
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

AGE Platform Europe je Európska sieť. Tvorí ju okolo 165 organizácií a ľudí s vekovou 
skupinou 50+ ,ktorá si kladie za cieľ vyjadrovať a presadzovať záujmy 150 miliónov 
seniorov  a zvyšovanie povedomia o otázkach, ktoré sa ich týkajú najviac. 
 
Našou víziou je spoločnosť, ktorá je pre všetky vekové kategórie, bez diskriminácie na 
základe veku a stereotypov a na základe solidarity a spolupráce medzi generáciami, 
kde všetci oprávnení hrajú aktívnu úlohu v spoločnosti a majú rovnaké práva a 
príležitosti vo všetkých fázach života, bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo etnický 
pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, sociálne postavenie alebo ekonomickú, 
sexuálnu orientáciu, fyzický alebo duševný stav alebo potrebu starostlivosti. 
 
Dosiahnuť spoločnosť pre všetky vekové kategórie, ktorá si bude vyžadovať 
rozhodovaciu právomoc aby všetky príslušné zainteresované strany prijali spoločnú 
zodpovednosť za navrhovanie, nové spôsoby organizovania našej spoločnosti s 
cieľom zabezpečiť spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetky generácie a 
na boj proti prebiehajúcej hospodárskej a sociálnej kríze. Zapojiť občiansku 
spoločnosť do tvorby politík na všetkých úrovniach, podporiť európsku integráciu 
založenú na demokracii, transparentnosti a účasti všetkých občanov na formovaní 
našej spoločnosti. 
 
Vyzývame kandidátskych poslancov pozrieť sa na tvorbu Age - Európskej únie 
prostredníctvom politiky EÚ a zabezpečiť, aby iniciatívy boli : 
 

1- Podporou rovnakých príležitostí a realizácie ľudských práv pre všetkých 
2- Zabezpečiť primeranosť, spravodlivosť a udržateľnosť systémov zdravotníctva 

a sociálnej ochrany v Európe 
3- Zaistiť všeobecný prístup k tovarom a službám, najmä zastavaného prostredia, 

informačných a komunikačných technológií, mobility a verejných služieb 
4- Podporovať právo predlžovania veku v dobrom psychickom a fyzickom zdraví 
5- Vytvoriť trhy a ekonomiku práce veku primeraný 
6- Zapojiť staršie osoby do všetkých politikých a výskumných procesov , ktoré sa 

ich týkajú  
7- Chrániť právo všetkých žiť a zomrieť dôstojne 

 
AGE Platform Europe vyzýva na obnovenie medziskupiny pre starnutie a solidaritu 
medzi generáciami práce. 
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Podporova ť rovnaké príležitosti a realizácie ľudských práv pre všetkých 

 
� Boj proti vekovej a rôznej diskriminácii vo všetkých relevantných politických procesoch, 

najmä odblokovanie návrhov smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania 
bez ohľadu na náboženské vyznanie medzi osobami alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, navrhnutý Európskou komisiou v roku 2008 

� Zvýšiť ochranu ľudských práv starších ľudí a to najmä tým, že EP zabezpečí účasť na 
vypracovaní pozície EÚ v rámci OSN otvorenej pracovnej skupiny pre starnutie, 
poskytuje Malthus EÚ s jasným mandátom IKT občanmi, výzva k vytvoreniu dialógu 
mnohých zúčastnených strán  a americkej skupiny na konverzáciu práv starších osôb 

� Mainstream odporúčanie Rady Európy o podpore ľudských práv starších ľudí do práce 
EP 

� Monitorovať vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených Národov o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, s ohľadom na spojenie veku a zdravotného postihnutia 

� Zvýšiť rovnosť žien a mužov v prístupe k finančným a poisťovacím produktom, najmä 
prostredníctvom monitorovania implementácie EÚ poisťovateľov podľa pravidiel pre 
stanovenie cien rodovo neutrálne (C-236/09 ESD vládnucich na Test - Achats) 

� Zlepšiť obraz starších ľudí a podporovať pozitívnejší pohľad na starnutie v práci EP , 
napr. volania na akcie , ktoré majú bojovať proti vekovým stereotypom v médiách 

� Sledovať stav najviac ohrozených skupín starších ľudí : napríklad staršie ženy, staršie 
osoby so zdravotným postihnutím, starších prisťahovalcov etnických a náboženských 
menšín, vrátane Rómov, lesbické, gayské, bisexuálne, transgender a intersexuálne ( 
LGBTI ), starších osôb, ktoré čelia znevýhodňovaniu a chudobe a starších ľudí v 
izolovaných vidieckych spoločenstvách. 
 
Záruka primeranosti, spravodlivosti a udržate ľnosti systémov 
sociálnej ochrany v Európe a sociálne za členenie 

 
� Zabezpečiť účinné vykonávanie Lisabonskej zmluvy krížových sociálnych doložiek 8 , 9 a 

10 v realizácii stratégie Európa 2020 a zároveň Integráciu silného sociálneho rozmeru do 
európskeho semestra 

� Záruka adekvátneho príjmu v starobe pre všetkych. Akýchkoľvek dôchodkových 
modelov, najmä pri realizácii programu EÚ v oblasti dôchodkov, pričom  brať uznesenie 
EP o programe pre primerané  a udržateľné dôchodky (2012/2234 ( INI ) ako základ 

� Vyzývame Európsku komisiu, aby predložila návrh smernice o minimálnom príjme, 
vrátane minimálneho dôchodku ako nástroja na boj proti chudobe vo všetkých vekových 
skupinách - to vyrovnať aspoň hranicou chudoby, ktorá je definovaná ako 60 % 
národného mediánu disponibilného príjmu 

� Podporovať referenčný rok rozpočtu primeraného príjmu - na základe koša tovarov a 
služieb prispôsobených potrebám rôznych vekových skupí  - s cieľom posúdiť, či hranica 
chudoby umožňuje dôstojný život a osobné záruky v rámci životného cyklu 

� Transpozícia cielu zníženia chudoby v EÚ - ako je uvedené v Európskej platforme proti 
chudobe  -  vo všetkých relevantných národných a európskych politických procesoch 

� Mainstream rovnosti žien a mužov do všetkých politík, procesov EÚ  zabezpečiť rovnaký 
prístup k primeranej sociálnej ochrane v starobe pre ženy a mužov 

� Podporovať rozvoj a prijatie európskeho rámca kvality pre dlhodobú starostlivost 
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Zabezpečiť všeobecný prístup k tovarom a službám, najmä 
zastavaného prostredia, , informa čných a komunika čných technológií, 
mobility a verejných služieb 

 
� Podporovať dostupnosť vo všetkých oblastiach na podporu samostatného bývania a 

znížiť náklady na závislosť na verejných rozpočtoch a zároveň zlepšenie kvality života 
pre všetkých a to najmä tým, že  to žiada prístupnosť pre silný a ambiciózny európsky akt  

� Nastaviť dostupnosť ako požiadavku pre všetky finančné prostriedky EÚ., ktoré 
podporujú rozvoj infraštruktúry 

� Normalizácia podpory iniciatívy ako kľúčového nástroja na zlepšenie prístupnosti a 
dizajnu pre všetkych 

� Podpora e - prístupnosť a web - povoliť a ďalej zlepšiť prístup k informáciám a službám 
pre všetkých 

� Podporovať európske inovačné partnerstvo v oblasti inteligentných miest a obcí ako 
nástroj prispôsobený mestským priestorom na potreby starnúcej populácie EÚ 

 
Podporova ť právo na zvyšovanie veku v dobrom duševnom a fyzic kom zdraví 

 
� Podporovať fyzické a duševné zdravie a perspektívu životného cyklu do všetkých politík 

EÚ  aby zabezpečila aktívne a zdravé starnutie 
� Dať rozpočtovú prioritu na podporu zdravia , prevenciu chorôb a znižovanie nerovností v 

oblasti zdravia 
� Zvážiť výdavky na opatrovateľské služby pre závislé staršie osoby ako investíciu do 

podpory pre zamestnávateľov a nie iba ako náklady na verejné rozpočty 
� Zabezpečiť prístup k bezpečným a vhodným liekom a liečby pre všetkých, rovnako ako 

nezávislé a transparentné informácie o liekoch a práce na základe výsledkov klinických 
štúdií 

� Podpora realizácie európskeho inovačného partnerstva v oblasti aktívneho a zdravého 
starnutia a pokroku pre posudzovanie zdravotne postihnutých. Zvýšenie ukazovateľa  
zdravej dĺžky života o dva roky v roku 2020 

 
Vytvorte trhy a ekonomiku práce primerané každej ve kovej kategórií 

 
� Zlepšiť zosúladenie súkromného a pracovného života , a to najmä tým , že navrhnete 

smernicu o EÚ na dovolenke opatrovateľom pre pracovníkov s povinnosťou neformálnej 
starostlivosti 

� Zlepšenie pracovných podmienok pre všetky vekové skupiny tým, že podporí novú 
stratégiu EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri práci 2014-2020 

� Kvalitná podpora trvalých pracovných miest pre starších pracovníkov, vrátane starších 
žien a výzvy na aktivitu s cieľom uľahčiť prechod medzi zamestnaniami a z práce do 
dôchodku 

� Podporovať  obchodné spoločnosti pre vekovú rozmanitosť v práci, a to najmä ako 
nástroj na boj proti nezamestnanosti  mládeže i starších pracovníkov 
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� Využívať svoje vedomosti, skúsenosti a know - how starších generácií Podpora 
medzigeneračného učenia a výmenu skúseností pri práci 

� Podporovať neformálne vzdelávanie pre ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa 
uľahčila ich aktívna účasť na platenej a neplatenej práce 

 
Zapoji ť staršie osoby do všetkých politík a výskumných pro cesov, 
ktoré sa ich týkajú 

 
� Podpora občianskeho dialógu, ako je stanovené v Lisabonskej zmluve ( článok 11 ), čo je 

kľúčový princíp pre procesy a správy na úrovni EÚ 
� Zaviazať sa svojimi partnermi poslancami stretnúť sa s organizáciami občianskej 

spoločnosti každoročne vo Vašej krajine, zhromaždiť ich názory o všetkých dôležitých 
otázkach EÚ a podávať správy o svojich vlastných akciách 

� Vyžadovať prostredníctvom procesu európskeho semestra, ktoré členské štáty budú 
konzultovať s organizáciami občianskej spoločnosti o návrhoch národných programov, 
reforiem, najmä ak ide o  ekonomické reformy, vplyv na sociálne začlenenie, dôchodky a 
zdravotnú a dlhodobú starostlivosť 

� Podporovať využitie príslušných finančných nástrojov EÚ na podporu aktívnej účasti 
starších občanov v komunitných a dobrovoľníckych aktivítách 

� Použiť existujúceho účastnícka štruktúry na národnej úrovni : napríklad občianské 
poradné rady alebo iné miestne štruktúry pre zapojenie skupiny starších občanov a 
ďalších poslancov so svojimi politickými činiteľmi 

� Zaistiť skutočné a včasné zapojenie užívateľov do všetkých relevantných európskych 
financovaných výskumných činností ako kritérium na prideľovanie finančných 
prostriedkov EÚ 

 
 

 Chráňte právo pre všetkých ži ť a zomrie ť dôstojne 
 

� Chrániť dôstojnosť v starobe a výzvu na začatie iniciatívy zaručiť právo pre všetkých žiť a 
zomrieť dôstojne 

� Vyzývame Európsku komisiu, aby vypracovala celoeurópsku stratégiu na pomoc 
členským štátom v boji proti zneužívaniu starších 
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Fórum pre pomoc starším 

Záhradnícka 24 

97101 Prievidza 

E-mail: forumlubica@gmail.com 

Telefón: 046/542 03 49 


