
 
 

 

 

¿Per què aquest Manifest? 
 

 

Al 2017, gaire bé un cinquè de la població (19%) de la Unió Europea tenia 65 anys o 
més. A més, el grup de persones molt grans (de 80 anys o més) està creixent a un ritme 
molt més ràpid que qualsevol altre grup d’edat de la població de la Unió Europea. 
S’espera que aquest grup d’edat augmenti a la UE més del doble entre 2017 i 2080, 
passant del 5,5% al 12,7% de la població total. 

Molts homes i dones grans fan contribucions importants a la societat, per exemple, en 
l’àmbit laboral, fent mentoría a persones joves, cuidant a la família... No obstant això, 
l’“edatisme” encara restringeix l’autonomia i és un obstacle per la participació plena i 
igualitària de les persones grans en les diferents àrees de la vida personal i 
comunitària. El respecte a la dignitat i la autonomia, són Drets Humans universals que 
s’apliquen a persones de totes les edats i són requisits previs essencials per una 
participació efectiva i significativa a la societat. L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han adquirit el compromís de no 
deixar ningú enrere. 
 

A nivell de la UE, el Pilar Europeu de Drets Socials (PEDS) i el Semestre Europeu, 
proclamats solemnement, juntament amb d’altres estratègies de la UE, com el Mercat 
Únic Digital (MDU), proporcionen un marc adequat per que els Estats membres 
prenguin mesures per protegir els drets de las persones grans i la igualtat de gènere a 
la vellesa. El futur pressupost de la Unió Europea hauria de contribuir a l’assoliment 
dels objectius socials i de no discriminació a la UE posterior al 2020, mentre que es 
necessita un impuls renovat per desbloquejar la proposta de directiva horitzontal 
sobre no discriminació. 
 

El Parlament Europeu ha estat capdavanter en la defensa de la justícia social i l’equitat. 
Les eleccions al Parlament Europeu 2019 esdevenen un punt d'inflexió per a la Unió 
Europea que, amb urgència, ha d’enfortir la seva connexió amb la ciutadania i 
representar el seu interès. Creiem en una Unió Europea d'avantguarda on no només 
contin l’economia i el creixement, sinó que es prenguin mesures concretes per garantir 
que totes les persones es tinguin en compte i es puguin empoderar per a dur a terme 
una vida activa i autònoma independentment de l'edat, el sexe, la raça o l'origen ètnic,  

la religió, la discapacitat o l’orientació sexual.

 

Recomanacions clau d’AGE 
 

Volent assolir el nostre objectiu d’una Unió Europea ‘amiga de les persones grans’ i 
donant suport a la reflexió sobre la conveniència d’una ‘Convenció Internacional 
sobre els Drets Humans de les Persones Grans’ dins del ‘Grup de Treball de 
composició oberta sobre Envelliment de les Nacions Unides’ (OEWGA), fem una 
crida a les candidates i als candidats a diputats al Parlament Europeu per que 
garanteixin que l’eliminació de la discriminació per edat esdevingui una prioritat 
identificada i al mateix nivell que tots els altres motius de discriminació descrits en 
els Tractats de la Unió Europea, i prenguin mesures per: 
 

 

1. Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l'edatisme o 
discriminació per edat 
 

2. Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats laborals 
inclusius. 

 

3. Garantir pensions adequades i ingressos suficients a la vellesa per a totes les 
persones i en igualtat de condicions, tant per a les dones com per als homes. 

 

4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a través d'un sistema de salut 
centrat en la persona i una atenció de llarga durada accessible per a totes les 
persones 

 

5. Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a totes les edats. 
 

6. Permetre l'accés universal a béns i serveis a la societat digital actual sense 
excloure les persones grans.  

 

7. Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en la 
vida social i democràtica. 

 

Com a futur eurodiputat i futura eurodiputada,  AGE l’urgeix a incidir per que la 
Unió Europea don suport als Estats membres per desenvolupar estratègies 
nacionals sobre envelliment amb la participació activa de les persones grans i les 
seves organitzacions.  
 

Finalment, comptem amb el seu compromís per restaurar l’Intergrup sobre Envelliment i 
Solidaritat Intergeneracional del Parlament Europeu per poder mantenir els temes 
vinculats al envelliment com a prioritat de l’agenda del Parlament Europeu. 
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La Plataforma Europea AGE és la xarxa d’associacions 

de persones grans més gran de la UE i representa directament a 
més de 40 milions de persones grans a Europa. L’objectiu d’AGE 
és expressar i promoure els interessos de 190 milions de 
persones grans de més de 50 anys a la Unió Europea i 
sensibilitzar sobre les qüestions que els concerneixen. 

 

Manifest per les eleccions al 

Parlament Europeu 2019 
Assolint l’equitat de drets i dignitat 

per les persones grans 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-co-organised-event-eu-contribution-who-global-campaign-against-ageism
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/https:/www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml


¿Què poden fer els candidats i les candidates a parlamentaris europeus? 
 

1.  Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l'edatisme o discriminació per edat, pressionant al seu govern 
per: 
 

 Garantir que la directiva sobre la igualtat de tracte en l’accés als béns i serveis s’adopti finalment i que es garanteixi la plena aplicació de la Llei 
d’accessibilitat.


 Monitoritzar la implementació de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i garantir que també s’apliqui 
a les persones grans amb discapacitat.


 Monitoritzar  l’aplicació de la Convenció de Nacions Unides sobre la Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) i les 
disposicions de la UE sobre la igualtat de gènere i garantir que siguin també d’igual aplicació a les dones grans.


 Donar suport al debat a nivell de la ONU sobre un possible instrument legal internacional per enfortir la protecció dels drets de les persones 
grans.




2. Garantir un enfocament de cicle vital en l’àmbit laboral i crear mercats laborals inclusius pressionant al seu govern i              
interlocutors/es socials per: 

 Aplicar plenament la Directiva sobre la Igualtat en la Ocupació 2000/78/CE i promoure campanyes de sensibilització sobre la importància de 
combatre la discriminació per motius d’edat al lloc de treball; fer realitat les condicions de treball favorables a les persones grans, prestant 
especial atenció a les oportunitats flexibles de fi de la carrera laboral.

 Adoptar una directiva ambiciosa sobre la conciliació laboral i familiar, que inclogui baixa remunerada per les persones cuidadores no 
professionals. Demanar a la Comissió Europea i als Estats membres que vagin més enllà proposant una Recomanació del Consell sobre Protecció 
social i Serveis per persones cuidadores no professionals -la majoria de les quals són dones- que garanteixi l’accés a la prestació de pensions, 
renda bàsica, assegurança per malaltia i el manteniment de les prestacions per atur per a les persones cuidadores no professionals que han hagut 
de deixar el mercat laboral.


 Valoritzar les capacitats i el coneixement de les persones grans en el mercat laboral i reconèixer la necessitat de facilitar  l’extensió de la vida 
laboral, a través de mesures més eficaces per combatre la discriminació per edat en l’ocupació i la formació.



 Aprofitar el potencial de les transferències de coneixement intergeneracionals, crear llocs de treball que valorin positivament les competències 
dels i les treballadores grans i joves, i permetre que els dos grups d’edat es desenvolupin professionalment i s’adaptin als mercats laborals 
canviants.


 Donar suport a l’aplicació de la proposta de Recomanació del Consell sobre la Protecció Social de les persones traballadores per compte d’altri i 
per compte propi, assegurant que s’abordin les llacunes en la cobertura de la protecció social en totes les formes d’ocupació.



 Examinar l’aplicació de la recomanació del Consell sobre l’Atur de Llarga Durada i donar suport a la Xarxa Europea de Serveis Públics d’Ocupació 
para ajudar a les persones en recerca de feina de major edat i també a les persones grans en situació d’inactivitat forçada.


 Finançar la recerca en els llocs de feina i l’ocupabilitat sostenible basada en la millora de les capacitats i l’aprenentatge permanent i promoure els 
resultats a través de l’acció i iniciatives de la UE.

 

 Aplicar l’enfocament de cicle de vida en el lloc de feina que assegura ambients de treball saludables, promovent la interacció, la cooperació, la 
transferència de coneixement i la solidaritat entre les diferents generacions.
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ODS 3/8/16 

PEDS 3/7/20 

OEWGA 

ODS 5/8/10/11 

PEDS 

1/2/3/4/5/9/10/ 

11/13 

OEWGA 

http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_position_WLB_package_Nov2017.pdf
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_position_WLB_package_Nov2017.pdf
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-calls-long-term-unemployment-policies-support-all-age-groups-without
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3. Garantir pensions adequades i ingressos suficients a la vellesa per a totes les persones i en igualtat de condicions, tant per les 
dones com per als homes, pressionant al seu govern per: 

 

 Adoptar una directiva marc sobre renda bàsica adequada per viure amb dignitat, inclosa una pensió mínima, tenint en compte, no tan sols el risc 
relatiu al llindar de pobresa, sinó també els pressupostos de referència per edat sobre la base d’un cistell de productes i serveis.


 Demandar una Estratègia Europea per tancar la bretxa de gènere en els salaris, la carrera professional i les pensions abordant els reptes de les 
dones treballadores i les grans jubilades per qui els canvis positius en els mercats laborals arriben massa tard.



 Augmentar el control del Parlament Europeu i dels Parlaments nacionals del Semestre Europeu, tenint en compte especialment el desafiament de 
que les pensiones protegeixin eficaçment de la pobresa.



 Donar suport al paper i les responsabilitats de les Autoritats Europees de Supervisió dels mercats financers, garantint recursos financers i humans 
suficients per protegir els rendiments a llarg termini, fomentar estratègies d’inversió sostenible i fer acomplir els drets dels i les consumidores en 
els plans de pensions basats en el capital.





 Adoptar una iniciativa legal europea per proporcionar accés a una protecció social adequada a les persones, en totes les formes d’ocupació,  
estàndard como no estàndard, i analitzar els obstacles que impedeixen a les persones exercir aquest dret. Això ha d’incloure l’accés universal i 
igualitari als drets de protecció social, prestacions, atenció mèdica de qualitat, renda bàsica de seguretat, accés als béns i serveis que 
s’identifiquen com necessaris a nivell nacional -de conformitat amb les recomanacions de la OIT sobre el tema- proporcionant una xarxa de 
seguretat social efectiva que pugui desplegar-se en temps difícils.



 Adoptar polítiques per protegir els actius de les persones grans i apoderar-los per prendre decisions financeres informades.




4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat a través d’un sistema de salut centrat en la persona i una atenció de llarga durada 
accessible per a totes les persones  pressionant al seu govern per: 

 Fer acomplir, de manera efectiva, el dret a una atenció i suport, assequibles i de qualitat a llarg termini, que permeti a les persones grans viure 
amb dignitat, a mantenir-se independents i autònomes, i participar plenament a la seva comunitat. 

 Adoptar una Recomanació del Consell sobre cura a llarg termini, que estableixi els principis claus i les recomanacions basades en la evidència, per 
al desenvolupament de l’assistència a llarg termini i els serveis de suport en tota la Unió Europea. 
 

 Desenvolupar l’argument econòmic per la formalització de la cura a llarg termini per les persones grans i garantir que la Unió Europea deixi 
suficient espai fiscal per que els Estats membres millorin l’assistència i l’accés a llarg termini per totes aquelles persones que necessitin cura i 
assistència. 

 

 Monitoritzar el rol del sector privat en la cura a llarg termini en termes de qualitat i assequibilitat dels serveis i explorar com la UE podria regular 
millor aquest mercat emergent. 

 

 Treballar per l’adopció d’un pla d’acció de la UE en la lluita contra el maltractament a les persones grans, inclosa la millora en la detecció i 
protecció de les víctimes i les millores de les condicions laborals de les persones cuidadores, formant-les i informant-les, en el domicili i en les 
residències. 

 

ODS 16 
PEDS 16/18 

OEWGA 

ODS 

1/2//5/8/10/ 
12/13 
PEDS 

2/3/12/14/15 

OEWGA 

http://www.age-platform.eu/press-releases/always-consider-people%E2%80%99s-dignity-when-defining-minimum-income-old-age
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/end-gender-pension-gap-calls-european-parliament
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_position_on_the_EU_Semester_2017.pdf
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/access-social-protection-not-only-challenge-people-new-forms-employment
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-position-private-residential-care-provision-calls-inclusive-affordable-and
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Report_Workshop%20victims%20elder%20abuse_14%20June%202017.pdf
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Report_Workshop%20victims%20elder%20abuse_14%20June%202017.pdf
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Report_Workshop%20victims%20elder%20abuse_14%20June%202017.pdf
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5. Garantir l’envelliment actiu i saludable, promoure el benestar a qualsevol edat pressionant al seu govern per: 
 

 Promoure la salut física i mental mitjançant un enfocament de cicle de vida en totes les polítiques de la UE, sota la coordinació de la DG SANTE 
(Direcció General de Salut i Seguretat Alimentaria Europea).


 Garantir una agenda de Salut sòlida i una prioritat pressupostària per la promoció de la salut, la prevenció de las malalties i la reducció de les 
desigualtats en matèria de salut en el programa de investigació de la UE posterior al 2020.



 Continuar donant suport a l’Associació Europea per la Innovació sobre el Envelliment Actiu i Saludable com una iniciativa clau per millorar 
l’esperança de vida i la bona salut a tota la UE.



 Revitalitzar l’Estratègia de Medicina Geriàtrica i elevar el perfil del Grup d’Experts i Expertes Geriàtrics de l’Agència Europea de Medicaments.


 Prioritzar la lluita contra la solitud de les persones grans i l’aïllament social que afecta a entre un terç i la meitat de la població de persones grans i 
causa problemes de salut.

 
 

6. Permetre l’accés universal als béns, l’habitatge i els serveis per les persones grans pressionant al seu govern per: 
 

 Enfortir la legislació, les iniciatives i el treball de normalització de la UE sobre accessibilitat, a la societat actual altament digitalitzada, inclosa la 
Llei d’Accessibilitat Europea i garantir una aplicació adequada a nivell nacional.


 Continuar donant suport al desenvolupament d’una Estratègia Europea d’Economia de Plata (Silver Economy) permetent el desenvolupament de 
productes i serveis accessibles donant suport a l’envelliment actiu i saludable.



 Promoure i donar suport al desenvolupament d’entorns amigables amb les persones grans a nivell local i regional, como un mitjà essencial per 
donar suport a la vida independent i la mobilitat per totes elles, amb el suport de l’instrument de finançament de la UE.



 Tenir en compte la dimensió de l’envelliment en l’àmbit de l’habitatge intel·ligent local, el desenvolupament urbà i el transport públic. Donar 
suport a la vida independent a través del desenvolupament de TIC pensades per a la llar, habitatges intel·ligents i serveis digitals online.



 Garantir que es tingui en compte la dimensió de l’envelliment, de manera transversal, en les diferents àrees de l’Agència d’Investigació de la UE, 
amb la finalitat d’incloure d’una manera més efectiva les diferents perspectives de l’envelliment demogràfic de la UE.

 

ODS 2/3/6 
PEDS 1/2/16 

MDU 

OEWGA 

 
ODS 7/8/9/11 

PEDS 17/19/20 
MDU 

OEWGA 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/join-epha-campaign-calling-eu-do-more-health
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7. Empoderar a les persones grans per que participin plenament en la vida social, cultural i democràtica i promoure 
l’aprenentatge permanent per facilitar la seva participació activa en tots els aspectes de la vida. 

 Fer del Parlament Europeu un lloc central per debatre qüestions d’igualtat de drets per totes les edats i de solidaritat intergeneracional donant 
suport al restabliment de l’Intergrup sobre Envelliment Actiu i solidaritat Intergeneracional.


 Garantir que el e-Government (Govern electrònic) i l’accés a les eleccions compten amb el suport de persones votants de totes les edats.


 Lluitar contra l’edatisme a l’esfera política i encoratjar a les persones grans a participar com candidats i candidates a les eleccions locals, nacionals 
i europees.



 Reconèixer i donar suport a totes las contribucions socials i econòmiques que les persones grans aporten a les nostres societats, especialment a 
les generacions més joves



 Demanar el reconeixement i el suport al treball de persones voluntàries grans, a través de la programació i finançament de fons socials i 
Erasmus+; finançar accions d’investigació per avaluar el valor econòmic del voluntariat de les persones grans.



 Demanar iniciatives a la UE per erradicar la bretxa digital, especialment invertint fons Europeus en infraestructura digital i mesures de suport per 

augmentar les capacitats digitals de tots els grups d’edat en l’actualització de l’Estratègia Europea per la Educació i la Formació ET2020.


 Combatre l’exclusió digital i respectar el dret de qualsevol ciutadà i ciutadana a utilitzar tecnologies tradicionals, es a dir analògiques, per donar 
suport al dret de las persones grans a participar en igualtat a la societat.

 Garantir que la nova Regulació General de Protecció de Dades s’implementi de forma que tingui en compte els reptes específics als que 
s’enfronten les persones grans com a resultat de la bretxa digital.


 Incloure a les persones grans en el diàleg civil sobre el desenvolupament sostenible i la transmissió intergeneracional de coneixements, valors i 
cultura.

 
 
 
 

* * * * * 

 

ODS 4/10/16/17 
PEDS 1/2/3 

MDU 

OEWGA 
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Objectius de Desenvolupament Sostenible rellevants per les 

persones grans (ODS) 
 

Objectiu 1    Pobresa zero 

Objectiu 2    Fam zero 

Objectiu 3    Bona salut i benestar  

Objectiu 4    Educació de qualitat  

Objectiu 5    Igualtat de gènere 
 

Objectiu 6    Aïgua potable i sanejament 

Objectiu 7    Energia assequible i neta 

Objectiu 8    Treball digne i creixement         
econòmic 

Objectiu 9    Industria, innovació i 

                 infraestructura 

Objectiu 10   Reduir les desigualtats  

Objectiu 11   Ciutats i comunitats 

                     sostenibles 

Objectiu 12   Consum i producció 
responsable  
 

Objectiu 13   Acció Climàtica 

Objectiu 14   Pau, justícia i Institucions  
 

Objectiu 15   Associacions per als  
                    objectius 

 
 

 

 

 
 

El treball d’AGE està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea. El contingut d’aquest document és 
responsabilitat exclusiva d’AGE Platform Europe i no es pot prendre com a reflex de las opinions de la Comissió Europea. 

 
Grup de treball obert de la ONU sobre l’Envelliment 

(OEWGA) 

L’Assemblea General va establir el Grup de Treball de Composició Oberta sobre 

l’Envelliment el 21 de desembre de 2010 amb l’Objectiu d’enfortir la protecció dels 

drets humans de les persones grans. En particular, el grup de treball considerarà 

el marc internacional existent dels drets humans de les persones grans i 

identificarà les possibles llacunes i la millor manera d’abordar-les, fins i tot 

considerant, segons correspongui, la viabilitat de nous instruments i mesures. 

Mercat Únic Digital (MUD) 

 
El mercat únic digital dennota l’estratègia de la Comissió Europea per a 

garantir l’accés a les activitats on-line per a persones i empreses en 

condicions de competència lleial, protecció de les persones 

consumidores i de les dades, eliminant el bloqueig geogràfic i els drets 

de autor. 

Pilar Europeu dels drets sociales i els seus principis 

relatius a les persones grans (PEDS) 

1. Educació, formació i aprenentatge permanent       12. 

2. Igualtat de gènere 

3. Igualtat d’oportunitats 

4. Suport actiu a l’ocupació 

5. Treball segur i adaptat 

7. Informació sobre condicions 

d’ocupació i protecció 

9. Equilibri vida laboral i personal 

10. Ambient de treball saludable, 

segur i adaptat i protecció de 

dades 

13. 

14. 

15. 

16. 

Protecció social  

Beneficis per atur 

Ingressos mínims 

Ingressos a la vellesa 

i pensions 

Cures de Salut 

17. 

18. 

19. 

Inclusió de persones discapacitades 

Cures a llarg termini 

Habitatge i asisstència per 

les persones sense llar 

20. Acces a serveis essencials 

https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en

