
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

AGE Platform Europe és una xarxa europea que reuneix prop de 165 organitzacions de persones 
de 50 anys i més (50+). La seva finalitat és fer conèixer i promoure els interessos dels 150 
milions de sèniors que hi ha en la UE (Unió Europea) i sensibilitzar als polítics que poden prendre 
decisions sobre les qüestions que més afecten a aquest 50+. 
 
La nostra visió és la d’una societat per a totes les edats, sense discriminacions ni estereotips per 
raons d’edat i fonamentada en la solidaritat i la cooperació entre generacions, en la que es doni a 
cada u l’empoderament necessari per participar activament en la vida de la comunitat i en la que 
tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i les mateixes oportunitats en totes les etapes de 
la vida, sense diferències per edat, orientació sexual, raça o origen ètnic, capacitats físiques o 
mentals o per les seves càrregues socials.   
 
La creació d’una societat per a totes les edats fa indispensable que tots els que tenen capacitat 
de decidir (governants, administradors públics i polítics) i tots els actors involucrats (societat civil), 
assumeixin la responsabilitat col•lectiva per trobar noves maneres d’organitzar les nostres 
societats per poder garantir un futur més just i sostenible per a totes les generacions i poder sortir 
de l’actual crisi econòmica i social. La participació de la societat civil en l’elaboració de les 
polítiques, a tots els nivells, és fonamental per a tots els processos d’integració europea, que ha 
de ser basada en la democràcia, la transparència i la participació de tots els ciutadans en la 
construcció de les nostres societats. 
 
Demanem als candidats a les eleccions al Parlament Europeu que treballin amb la perspectiva 
d’una UNIÓ EUROPEA PER A TOTES LES EDATS  i actuïn per assegurar que les polítiques i les 
iniciatives de la UE: 

1. Promoguin la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament dels drets humans per a tots 
els ciutadans. 

2. Garanteixin l’adequació, l’equitat i la viabilitat dels sistemes de protecció social i de 
salut en els països de l’UE. 

3. Garanteixin un accés universal als bens i als serveis, i especialment pel que fa als 
entorns urbans, als TIC, a la mobilitat i als serveis públics. 

4. Promoguin el dret de créixer i envellir amb bona salut, física i mental. 
5. Creïn els mercats de treball i una economia adaptats a totes les edats 
6. Impliquin a les persones grans en tots els processos d’elaboració de les polítiques i 

recerques que els afecti. 
7. Protegeixin els dret de tots els ciutadans a viure i a morir dignament. 

 
AGE Platform Europe demana el re-establiment de l’Intergrup  per l’Envelliment i la Solidaritat 
entre les Generacions per mantenir els seus objectius en el primer pla dels programes del  
Parlament Europeu. 
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Promoure la igualtat d’oportunitats i el desenvolup ament dels drets humans 
per a tots els ciutadans 
 

� Lluitar contra la múltiple discriminació i contra la discriminació per edat en tots els processos 
politics pertinents, especialment desbloquejant el projecte de directiva relatiu a la implantació del 
principi d’igualtat de tracte entre les persones, sense discriminació per religió o creences, edat o 
orientació sexual, proposada per la Comissió Europea en el 2008. 

� Reforçar la protecció dels drets de les persones grans, especialment assegurant que el 
Parlament Europeu (PE) s’adhereixi a la posició presa per l’UE en l’àmbit del Grup de les 
Nacions Unides per la no discriminació per envelliment, donant així a l’UE el mandat de la seva 
ciutadania: demanar la creació d’un grup de diàleg multisectorial per tractar sobre els drets de les 
persones grans.  

� Incorporar en els treballs del Parlament Europeu la recomanació del Consell d’Europa relativa a 
la promoció dels drets humans de les persones grans. 

� Assegurar la continuació de l’aplicació de la Convenció de Nacions Unides relativa als drets de 
les persones amb discapacitat, tenint en compte la relació entre l’edat i la discapacitat. 

� Millorar la igualtat entre les dones i els homes en l’accés als productes financers i 
d’assegurances, especialment per la via de l’aplicació, per part dels asseguradors, de les 
normatives europees relatives a la no diferenciació de les dones en les tarifes (C-236/09 de la 
Cort de Justícia Europeo en l’assumpte Test-Achats). 

� Millorar la imatge de les persones grans i promoure una visió més positiva de l’envelliment en el 
treballs del Parlament Europeu, per exemple: demanant que es prenguin mesures per combatre 
els estereotips basats en l’edat per part dels multimèdia.  

� Restar atents a les situacions dels col·lectius de persones grans més vulnerables, com les dones 
grans, les persones grans amb discapacitats, les persones grans immigrades  o pertanyents a 
minories ètniques o religioses, sense oblidar les persones grans lesbianes, gais, bisexuals, 
transsexuals o intersexuals (LGBTI), les persones grans pobres i desafavorides i les persones 
grans que viuen en comunitats rurals aïllades. 
 
 
Garantir l’adequació, l’equitat i la viabilitat del s sistemes de protecció 
social i de salut en els països de l’UE. 
 

� Vetllar per l’aplicació efectiva de les clàusules socials transversals 8, 9 i 10 del Tractat de Lisboa 
en el marc del desenvolupament de l’estratègia Europa 2020 incorporant una dimensió social 
potent en el Semestre Europeu. 

� Incorporar en els objectius fonamentals de tots els models de pensions la garantia d’uns 
ingressos a la vellesa adients a tots els ciutadans, especialment posant en pràctica la estratègia 
europea en matèria de jubilacions, sobre la base de la resolució del Parlament Europeu relativa a 
una estratègia adient per les jubilacions, segures i viables (2012/2234(INI)). 

� Demanar a la Comissió Europea que proposi una directiva sobre els ingressos mínims preveien 
una pensió mínima com instrument per combatre la pobresa en tots els grups d’edat. (aquesta 
pensió ha de ser com a mínim igual al llindà de la pobresa, definit com el 60% dels ingressos 
nacionals mitjos disponibles equivalents). 

� Promoure els objectius de referència per uns ingressos adients, sobre la base d’una cistella de 
bens i serveis adaptats als diferents grups d’edat, a fi de poder determinar si el llindar de la 
pobresa permet viure decentment i garanteix la dignitat de la persona al llarg de tot el cicle vital.  

� Traslladar l’objectiu de reducció de la pobresa de la Unió Europea, tal i com està definit en la 
plataforma europea contra la pobresa, en tots els procediments politics nacionals i europeus 
pertinents.  

� Incorporar la dimensió d’igualtat de gènere en tots els procediments d’elaboració de polítiques de 
la Unió Europea (UE) de manera que s’asseguri als homes i a les dones un accés igual a una 
protecció social adient durant la vellesa.  
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� Recolzar l’elaboració i l’adopció d’un marc europeu de qualitat dels serveis d’atenció de llarga 
durada , en el que està inspirat el projecte WeDo 1. 

 
Garantir un accés universal als bens i als serveis,  i especialment pel 
que fa als entorns urbans, als TIC, a la mobilitat i als serveis públics. 
 

� Promoure l’accessibilitat en tots els àmbits per afavorir l’autonomia personal i reduir els costos de 
la dependència en els pressupostos públics, tot i millorant la qualitat de vida de tots els 
ciutadans, especialment impulsant un Acte Legislatiu Europeu sobre l’accessibilitat que sigui 
ambiciós i eficaç.  

� Imposar l’accessibilitat com a condició prioritària per beneficiar-se de programes de finançament 
europeus afavorint el desenvolupament de les infraestructures. 

� Recolzar les iniciatives de normalització que signifiquin la millora de l’accessibilitat i la millora de 
la comprensió per a tothom. 

� Promoure la e-accessibilitat i l’accessibilitat de les webs de manera que permetin i millorin 
l’accés a la informació i als serveis per a tots els ciutadans. 

� Promoure el Partenariat Europeu d’innovació per les ciutats i les comunitats “intel·ligents” com a 
eina per adaptar els espais urbans a les necessitats de la població que envelleix en la Unió 
Europea (UE). 

 
Promoure el dret de créixer i envellir amb bona sal ut, física i mental. 
 

� Promoure la bona salut física i mental, així com propostes fonamentades sobre l’integralitat del 
cicle de vida, en totes les polítiques europees a fi d’afavorir un envelliment actiu i saludable. 

� Acordar la prioritat pressupostària per a la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la 
reducció de les desigualtats en matèria de salut.  

� Considerar la despesa en serveis d’atenció de les persones amb dependència com una inversió 
en favor de l’ocupació i no solament com un cost per els pressupostos públics.  

� Garantir a tothom un accés segur i adequat als medicaments i als tractaments, i proporcionar 
informacions objectives i transparents sobre aquests medicaments i sobre els resultats dels 
assajos clínics. 

� Recolzar l’aplicació del Partenariat Europeu d’Innovació per a l’Envelliment Actiu i Saludable, i 
mesurar el progrés obtingut en relació amb l’acompliment de l’objectiu europeu, que és 
l’increment de dos anys en l’indicador del nombre d’anys de vida amb bona salut d’aquí al 2020. 

 
Crear els mercats de treball i una economia adaptad a a totes les edats 
 

� Actuar de manera que els ciutadans puguin millorar la conciliació de la vida laboral i la vida 
privada, especialment proposant una directiva europea sobre las vacances i el temps de descans 
per els treballadors acceptant realitzacions flexibles. 

� Millorar les condicions de treball per a tots els grups d’edat demanant l’elaboració d’una nova 
estratègia europea relativa a la seguretat i a la salut en el treball 2014-2020. 

� Promoure l’ocupació estable i de qualitat pels treballadors sèniors incloent les dones grans, i 
demanar que es prenguin mesures per facilitar la transició  d’un treball a un altre i el canvi de la 
vida activa a la jubilació.   

� Promoure l’argumentació en favor de la diversitat laboral, especialment com eina de lluita contra 
l’atur dels joves i dels treballadors sèniors. 

� Aprofitar els coneixements, l’experiència i l’ofici (savoir-faire) dels grans promovent 
l’aprenentatge dels joves i els intercanvis intergeneracionals en els llocs de treball.  

� Encoratjar l’aprenentatge informal i no formal per a les persones de totes les edats a fi  que 
puguin participar activament en l’ocupació retribuïda i la no retribuïda (el voluntariat).  

                                                           
1
 www.wedo-partnership.eu 
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Implicar a les persones grans en tots els processos  d’elaboració de 
les polítiques i recerques que els afecti. 
 

� Promoure el diàleg civil com a principi clau dels processos de govern a nivell europeu, d’acord 
amb el Tractat de Lisboa (article 11).  

� Comprometre’s, amb la resta d’eurodiputats, a consultar, almenys anualment, a les 
organitzacions de la societat civil del seu país a fi de conèixer el seu punt de vista sobre els 
dossiers pertinents de la Unió Europea, i donar comptes de les seves pròpies actuacions.  

� Exigir que en les revisions semestrals europees, els estats membres consultin a les 
organitzacions de la societat civil durant les elaboracions dels programes nacionals de reformes, 
especialment en aquelles reformes econòmiques que tinguin impacte sobre la inclusió social, 
sobre les jubilacions, la cura de la salut i els serveis d’atenció de llarga durada. 

� Promoure la utilització dels instruments de finançament adients de l’UE per afavorir la 
participació activa de les persones grans en la vida de la comunitat i en les activitats de 
voluntariat. 

� Utilitzar les estructures de participació disponibles a nivell nacional i local, com els consells de 
ciutadans o altres estructures consultives, per posar als grups de persones grans en contacte 
amb els seus eurodiputats i d’altres responsables polítics. 

� Condicionar l’aplicació de les subvencions comunitàries a una participació efectiva dels usuaris 
en totes les activitats de recerca pertinents finançades per l’UE, des de les primeres fases de 
desenvolupament.  

 
 

Protegir el dret de tots els ciutadans a viure i a morir dignament. 
 

� Protegir la dignitat de les persones grans i demanar el llançament d’una iniciativa orientada a 
garantir a tots els ciutadans el dret de viure i morir dignament.  

� Demanar a la Comissió Europea que desenvolupi, a escala comunitària, una estratègia per 
ajudar als estats membres a lluitar contra els maltractaments.  
 
 
 
  

6 

7 

 

Federació d’Organitzacions Catalanes de 
Gent Gran, Dones i Família. 

Membre d’AGE Platform Europe 
Consell de Cent, 226 àtic 3a 

E08011 – BARCELONA 
Tel. +34 93 451 12 04 

focagg@focagg.e.telefonica.net 


