
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van ongeveer 165 organisaties van en voor 
oudere personen van 50+ jaar, dat er naar streeft de belangen van 150 miljoen oudere burgers 
in de Europese Unie te verwoorden en te bevorderen en het bewustzijn tracht op te wekken voor 
de thema’s die hen het meest aanbelangen. 
 
Onze visie is deze van een maatschappij voor alle leeftijden, vrij van leeftijdsdiscriminatie en 
stereotypen en gebaseerd op solidariteit en samenwerking tussen generaties, waar iedereen is 
gemachtigd een actieve rol in de samenleving te spelen en gelijke rechten en kansen te 
genieten tijdens alle leeftijdsperioden ongeacht ouderdom, geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, sociale of economische positie, seksuele oriëntatie, fysische en 
mentale toestand, of nood aan zorg. 
 
Voor het bekomen van een maatschappij voor alle leeftijden zijn beleidsmakers en alle relevante 
betrokkenen vereist voor het nemen van collectieve verantwoordelijkheid voor het ontwerpen 
van nieuwe methodes voor samenlevingsorganisatie, teneinde een meer faire en meer 
duurzame toekomst voor alle generaties te verzekeren en de huidige en sociale crisis te 
bestrijden.   De betrokkenheid van de burgermaatschappij in het realiseren van een beleid op 
alle niveaus zou de Europese integratie, gebaseerd op democratie, transparantie en de 
deelname van alle burgers in de ontwikkeling van onze samenleving moeten ondersteunen. 
 
Wij roepen alle kandidaten  voor het Europese Parlement op de creatie van een  
leeftijdsvriendelijke Europese Unie  te beogen door de verzekering dat het beleid en de 
initiatieven van de Europese Unie 
 

1- gelijke kansen zullen bevorderen en de realisatie van de mensenrechten voor iedereen; 
2- de geschiktheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid van de Europese sociale en 

gezondheidsbeschermingsystemen zullen waarborgen; 
3- algemene toegang tot goederen en diensten zullen verzekeren, in ’t bijzonder wat  het 

verwezenlijkt milieu, ICT, mobiliteit en openbare diensten betreft; 
4- het recht op te groeien en ouder te worden in goede mentale en fysische gezondheid 

zullen steunen; 
5- een leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt en economie zullen creëren; 
6- oudere personen zullen betrekken in alle beleid- en opzoekingprocessen die hen 

aanbelangen; 
7- het recht zullen beschermen voor allen om waardig te leven en te sterven. 

 
AGE Platform Europe roept op tot heroprichting van de werkgroep Leeftijd en Solidariteit tussen 
Generaties, teneinde deze thema’s vooraan op de agenda van het Europees Parlement te 
houden. 
 

MANIFEST 
voor de verkiezingen 

van het Europees 
Parlement in 2014 

 

 



 

 

 

 
Bevorder gelijke kansen en de realisatie van mensen rechten voor iedereen 
 

� Vecht tegen  leeftijds- en veelsoortige discriminatie in alle toepasselijke beleidshandelwijzen, met 
name door het deblokkeren van de ontwerprichtlijn voor toepassing van het principe van gelijke 
behandeling van personen ongeacht godsdienst, levensbeschouwing, handicap, leeftijd of 
seksuele oriëntatie, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in 2008. 

� Versterk de bescherming van de mensenrechten van oudere personen, in 't bijzonder door de 
betrokkenheid van het Europees Parlement te verzekeren in het ontwerpen van het standpunt 
van de Europese Unie inzake leeftijd, in het kader van de open UN-Werkgroep, aldus de 
Europese Unie voorziend van een duidelijk mandaat vanwege zijn burgers; roep op voor de 
oprichting van een EU-dialooggroep met verscheidene betrokkenen voor het bespreken van 
rechten van oudere personen.  

� Mainstream in het werk van het Europees Parlement de aanbeveling van de Raad van Europa 
inzake de bevordering van de mensenrechten van oudere personen. 

� Houd toezicht op de toepassing van de UN-Conventie van de Rechten van Personen met een 
handicap, denkend aan de intersectie van leeftijd en handicap. 

� Versterk gendergelijkheid voor toegang tot financiële en verzekeringszaken, bijzonder met 
begeleiding door verzekeraars, voor de toepassing van de EU-reglementering i.v.m 
genderneutrale prijzen (ECJ reglement C236/09 op testaankopen). 

� Verbeter het imago van oudere personen en bevorder een meer positief beeld van  ouderen in 
het werk van het Europees Parlement, bijvoorbeeld oproep tot actie om de leeftijdsstereotypen in 
de media te bestrijden. 

� Begeleid de situatie van de meest kwetsbare groepen van oudere personen zoals oudere 
vrouwen, oudere personen met een handicap, oudere migranten, etnische en godsdienstige 
minderheden, inbegrepen Roma, oudere lesbische, homo's, biseksuele, transgender of 
interseksuele (LGBTI), oudere personen levend in armoede en minder bevoorrecht, oudere 
personen in geïsoleerde landelijke gemeenschappen. 

 
 

Verzeker de geschiktheid, eerlijkheid en duurzaamhe id van Europa’s Sociale 
Bescherming- en Sociale Inclusiesystemen 
 

� Verzeker de effectieve toepassing van de transversale sociale clausules 8, 9 en 10 van het 
Verdrag van Lissabon betreffende de tenuitvoerbrenging van de Europa 2020 Strategie 
integrerend een sterke sociale dimensie in het Europees Semester. 

� Verzeker voldoende inkomen op oude leeftijd voor allen als fundamenteel doel van elk 
pensioenmodel, namelijk door toepassing van de EU-agenda  betreffende pensioenen; door de 
resolutie van het Europees Parlement een Agenda voor Voldoende, Veilige en Duurzame 
Pensioenen als basis te nemen (2012/2234 (INI). 

� Roep de Europese Commissie op een richtlijn voor een minimum inkomen, inbegrepen minimum 
pensioen, ter bespreking te brengen, als een instrument ter bestrijding van armoede tussen alle 
leeftijdsgroepen - dit zou equivalent zijn met op zijn minst de armoedegrens bepaald op 60% van 
de nationale mediaan gelijkgesteld besteedbaar inkomen. 

� Bevorder referentiebudgetten voor een adequaat inkomen - gebaseerd op een korf van goederen 
en diensten aangepast aan de noden van verschillende leeftijdsgroepen - teneinde te beoordelen 
of de armoedegrens een decent leven toelaat en persoonlijke waardigheid tijden de levensloop 
waarborgt. 

� Breng het EU-armoedeverminderingsdoel - zoals bepaald in het Europees Platform tegen 
Armoede - in alle relevante nationale en EU-beleidsprocessen. 
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� Mainstream gendergelijkheid in alle EU-beleidsprocessen teneinde dezelfde toegang tot 
voldoende sociale bescherming op oudere leeftijd voor vrouwen en mannen te verzekeren. 

� Steun de ontwikkeling en adoptie van een Europees Kwaliteitskader voor lange-termijn-zorg 
diensten  geïnspireerd door het WEDO-project1 

 
Verzeker universele toegang tot goederen en dienste n, in ’t bijzonder tot het 
verbeterd milieu, ICT, mobiliteit en openbare diens ten 
 

� Bevorder de toegankelijkheid in alle domeinen om onafhankelijk leven te steunen en de kosten te 
verminderen van afhankelijkheid van openbare budgetten, de kwaliteit van het leven voor allen te 
verbeteren, namelijk door een oproep  voor een sterke en ambitieuze Europese 
Toegankelijklheidsverordening. 

� Plaats toegankelijkheid als een voorwaarde voor alle EU-fondsen die de ontwikkeling van 
infrastructuur steunen. 

� Steun standaardisering-initiatieven als middel tot verbetering van toegankelijkheid  en design-for-
all. 

� Steun e- en web-toegang teneinde toegang tot informatie en diensten voor allen toe te laten en 
verder te verbeteren. 

� Steun het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (Europese 
Innovatievennootschap voor Verzorgde Steden en  Gemeenschappen) om stedelijke ruimten aan 
te passen aan de noden van de verouderende bevolking van de Europese Unie. 

 
Steun het recht op te groeien en oud te worden in g oede mentale en fysische 
gezondheid 
 

� Bevorder fysische en mentale gezondheid en een levensloopperspectief in alle EU-beleid, 
teneinde actief en gezond ouder worden te verzekeren. 

� Geef een budgetprioriteit voor gezondheidsbevordering,  voorkomen van kwalen en vermindering 
van gezondheidsinstabiliteit. 

� Beschouw uitgaven voor zorgdiensten voor oudere afhankelijke personen als een investering en 
steun voor tewerkstelling en niet louter als een kost voor het openbaar budget. 

� Waarborg toegang tot veilige en geschikte geneesmiddelen en behandelingen voor allen, alsook 
onafhankelijke en transparante informatie over deze medicijnen en over de resultaten van 
klinische onderzoeken. 

� Steun de toepassing van  het European Innovation Partnership voor Actief en Gezond ouder 
worden en beoordeel vooruitgang geboekt door  verhoging met 2 jaar  de Healthy Life Years 
(gezonde levensjaren) indicator voor 2020.   

 
Creëer leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkten en econ omie 
 

� Verbeter de verzoening tussen het privé en arbeidsleven, in  bijzonder door een voorstel van een 
EU Richtlijn inzake mantelzorgverlof voor werkneemsters/werknemers met informele 
zorgverplichtingen. 

� Verbeter de arbeidsvoorwaarden voor alle leeftijdsgroepen door steun aan een nieuwe EU-
Strategy on Occupational Safety and Health at work 2014-2020 (EU Strategie voor veiligheid en  
gezondheid op het werk) 

                                                           
1
 http://www.wedo-partnership.eu/ 
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� Steun kwaliteitsstabiele betrekkingen voor oudere werknemers, oudere vrouwen inbegrepen, en 
roep op tot actie om mutaties tussen betrekkingen te vergemakkelijken en overgang van werk 
naar pensionering. 

� Bevorder leeftijdsdiversiteit bij de arbeid als instrument om zowel werkloosheid  bij de jeugd als 
bij oudere werknemers te bestrijden. 

� Gebruik de kennis, de ervaring en know-how van oudere generaties om uitwisseling ervan en 
intergenerationeel aanleren tijdens de werkuren te bevorderen. 

� Moedig informeel en niet-informeel onderwijs aan voor mensen van alle leeftijden teneinde hun 
actieve deelname zowel in betaalde als in onbetaalde arbeid te vergemakkelijken. 

 
Betrek oudere personen in alle beleid- en researchp rocessen die hen aanbelangen 
 

� Steun burgerdialoog zoals in het Verdrag van Lissabon (artikel 11) als een sleutelprincipe voor 
bestuursprocessen op EU-niveau. 

� Spreek met uw bevriende leden van het Europees Parlement af om jaarlijks in uw land de 
organisaties van burgers te ontmoeten en om hun zienswijze op alle relevante EU-dossiers te 
vernemen en verslag te geven over uw eigen acties. 

� Vraag door het Europees Semester proces dat de lidstaten de organisaties van  de 
burgermaatschappij raadplegen wanneer zij hun Nationale Hervormingsprogramma's  ontwerpen, 
in  't bijzonder wanneer economische hervormingen  hun  in vloed zullen hebben op sociale 
inclusie, pensioenen, gezondheid en lange-termijn-zorg. 

� Steun het gebruik van relevante EU-fondsmiddelen om de actieve deelname van oudere burgers 
aan de samenleving en aan vrijwilligersactiviteiten te bevorderen. 

� Gebruik de bestaande deelnemende structuren op nationaal niveau, zoals ouderenraden of 
andere lokale consultatieve structuren om groepen van oudere burgers in verbinding te brengen 
met hun leden van het Europees Parlement en andere beleidsmakers. 

� Verzeker eerlijke en vroege verbruikersbetrokkenheid in alle relevante EU-gefundeerde 
researchactiviteiten als een criterium voor toekenning van EU-fondsen. 

 
 

Bescherm het recht voor allen om te leven en te ste rven in waardigheid. 
 

� Bescherm waardigheid op oude leeftijd en roep op voor de lancering van een initiatief om voor 
allen het recht te verzekeren om te leven en te sterven in waardigheid. 

� Roep de Europese Commissie op een EU-wijde strategie te ontwikkelen om de lidstaten te 
helpen bij het bestrijden van misbruik en mishandeling van oudere personen. 
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