na aktywny udział w życiu publicznym i
gwarantuje każdemu równe prawa oraz szanse, bez względu na wiek, płeć, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznanie lub wierzenia, status społeczny lub ekonomiczny, orientację
seksualną, stan psychiczny lub fizyczny czy potrzebę opieki.
Zbudowanie społeczeństwa przyjaznego ludziom w każdym wieku będzie wymagało, aby
decydenci i wszystkie osoby zainteresowane wzięły wspólną odpowiedzialność za pokonanie
trwającego w Europie kryzysu społecznego i ekonomicznego oraz stworzenie środowiska
gwarantującego uczciwe traktowanie i zrównoważoną przyszłość nie tylko obecnym, ale też
przyszłym pokoleniom. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces tworzenia
prawa powinno leżeć u podstaw integracji europejskiej opartej na demokracji, transparentności i
udziale wszystkich obywateli w kształtowaniu życia publicznego.
Nawołujemy, aby kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego starali się tworzyć Unię
Europejską przyjazną ludziom w każdym wieku dbając o to, aby prawo UE:
1- Promowało prawa człowieka oraz równe szanse dla wszystkich
2- Gwarantowało odpowiedni poziom, sprawiedliwy dostęp i zrównoważone zarządzanie
europejskimi systemami ochrony zdrowotnej i społecznej
3- Zapewniało powszechny dostęp do infrastruktury fizycznej (budynki, drogi, itp.), a także
dóbr i usług, w szczególności technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
transportu i usług publicznych
4- Wspierało prawo do wzrastania i starzenia się w dobrym zdrowiu psychicznym i
fizycznym
5- Tworzyło rynek pracy i gospodarkę przyjazną dla ludzi w każdym wieku
6- Włączało osoby starsze we wszystkie procesy polityczne, społeczne, badawcze itp.,
które ich dotyczą
7- Stało na straży powszechnego prawa do godnego życia i godnej śmierci
AGE Platform Europe wzywa do ponownego zawiązania Grupy Miedzyparlamentarnej do Spraw
Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej w nadchodzącej kadencji, aby niniejsze kwestie
były obecne w agendzie Parlamentu Europejskiego.
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Promowanie praw człowieka oraz równych szans dla wszystkich
 Walka z dyskryminacją ze względu na wiek oraz dyskryminacją wielokrotną we wszystkich
procesach politycznych, szczególnie przez odblokowanie zaproponowanej przez Komisję
Europejską w roku 2008 dyrektywy implementującej zasadę równego traktowania bez względu na
wyznanie lub wierzenia, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
 Wzmocnienie ochrony praw człowieka osób starszych, w szczególności przez dbałość o
zaangażowanie PE w proces formułowania pozycji UE w ramach działań otwartej grupy roboczej
ONZ do spraw starzenia, dzięki czemu pozycja ta uzyska mandat obywateli Wspólnoty; wzywanie
do zawiązania w ramach UE multilateralnego dialogu nad prawami osób starszych
 Włączenie w główny nurt polityki oraz prac PE rekomendacji Rady Europy dotyczącej promowania
praw człowieka osób starszych
 Monitorowanie implementacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, mając na
uwadze współzależność miedzy wiekiem i niepełnosprawnością
 Dbałość o równość płci w dostępie do produktów finansowych i ubezpieczeniowych, w
szczególności przez monitorowanie implementacji przez europejskich ubezpieczycieli zasad
dotyczących ustalania cen bez względu na płeć (decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C-236/09 w sprawie Test-Achats)
 Poprawa wizerunku osób starszych i promowanie pozytywnego wizerunku starzenia się w toku
prac PE, na przykład poprzez wzywanie do walki ze stereotypami obecnymi w mediach
 Monitorowanie sytuacji najbardziej wrażliwych grup społecznych, takich jak starsze kobiety, starsze
osoby z niepełnosprawnościami, starsi migranci, mniejszości etniczne i religijne; walka z
wykluczeniem Romów, starszych lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych lub
interseksualnych (LGBTI), starszych osób doświadczających biedy lub trudności życiowych oraz
starszych osób zamieszkujących odizolowane społeczności wiejskie
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Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu, sprawiedliwego dostępu i
zrównoważonego zarządzania europejskimi systemami ochrony zdrowotnej i
społecznej
 Zapewnienie skutecznego stosowania poprzecznych klauzul społecznych Traktatu Lizbońskiego nr
8, 9 i 10 w procesie implementacji strategii Europa 2020 oraz silnej obecności wymiaru
społecznego w Semestrze Europejskim
 Zagwarantowanie odpowiedniego przychodu w podeszłym wieku jako podstawowego celu
wszystkich systemów emerytalnych, szczególnie przez implementację agendy UE dotyczącej
emerytur, przy czym za podstawę powinna służyć rezolucja 2012/2234(INI) w sprawie planu na
rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur
 Wezwanie Komisji Europejskiej do przygotowania dyrektywy dotyczącej dochodu minimalnego, w
tym emerytury minimalnej, jako narzędzia do walki z biedą we wszystkich grupach wiekowych kwota takiego świadczenia powinna mieć wysokość co najmniej progu biedy definiowanego jako
60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu rozporządzalnego
 Promowanie budżetów referencyjnych na potrzeby ustalenia adekwatnego dochodu - w oparciu o
koszyk dóbr i usług przystosowanych do potrzeb różnych grup wiekowych - aby móc ocenić czy
kwota progu ubóstwa pozwala na przyzwoity standard życia i gwarantuje godność osobistą w
całym cyklu życia
 Zastosowanie europejskiego celu walki z biedą opisanego w Europejskiej Platformie
Przeciwdziałania Ubóstwu do wszystkich odpowiednich narodowych i europejskich procesów
politycznych

 Włączenie w główny nurt wszystkich procesów politycznych UE kwestii równości płci w celu
zapewnienia równego dostępu do adekwatnych środków ochrony społecznej w podeszłym wieku
dla kobiet i mężczyzn
 Wsparcie dla przygotowania i przyjęcia "Ramowego planu poprawy jakości usług opieki
długoterminowej" (European Quality Framework for Long-term Care Services) zainspirowanego
przez projekt WeDO (http://www.wedo-partnership.eu)

Zapewnienie powszechnego dostępu do dóbr i usług, w szczególności
budowli, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, transportu i
usług publicznych
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 Promowanie dostępności we wszystkich sferach życia, co ułatwi zachowanie samodzielności i
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zmniejszy koszty zależności pokrywane ze środków publicznych, jednocześnie poprawiając jakość
życia wszystkich mieszkańców; w szczególności należy domagać się silnej i ambitnej Europejskiej
Ustawy o Dostępności
Ustanowienie dostępności jako koniecznego warunku dla wszystkich projektów infrastrukturalnych
finansowanych przez UE
Wspieranie inicjatyw standaryzacyjnych oraz projektowania dla wszystkich jako kluczowych
narzędzi dla poprawy dostępności
Wspieranie e-dostępności oraz dostępności stron internetowych w celu poprawy powszechnego
dostępu do informacji
Wspieranie Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz inteligentnych miast i społeczności
jako narzędzia służącego dostosowaniu przestrzeni miejskich do potrzeb starzejących się
społeczeństw UE

Wspieranie prawa do wzrastania i starzenia się w dobrym zdrowiu psychicznym i
fizycznym
 Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz perspektywy cyklu życia we wszystkich
regulacjach UE tak, aby zapewnić aktywny i zdrowy proces starzenia
 Nadanie priorytetu budżetowego promocji zdrowia, profilaktyki oraz walki z nierównościami
zdrowotnymi
 Traktowanie wydatków na opiekę nad osobami starszymi jako inwestycję zwiększającą
zatrudnienie, a nie wyłącznie obciążenie dla budżetu publicznego
 Zapewnienie dostępu do bezpiecznych i adekwatnych leków oraz terapii dla wszystkich
potrzebujących oraz zagwarantowanie dostępu do niezależnych i transparentnych źródeł informacji
o lekach oraz wynikach prób klinicznych
 Wspieranie implementacji Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu
starzeniu się w dobrym zdrowiu i ocenę postępu jako zwiększenia do roku 2020 wskaźnika
zdrowego życia o 2 lata
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Tworzenie rynku pracy i gospodarki przyjaznych dla ludzi w każdym wieku
 Ułatwienie pogodzenie życia prywatnego i zawodowego, w szczególności przez zaproponowanie
europejskiej dyrektywy o zwolnieniu opiekuńczym dla pracowników posiadających nieformalne
obowiązki opiekuńcze
 Poprawa warunków pracy dla wszystkich grup wiekowych poprzez wsparcie dla nowej Europejskiej
Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2014-2020

 Wspieranie dobrych, stabilnych posad dla osób starszych, w tym starszych kobiet, oraz wzywanie
do działań mających na celu ułatwienie przechodzenie między miejscami zatrudnienia oraz
odchodzenie na emeryturę
 Promowanie korzyści biznesowych wynikających z różnorodności wiekowej w miejscu pracy,
szczególnie jako narzędzia do walki z bezrobociem wśród młodzieży i osób starszych
 Wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności starszych pokoleń poprzez promowanie
międzypokoleniowej wymiany wiedzy i doświadczeń
 Dbałość o formalne i nieformalne kształcenie dla osób we wszystkich grupach wiekowych w celu
ułatwienia im podejmowania płatnej i bezpłatnej pracy

Włączanie osób starszych we wszystkie procesy badawcze i polityczne, które
ich dotyczą
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 Wspieranie dialogu społecznego opisanego w 11. Artykule Traktatu Lizbońskiego jako kluczowej
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zasady procesów rządzenia na poziomie UE
Zobowiązanie wraz z innymi posłami do dorocznego spotkania z organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego w ojczystym kraju w celu zebrania ich poglądów o wszystkich istotnych dossier UE
oraz zdania sprawy z własnych działań
Wymaganie w ramach procesu Semestru Europejskiego aby państwa członkowskie konsultowały
się z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w procesie pisania narodowych programów
reformy, w szczególności kiedy reformy gospodarcze będą miały wpływ na włączenie społeczne,
emerytury, opiekę zdrowotną oraz opiekę długoterminową
Wspieranie używania odpowiednich instrumentów finansowych UE w celu zwiększenia aktywnego
udziału osób starszych w działalności wolontariackiej i społecznej
Wykorzystanie istniejących struktur partycypacyjnych na poziomie narodowym (rady obywatelskie
lub inne lokalne struktury konsultacyjne) w celu zacieśnienia relacji między organizacjami seniorów
a ich eurodeputowanymi i innymi decydentami
Ustanowienie autentycznego, wczesnego zaangażowania użytkowników końcowych we wszystkich
działaniach badawczych finansowanych ze środków UE jako kryterium branego pod uwagę
podczas przydzielania środków unijnych

Stanie na straży powszechnego prawa do godnego życia i godnej śmierci
 Obrona godności w podeszłym wieku oraz wzywanie do stworzenia inicjatywy gwarantującej prawo
do godnego życia i godnej śmierci
 Wzywanie Komisji Europejskiej do stworzenia obejmującej całą UE strategii zwalczania przemocy
wobec osób starszych

Tłumaczenie na polski dzięki
uprzejmości Tadeusz Rossa, poseła
do Parlamentu Europejskiego

