MANIFEST
za volitve v
Evropski
parlament 2014
AGE Platform Europe je mreža 165 organizacij, ki združujejo starejše od 50 let, in
organizacij, ki delujejo zanje. Njen cilj je predstavljati in zagovarjati interese 150 milijonov
starejših v EU ter ozaveščati o vprašanjih, ki jih najbolj zadevajo.
Naša vizija je družba, ki jo sestavljajo ljudje vseh starosti, brez starostne diskriminacije in
stereotipov; družba, ki je oprta na solidarnost in sodelovanje med generacijami; takšna, v
kateri vsakdo lahko odigra dejavno vlogo ter uživa enake pravice in priložnosti ne glede na
starost, spol, raso ali etnično pripadnost, vero ali prepričanje, družbeni in gmotni položaj,
spolno usmeritev, telesno ali duševno stanje ali potrebo po oskrbi.
Odločevalci in vsi pomembni deležniki morajo prevzeti kolektivno odgovornost za
preoblikovanje družbe, da bodo omogočili pravičnejšo in bolj vzdržno prihodnost za vse
generacije ter se soočili z gospodarsko in socialno krizo. Vključevanje civilne družbe v
oblikovanje politik na vseh ravneh mora biti opora evropski integraciji, utemeljeni na
demokraciji, transparentnosti in sodelovanju državljanov pri oblikovanju družb.
Kandidate za poslance Evropskega parlamenta pozivamo, da se zavzamejo za oblikovanje
starosti prijazne Evropske unije, tako da bodo politike in pobude EU:
1- Spodbujale enake možnosti in človekove pravice za vse ljudi
2- Zagotavljale ustreznost, poštenost in vzdržnost sistemov socialne in zdravstvene
varnosti
3- Zagotavljale dostop do dobrin in storitev, zlasti ko gre za grajeno okolje, IKT, mobilnost
in storitve javnih služb
4- Zagovarjale pravico do staranja pri dobrem telesnem in duševnem zdravju
5- Ustvarjale starosti prijazen trg delovne sile in gospodarstvo
6- Vključevale starejše v vse politične procese in raziskave, ki jih zadevajo
7- Zavarovale pravico starejših, da živijo in umrejo dostojanstveno
AGE Platform Europe poziva nove člane Evropskega parlamenta, da obnovijo delo
nadstrankarske skupine za staranje in medgeneracijsko solidarnost, tako da bi te teme tudi
v prihodnje ostale visoko na dnevnem redu zasedanj Evropskega parlamenta.
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Spodbujati enake možnosti in človekove pravice za vse
 Nasprotovati starostni in večkratni diskriminaciji v političnih procesih, še posebej
tako, da se podpre osnutek direktive o uveljavitvi načela enake obravnave ljudi ne
glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmeritev, ki ga
je objavila Evropska komisija leta 2008
 Okrepiti varovanje človekovih pravic starejših, zlasti preko sodelovanja pri
oblikovanju stališča EU v okviru delovne skupine Združenih narodov, ki se ukvarja
s staranjem, z namenom, da dobi EU od svojih državljanov jasen mandat;
oblikovati skupino vseh deležnikov za razpravo o pravicah starejših
 V delo EP vključevati priporočila Sveta Evrope glede uveljavljanja pravic starejših
 Spremljati uveljavljanje Konvencije ZN o pravicah invalidnih oseb in posebej
upoštevati preplet starosti in invalidnosti
 Krepiti enakopravnost med spoloma pri dostopu do finančnih in zavarovalniških
produktov ter zlasti nadzorovati, kako zavarovalnice upoštevajo pravila EU o
spolno nevtralni cenovni politiki
 Izboljšati podobo starejših v javnosti in zagovarjati prijaznejši pogled na staranje,
kot na primer pozvati k nasprotovanju starostnim stereotipom v medijih
 Spremljati stanje najranljivejših skupin starejših, kot so starejše ženske in invalidi,
migranti, etnične in verske manjšine (vključno z Romi), istospolno usmerjeni
starejši, revni in prikrajšani starejši ter starejši, ki živijo v osamljenih podeželskih
okoljih
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Zagotoviti ustreznost, poštenost in vzdržnost evropskih sistemov socialne in
zdravstvene varnosti
 Zagotoviti učinkovito vključevanje presečnih socialnih določb 8., 9. in 10. člena
Lizbonske pogodbe v izvajanje strategije Evropa 2020 ter v evropski semester
vključiti močno socialno razsežnost
 Zagotoviti, da bo ustrezen dohodek v starosti temeljni cilj slehernega
pokojninskega sistema, zlasti pri uveljavljanju pokojninske agende EU, izhajajoč pri
tem iz resolucije Evropskega parlamenta o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah
(2012/2234(INI)
 Pozvati Evropsko komisijo, da formulira direktivo o minimalnem dohodku vključno z
minimalno pokojnino kot orodje za spopad z revščino v vseh starostnih skupinah –
takšen dohodek naj bo najmanj na ravni meje revščine, opredeljene kot 60%
nacionalnega razpoložljivega dohodka
 Zagovarjati referenčni proračun za ustrezen dohodek, ki naj temelji na košarici
dobrin in storitev, prilagojeni potrebam različnih starostnih skupin, da bi lahko tako
ugotovili, ali meja revščine dopušča dostojno preživetje in zagotavlja osebno
dostojanstvo skozi celotno življenje
 V vse pomembne nacionalne in evropske politične procese vključiti cilje EU za
omejevanje revščine, kot so zapisani v Evropski platformi zoper revščino
 Vključevati enakopravnost spolov v vse politične procese EU, da bi tako zagotovili
enako dostopnost do socialne varnosti za starejše ženske in moške

 Podpreti razvoj in uveljavljanje Evropskega okvira kakovosti dolgotrajne oskrbe, ki
je bil pripravljen v okviru projekta WeDO1
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Zagotavljati splošen dostop do dobrin in storitev, zlasti ko gre za grajeno
okolje, IKT, mobilnost in storitve javnih služb
 Zagovarjati dostopnost na vseh področjih ter s tem podpirati samostojno življenje in
zmanjševati stroške odvisnosti od javnih sredstev, hkrati pa z zavzemanjem za
odločno in ambiciozno evropsko zakonodajo o dostopnosti izboljšati kakovost
življenja
 Opredeliti dostopnost kot predpogoj za financiranje iz virov EU, ki podpirajo razvoj
infrastrukture
 Podpreti pobude za standardizacijo, ki naj bodo ključno orodje za izboljšanje
dostopnosti
 Podpreti dostopnost do elektronske pošte in omrežja, da bi omogočili in izboljšali
dostop do informacij in storitev za vse
 Podpreti Evropsko inovacijsko partnerstvo za pametna mesta in skupnosti kot
orodje za prilagajanje mestnega okolja potrebam starajočega se prebivalstva EU
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Zagovarjati pravico do staranja pri dobrem telesnem in duševnem zdravju
 Podpirati telesno in duševno zdravje celotnega življenjskega cikla v vseh politikah
EU, da bi zagotovili zdravo in aktivno staranje
 V proračunih dati prednost promociji zdravja, preventivi in zmanjševanju razlik v
zdravstvenem stanju
 Obravnavati naložbe v oskrbne storitve za starejše kot naložbe v zaposlovanje in
ne zgolj kot strošek javnih virov
 Vsem zagotoviti dostop do varnih in ustreznih zdravil in zdravljenja ter neodvisno in
transparentno informacijo o teh zdravilih in rezultatih kliničnih testiranj
 Podpreti uveljavljanje Evropskega inovacijskega partnerstva za aktivno in zdravo
staranje ter oceniti doseženi napredek glede podaljšanja indikatorja zdravih let za
dve leti do leta 2020
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Ustvarjati starosti prijazen trg delovne sile in gospodarstvo
 Izboljšati usklajevanje med zasebnim in delovnim življenjem, zlasti s predlogom
direktive EU o negovalnem dopustu za delavce z neformalnimi negovalnimi
obveznostmi
 Izboljšati delovne razmere za vse starostne skupine s podporo novi strategiji EU za
varnost in zdravje pri delu 2014-2020
 Podpreti kakovostna in stabilna delovna mesta za starejše, vključno s starejšimi
ženskami, ter predlagati ukrepe za lajšanje prehoda med zaposlitvami ter med
zaposlitvijo in upokojitvijo
 Podpirati primere poslovanja, ki na delovnem mestu upoštevajo starostno
raznolikost, ter se tako spopadati z brezposelnostjo tako mladih kot starejših
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 S podpiranjem medgeneracijskega učenja in izmenjavo na delovnem mestu
izkoristiti znanje, izkušnje in spretnost starejše generacije
 Podpreti formalno in neformalno učenje ljudi vseh starosti ter tako olajšati njihovo
udeležbo tako pri plačanem kot tudi neplačanem delu
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Vključevati starejše v vse politične procese in raziskave, ki jih zadevajo
 Podpreti družbeni dialog, naveden v Lizbonski pogodbi (11. člen), kot ključno
načelo procesov upravljanja na ravni EU
 Podpreti in zagotoviti pravico do odprtega, transparentnega in rednega dialoga s
predstavniki združenj in civilne družbe kot navaja Lizbonska pogodba (8. člen)
 Organizirati vsakoletna srečanja z nacionalnimi organizacijami civilne družbe, da bi
tako pridobili njihove poglede na pomembno problematiko EU in jim poročali o
svojih lastnih akcijah
 Prek postopka evropskega semestra zahtevati, da se bodo države članice
posvetovale z organizacijami civilne družbe, ko bodo snovale svoje nacionalne
reformne programe, zlasti ko naj bi gospodarske reforme vplivale na socialno
vključenost, pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo
 Uporabljati obstoječe participatorne strukture na nacionalni ravni, kot so občinski
sveti ali druge posvetovalne strukture, za povezavo skupin starejših z njihovimi
evropskimi poslanci in drugimi oblikovalci politik
 Zagotoviti takojšnje in zgodnje vključevanje uporabnikov v vse raziskovalne
aktivnosti, ki jih financira EU, kot merilo za podeljevanje evropskih sredstev
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Zavarovati pravico starejših, da živijo in umrejo dostojanstveno
 Zavarovati dostojanstvo v starosti in sprožiti pobudo za zagotovitev pravice vseh,
da živijo in umrejo dostojanstveno
 Pozvati Evropsko komisijo, da razvije celostno strategijo, ki bo pomagala državam
članicam preprečevati zlorabe starejših

