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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού της 
γηραιάς ηπείρου – δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την πολιτική για το 
γήρας μετά το 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης αποτελεί 
δημογραφικό φαινόμενο που αφορά μείωση τόσο της γονιμότητας όσο και της 
θνησιμότητας και υψηλότερο προσδόκιμο ζωής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της ΕΕ μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
1960 οι κάτοικοι της ΕΕ αποτελούσαν το 13,5 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ το 
2018 αντιπροσώπευαν το 6,9 % και έως το 2070 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 4 %1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, με τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων στην ΕΕ σε σχέση με άλλες 
περιοχές του κόσμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση του πληθυσμού με 
επιπτώσεις στη διάρθρωση κατά ηλικία και στα σχετικά ποσοστά των διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων και συμβάλλει στην αναστροφή της πυραμίδας πληθυσμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μετάβαση αποτελεί οικουμενικό φαινόμενο και 
ότι το μειούμενο ποσοστό της ΕΕ στον παγκόσμιο πληθυσμό αντικατοπτρίζει μια 
πρώιμη έναρξη αυτής της παγκόσμιας διαδικασίας2· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία δεν πρέπει να υποτιμάται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πάνω από το 20 % των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών και περίπου το 15 % των 
ηλικιωμένων άνω των 75 συμμετέχουν σε επίσημες ή/και ανεπίσημες εθελοντικές 
δραστηριότητες3·

1 Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής μεταβολής 
(COM(2020)0241).
2 UN, Changing population age structures and sustainable development: a concise report, 2017.
3 Eurostat, «Γηράσκουσα Ευρώπη – στατιστικά στοιχεία για την κοινωνική ζωή και απόψεις», δεδομένα Ιουλίου 
2020.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα δημογραφική κατάσταση έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές πτυχές σε όλες τις πολιτικές της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των ατόμων σε ηλικία να εργαστούν (άτομα 
ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών) αναμένεται να μειωθεί σημαντικά από 333 εκατομμύρια 
το 2016 σε 292 εκατομμύρια το 2070· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2100, τα άτομα 
ηλικίας 80 ετών και άνω προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν το 14,6 % του 
πληθυσμού4·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροβιότητα είναι ένα αξιοσημείωτο συλλογικό επίτευγμα 
που υποστηρίζεται από σημαντική πρόοδο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
και στον τομέα της υγείας, το οποίο έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και 
έχει συμβάλει σε μια 10ετή αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής ανδρών και γυναικών 
κατά τα τελευταία 50 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να 
αυξηθεί από 78,3 σε 86,1 έτη για τους άνδρες και από 83,7 σε 90,3 έτη για τις γυναίκες 
μεταξύ 2016 και 2070· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρείται ένας παράγοντας προόδου του πολιτισμού και 
ποτέ τροχοπέδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα δεδομένα, το 2018, ο 
εκτιμώμενος αριθμός ετών υγιούς ζωής ήταν 64,2 έτη για τις γυναίκες και 63,7 έτη για 
τους άνδρες5· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η απόκλιση μεταξύ του προσδόκιμου 
ζωής και των ετών υγιούς ζωής είναι ανησυχητική και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
επειγόντως·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη υγεία είναι πολύτιμη 
τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για 
συμμετοχή και ένταξη των ηλικιωμένων στην οικονομική και κοινωνική ζωή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική συμμετοχή σε μεγαλύτερη ηλικία με τη σειρά της 
συμβάλλει στην ατομική υγεία και ευεξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ της μακροζωίας και της κοινωνικής θέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως ο εθελοντισμός, ο 
αθλητισμός ή τα χόμπι, καθώς και η τακτική επαφή με την οικογένεια ή τους φίλους 
τείνουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία των ηλικιωμένων και αποτρέπει 
την απομόνωσή τους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μεταβολή θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην 
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της ΕΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα στην ποιότητα ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός 
και κοινωνικός αντίκτυπος των δημογραφικών μεταβολών υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έρευνα που καταδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ των 
ποσοστών γονιμότητας και των πολιτικών που ενθαρρύνουν καλύτερες ευκαιρίες 
απασχόλησης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας, αξιοπρεπή οικογενειακή στήριξη, οικονομική στήριξη κατά τη διάρκεια της 
άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας, ποιοτική παιδική μέριμνα από τα 

4 Eurostat, «Δομή του πληθυσμού και γήρανση», στοιχεία Αυγούστου 2020.
5 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 το οποίο συνοδεύει την έκθεσή της σχετικά με τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής μεταβολής (COM(2020)0109), σ. 7.
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πρώτα χρόνια και περισσότερο ισότιμης κατανομής των ευθυνών φροντίδας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι υψηλότερα για τις 
γυναίκες (31,3 %) από ό,τι για τους άνδρες (8,7 %) και επηρεάζουν επίσης τους 
ηλικιωμένους (49,8 % των ηλικιωμένων ανδρών σε σύγκριση με το 64,1 % των 
ηλικιωμένων γυναικών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, ο αριθμός των συνήθων 
ωρών εργασίας στην ΕΕ των 28 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 30,3 ώρες την εβδομάδα για 
τους άνδρες ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών και σε 24,1 ώρες την εβδομάδα για τις 
γυναίκες της ίδιας ηλικίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες αναμένεται να 
αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού για 38,6 έτη, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για 
τις γυναίκες είναι τα 33,7 έτη6·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών έχουν χαμηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης από τους άνδρες (52,4 % για τις γυναίκες σε σύγκριση με 
65,4 % για τους άνδρες), και είναι οι πιθανότεροι πάροχοι άτυπων υπηρεσιών 
φροντίδας στο σπίτι7·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός του ενεργού πληθυσμού (15-64 ετών) θα 
μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια μεταξύ του 2005 και του 2030 στην ΕΕ, καθώς η γενιά 
των baby boomer συνταξιοδοτείται, οπότε θα προκύψει μεγαλύτερη επιβάρυνση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος ηλικιακής εξάρτησης αναμένεται να ανέλθει στο 57 % 
έως το 2100, σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2019 (31 %)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία στην ΕΕ των 27 αυξήθηκε από 38,3 έτη το 2001 
σε 43,1 έτη το 20188· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, το 19 % των πολιτών της ΕΕ 
ήταν 65 ετών και άνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες τους θα πρέπει να 
συνυπολογιστούν στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων σε ενωσιακό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στα φαινόμενα του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και 
περισσότεροι ενήλικες στην ΕΕ βιώνουν κοινωνική απομόνωση (75 εκατομμύρια 
άτομα – 18 % του πληθυσμού)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος κοινωνικής 
απομόνωσης είναι υψηλότερος στα ηλικιωμένα άτομα, ενώ το αίσθημα μοναξιάς είναι 
πιο σημαντικό στην ηλικιακή ομάδα ατόμων μεταξύ 26 και 45 ετών9·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη 
δημογραφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους και, 
όπως προκύπτει από ορισμένες μελέτες, ο κορονοϊός είχε σημαντικό αντίκτυπο στις 
δημογραφικές τάσεις της ΕΕ, όπως η μείωση στο προσδόκιμο ζωής ή τον οικογενειακό 
προγραμματισμό·

6 Eurostat, «Η γήρανση στην Ευρώπη: κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων στην ΕΕ», 2019.
7 Eurostat, «Η γήρανση στην Ευρώπη: κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων στην ΕΕ», 2019.
8 Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Demographic outlook of the European Union 
(Δημογραφική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Μάρτιος 2020, σ. 3.
9 EU Science Hub: the Commission’s science and knowledge service, ‘How lonely are Europeans?’, 
12 June 2019.
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μεταβολή δεν έχει ενιαίο αντίκτυπο σε όλες τις 
χώρες και όλες τις περιφέρειες, αλλά έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις περιφέρειες που 
ήδη υστερούν, επιδεινώνοντας τις υφιστάμενες εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές, οι περιφερειακές και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, πλήττονται περισσότερο από την 
απερήμωση, με αποτέλεσμα οι νέοι και οι γυναίκες να εγκαταλείπουν τις περιοχές 
αυτές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων που ζουν εκεί, 
γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Δίκτυο Παρατήρησης του Ευρωπαϊκού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο πληθυσμός των ευρωπαϊκών οικισμών θα αυξηθεί κατά 
24,1 εκατομμύρια έως το 2050, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 7,9 εκατομμύρια 
άτομα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιθανότερο να βιώσουν περιορισμένη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και έλλειψη ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με 
τις υφιστάμενες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
35 % των ατόμων ηλικίας 55-74 ετών διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σε 
σύγκριση με το 82 % των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών10 και, κατά συνέπεια, τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο ευάλωτα στον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο κοινωνικός όσο και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός των ηλικιωμένων έχουν επιδεινωθεί λόγω των περιορισμών 
στην κυκλοφορία και των κοινωνικών μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χωρίς φραγμούς 
τεχνολογίες που είναι φιλικές προς τον χρήστη μπορούν να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό το 2020 και ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχή και την ευημερία των ηλικιωμένων στην εποχή 
της ψηφιοποίησης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός μειώθηκε έως και κατά 15 % σε ορισμένες 
περιφέρειες της ΕΕ μεταξύ 1998 και 2018 λόγω της ταχείας μείωσης του πληθυσμού 
και της γήρανσης του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημογραφική 
μεταβολή δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλο κόστος προσαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των περιφερειών που βιώνουν ταχέως συρρικνούμενο 
πληθυσμό έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ11· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση 
του πληθυσμού προκαλεί συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και μπορεί 
να οδηγήσει στη μείωση των δήμων και χωριών σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αποφάσεις για τη συγχώνευση δήμων και χωριών ή για την ενσωμάτωσή 
τους σε άλλους δήμους ή πόλεις μπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη 
εξαφάνιση δήμων και χωριών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαθύ γήρας πρέπει επίσης να αποτελεί αντικείμενο 
ιδιαίτερης επαγρύπνησης προκειμένου να λαμβάνουν βοήθεια, όταν είναι απαραίτητο, 
άτομα που έχουν χάσει την αυτονομία τους και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να 

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2020, σ. 52.
11 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 το οποίο συνοδεύει την έκθεσή της σχετικά με τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής (SWD(2020)0109), σ. 42.



AM\1235482EL.docx PE694.497v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

βρεθούν σε απομόνωση·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η προώθηση και η αύξηση των γεννήσεων ώστε να 
καταστεί δυνατή η επανεξισορρόπηση της δημογραφικής πυραμίδας·

Υγεία και φροντίδα

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
δεοντολογικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση της τεχνολογίας στην υγεία·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ορίζει την υγιή γήρανση ως τη διαδικασία ανάπτυξης 
και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας, η οποία επιτρέπει την ευημερία σε 
μεγαλύτερη ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτού που 
θεωρείται υγεία και του εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 λιγότερο από το 
ένα τρίτο (32,4%) των ηλικιωμένων στο πεμπτημόριο πρώτου εισοδήματος (20% του 
πληθυσμού με τα χαμηλότερα εισοδήματα) θεώρησε την υγεία τους καλή ή πολύ καλή, 
σε σύγκριση με το 54,7% των ηλικιωμένων που ανήκαν 20% του πληθυσμού με το 
υψηλότερο εισόδημα12· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής 
έρευνας υγείας με συνεντεύξεις καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των ηλικιωμένων 
πάσχει από χρόνιες ασθένειες ή προβλήματα, και μόνο ένας στους εννέα δήλωσε την 
απουσία τέτοιων προβλημάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπηρίες 
εμφανίζονται ή καθίστανται εντονότερες σε μεγαλύτερη ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι στην ΕΕ (ηλικίας 65 ετών και άνω) ανέφεραν ότι 
δυσκολεύονται να εκτελέσουν τουλάχιστον μία προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα13· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετώπισε 
μακροχρόνιους περιορισμούς λόγω προβλημάτων υγείας το 201814· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι περίπου το 15 % των ενηλίκων ηλικίας 60 ετών και άνω εμφανίζουν ψυχική 
διαταραχή·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ηλικιωμένοι 
θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικιακή 
ομάδα των 65 ετών και άνω είναι πολύ ετερογενής, με σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά την υγεία, τον τρόπο ζωής, την κατάσταση, καθώς και τη διαβίωση και τις 
κοινωνικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικεύσεις θα πρέπει κατά συνέπεια 
να αποφεύγονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην ηλικία των 65 ετών ως 
ανώτατο όριο ηλικίας για τη συλλογή δεδομένων συχνά δεν αντιστοιχεί στην 
πραγματικότητα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των ηλικιωμένων, 
με αποτέλεσμα να προκύπτουν ελλιπή και ανακριβή δεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι απουσιάζουν από πολλά στατιστικά στοιχεία και 
ασκήσεις ανάλυσης και συλλογής δεδομένων, καθώς είναι σύνηθες να μην συλλέγονται 
στατιστικά στοιχεία για ανθρώπους άνω των 65 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν 
επαρκεί πλέον λόγω του αυξανόμενου ποσοστού του πληθυσμού που φθάνει σε 
μεγαλύτερες ηλικίες·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαρτώνται από τη βοήθεια τρίτων 

12 Eurostat, Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019, p. 53.
13 Eurostat, «Disability statistics – elderly needs for help or assistance», στοιχεία Ιουνίου 2019.
14 Eurostat, «Functional and activity limitations statistics», (Στατιστικές για περιορισμούς λειτουργίας και 
δραστηριότητας) στοιχεία Δεκεμβρίου 2020.
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ή έχουν ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας αυξάνεται με 
την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που χρειάζονται τέτοιες 
υπηρεσίες είναι υψηλότερο στα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εξάρτηση επιδεινώνεται από τη γήρανση αλλά και από άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και το μορφωτικό 
επίπεδο, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη είναι διαφορετικές και τα κατάλληλα μέσα 
για τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας διαφέρουν·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα ανεπίσημα όσο και τα επίσημα συστήματα φροντίδας 
δέχονται πιέσεις λόγω της δημογραφικής μεταβολής, η οποία επιδεινώνεται από την 
έλλειψη επίσημων φροντιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Eurofound 
καταδεικνύει την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε κατ’ οίκον φροντίδα ή φροντίδα που 
παρέχεται σε επίπεδο κοινότητας, για άτομα με δευτερεύουσες ανάγκες μακροχρόνιας 
περίθαλψης, όχι μόνο για την υποστήριξη των άτυπων φροντιστών και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής όσων αποδέχονται φροντίδα, αλλά και για τον εντοπισμό και την ταχεία 
ανταπόκριση απέναντι στις αναδυόμενες ανάγκες·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από 
μέτρα και πολιτικές ενεργού γήρανσης λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως ο τόπος 
διαμονής τους, η κατάσταση της υγείας τους, η έλλειψη κινήτρων και η έλλειψη 
συνηθειών ή ευκαιριών για τακτική σωματική, πνευματική, πολιτιστική ή κοινωνική 
δραστηριότητα και αναψυχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι ενδέχεται επίσης 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κέντρα αθλητισμού, 
πολιτισμού και σωματικής αποκατάστασης και να αντιμετωπίζουν οικονομικούς 
περιορισμούς ή έλλειψη ή ανεπάρκεια δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στην ατομική 
τους ψυχοσωματική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική 
στρατηγική ενεργού γήρανσης θα πρέπει έχει θετικό αντίκτυπο στους ηλικιωμένους, 
την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό της·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία συνθηκών για υγιή γήρανση και αυτονομία των 
γυναικών και των ανδρών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο στάδιο ζωής του 
γήρατος, καθώς και η προσαρμογή των κατοικιών και του τοπικού περιβάλλοντος με 
τρόπο που θα επιτρέπει στους ηλικιωμένους να ζουν στην οικία τους και στα περίχωρά 
της όσο το δυνατόν περισσότερο, θα επιφέρουν οφέλη τόσο σε επίπεδο συστημάτων 
όσο και ατόμων·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα και η υποστήριξη πρέπει να στοχεύουν στη 
διατήρηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας και της ευημερίας των ηλικιωμένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα της γήρανσης σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τους 
ηλικιωμένους είναι καίριας σημασίας για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ενίσχυση 
της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στις υπηρεσίες που βασίζονται στην 
κοινότητα· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι οι δυνατότητες διατήρησης της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας εξαρτώνται από συνθήκες όπως το φιλικό προς τους 
ηλικιωμένους περιβάλλον, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής στέγασης και της φροντίδας σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μεταβολή απαιτεί 
κατάλληλες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες υγείας και σε επίπεδο υπηρεσιών 
και εγκαταστάσεων υποστήριξης·
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ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση κινδύνων για την υγεία, τραυματισμών και 
χρόνιων ασθενειών σε όλη τη διάρκεια ζωής αυξάνει τον κίνδυνο αναπηρίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι συμβουλεύονται συχνότερα ιατρούς γενικής 
ιατρικής και ειδικούς ιατρούς, αλλά αναφέρουν επίσης μεγαλύτερες δυσκολίες 
πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι ο μέσος πληθυσμός 
λόγω, μεταξύ άλλων, της τιμής των ιατρικών υπηρεσιών, των μεγάλων αποστάσεων και 
των μεγάλων λίστρων αναμονής15· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην 
οικονομία της φροντίδας είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης 
για όλους όσους χρειάζονται φροντίδα και φροντιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
άτομα σε ηλικιακές ομάδες που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο 
ευάλωτα και, ως εκ τούτου, επιρρεπή σε ασθένειες και σε επιπλοκές και θανάτους που 
συνδέονται με διάφορες νόσους, συμπεριλαμβανομένης της νόσου COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει αναδείξει την ανάγκη για πιο ισχυρά 
συστήματα υγείας και μεγαλύτερες ικανότητες σε επίπεδο εντατικής φροντίδας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί επειγόντως η 
πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και η παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει ότι οι προσβάσιμες και 
υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας αποτελούν 
αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκών των ηλικιωμένων, οι οποίοι, σε ορισμένες περιστάσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, έχουν βιώσει και εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας 
όσον αφορά την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων εμποδίων στην ιατρική περίθαλψη εν γένει· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 ρίχνει για μια ακόμη φορά φως στην έλλειψη 
επαρκούς στέγασης, εγκαταστάσεων ποιοτικής φροντίδας και επαρκούς φροντίδας και 
υποστήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων και θανάτων 
από COVID-19 στην ΕΕ σχετίζονται με γηροκομεία και υπηρεσίες κλειστής φροντίδας, 
υπηρεσίες στέγασης για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες16· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας λόγω της υπερχείλισης πολλών μονάδων εντατικής θεραπείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα από τα βασικά κριτήρια για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα περίθαλψης εντατικής θεραπείας ήταν η 
ηλικία του ασθενούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ηλικιωμένα άτομα 
παρεμποδίστηκαν στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που δεν σχετίζεται με την 
COVID-19 και οι υπηρεσίες φροντίδας γενικά μειώθηκαν ή διακόπηκαν εντελώς κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2019, το 40 % 
των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διάκριση λόγω ηλικίας είναι παρούσα σε διάφορα επίπεδα και εκδηλώνεται 
με διάφορες μορφές, μεταξύ άλλων σε μεμονωμένες προσεγγίσεις και στην αντίληψη 
του εαυτού και στις σχέσεις μεταξύ των γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση 
λόγω ηλικίας έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την υγεία και το προσδόκιμο ζωής και 

15 Eurostat, Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019, p. 70.
16 European Centre for Disease Prevention and Control et al., ‘High impact of COVID-19 in long-term care 
facilities, suggestion for monitoring in the EU/EEA’, Eurosurveillance, Vol 25, Issue 22, 4 June 2020.
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εμποδίζει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή, και 
μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στην πρόσβαση των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες ή 
στην ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, καθώς και σε υπηρεσίες στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα την 
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, οι διακρίσεις λόγω 
ηλικίας ήταν η συνηθέστερη μορφή διακρίσεων στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι άλλες μορφές διακρίσεων που επισημαίνονται από τους ηλικιωμένους 
περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ψυχαγωγία17· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και 
των ηλικιακών στερεοτύπων, μεταξύ άλλων και στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητη 
για την ενεργό γήρανση, για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και για 
την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στην αγορά 
εργασίας, αλλά και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες είναι απαραίτητη από αυτή 
την άποψη·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, η ενεργός γήρανση είναι η διαδικασία 
βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, επιτρέποντας στους 
ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους για ευημερία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους και να συμμετάσχουν στην κοινωνία σύμφωνα με τις ανάγκες, 
τις επιθυμίες και τις ικανότητές τους, ενώ παράλληλα τους παρέχει επαρκή προστασία, 
ασφάλεια και φροντίδα όταν χρειάζονται βοήθεια·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι πέφτουν ενίοτε θύματα βίας, κακοποίησης και 
άλλων ανησυχητικών δραστηριοτήτων εις βάρος τους, όπως η απάτη και οι αθέμιτες 
επιχειρηματικές πρακτικές, στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και τα μέσα για 
τη διαχείριση των δικών τους υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της 
κακοποίησης ηλικιωμένων θα πρέπει να καλύπτεται καλύτερα από δεδομένα και 
έρευνες σχετικά με τη συχνότητα και τους τρόπους πρόληψής του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται προσπάθειες για την παραγωγή πιο ολοκληρωμένων δεδομένων 
σχετικά με την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2012, το 60 % 
των ατόμων στην ΕΕ ήταν κατά της αύξησης της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, 
ενώ το 61 % των ατόμων στην ΕΕ ήταν της γνώμης ότι όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση 
να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με τις οικονομικές τους ανάγκες, σχεδόν οι μισοί 
εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω θα προτιμούσαν να εργάζονται λιγότερες ώρες, 
ενώ ένα σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων θα προτιμούσε να εργάζεται τουλάχιστον 
λίγες ώρες την εβδομάδα18· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία συνταξιοδότησης του 
εργαζόμενου συνδέεται με πολιτικές στον χώρο εργασίας που υποστηρίζουν την 
απασχολησιμότητα και τους εργαζομένους που παραμένουν στην απασχόληση για 

17 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δελτία σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορονοϊού στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ: αριθ. 3 του Ιουνίου 2020 με επίκεντρο τους ηλικιωμένους και 
αριθ. 6 της 30ης Νοεμβρίου 2020 με επίκεντρο τα κοινωνικά δικαιώματα.
18 Άρθρο του Eurofound της 19ης Μαΐου 2021 με τίτλο «Συνταξιοδότηση».
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον το επιθυμούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά πρόσληψης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας που δεν εργάζονται είναι, 
ωστόσο, εξαιρετικά χαμηλά και ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια άνεργοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 55 και 64 
ετών είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις ηλικίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 56 % των ανθρώπων στην ΕΕ ανησυχούν ότι το εισόδημά τους σε μεγάλη 
ηλικία δεν θα είναι επαρκές19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα εξεύρεσης νέας 
θέσης εργασίας μειώνεται με την ηλικία, εν μέρει λόγω διαρθρωτικών φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω ηλικίας20· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αίσθηση του σκοπού στη ζωή γενικά μειώνεται μετά την ηλικία των 50 ετών, αλλά 
παραμένει πολύ ισχυρότερη για τα άτομα που συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη 
συνταξιοδότηση ή έχουν ευθύνες φροντίδας παιδιών ή μακροχρόνιας φροντίδας21· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας στην ΕΕ παραμένει πολύ σημαντική·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, της 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενός κατάλληλου 
για την ηλικία εργασιακού περιβάλλοντος, των χαμηλότερων ποσοτικών απαιτήσεων 
και της αυτονομίας του χρόνου εργασίας, μπορούν να επιτρέψουν και να ενθαρρύνουν 
τους ηλικιωμένους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας εάν το επιθυμούν·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 
εργαζομένων σε επαγγέλματα ιδιαίτερα απαιτητικά σε σωματικό ή ψυχολογικό επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω στρατηγικών 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, πολιτικών που στηρίζουν την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρόσβασης και αξιοποίησης ευκαιριών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εργασία ή εκτός αυτής, στήριξης για διαγενεακές 
ανταλλαγές στους χώρους εργασίας και της δυνατότητας σταδιακής συνταξιοδότησης, 
γεγονός που θα αποφέρει τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εργοδότες είναι συχνά απρόθυμοι να προσφέρουν επαρκή κατάρτιση στους 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διά βίου μάθηση 
συμβάλλει στην ενεργό γήρανση και επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται και να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία και οι επιδόσεις 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας δεν καθορίζονται από την ηλικία τους, αλλά 
από μια σειρά στενά συνδεόμενων παραγόντων, όπως ο ατομικός τρόπος ζωής και η 
έκθεση σε κινδύνους στον χώρο εργασίας22· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποιοτικές θέσεις 
εργασίας καθώς και οι ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας δεν είναι μόνο σημαντικοί 
για την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών 
και τη βιωσιμότητα των συστημάτων πρόνοιας·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας χαρακτηρίζονται 

19 Eurofound, Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2016, σ. 79.
20 Eurofound, Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2016, σ. 77.
21 Eurofound, Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2016, σ. 26.
22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, έκθεση της 4ης Οκτωβρίου 2016 με 
τίτλο «The ageing workforce: Implications for occupational safety and health – A research review’.
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από υψηλότερα ποσοστά γήρανσης και συρρίκνωσης του πληθυσμού·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα, τα έργα και οι δράσεις που προωθούν τις 
στρατηγικές ενεργού γήρανσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα της 
ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια 
της ΕΕ διευκολύνουν την παροχή βασικών υποδομών·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωτοβουλίες όπως το βραβείο πόλης φιλικής προς τα άτομα 
με αναπηρία ενθαρρύνουν την προσαρμογή των δημόσιων χώρων στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες αυτές όχι μόνο 
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη και 
εγγυώνται την ισότιμη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, αλλά μπορούν 
επίσης να έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νοικοκυριών ενός ατόμου έχει αυξηθεί κατά 
19 % από το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 το 40 % των γυναικών στην ΕΕ 
ηλικίας 65 ετών και άνω ζούσαν μόνες, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ποσοστού των 
ανδρών που ζουν μόνοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, η στέγαση για 
ηλικιωμένους και για άτομα με αναπηρίες χρόνιες παθήσεις και λειτουργικούς 
περιορισμούς είναι ανεπαρκής λόγω προβλημάτων προσβασιμότητας, χαμηλής 
ποιότητας προτύπων ή υψηλού κόστους διαβίωσης και στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι κατοικίες θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες, ασφαλείς και 
άνετες, παράγοντες που είναι όλοι ιδιαίτερα σημαντικοί, όχι μόνο για τους 
ηλικιωμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηλικιωμένοι έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να ανακαινίσουν τα σπίτια τους εάν δεν είναι ιδιοκτήτες·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αναπαλλοτρίωτα, 
αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους 
και σε όλες τις γενιές, χωρίς διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι ηλικιωμένοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, είναι πολύτιμοι για 
την κοινωνία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν στην κοινωνία στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να ζουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών θα πρέπει να καθοδηγεί την ανάκαμψη της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη μιας πιο 
δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικότερης κοινωνίας, η οποία δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και, ως 
εκ τούτου, δεσμεύονται νομικά να εγγυώνται ατομική αυτονομία, απαγόρευση των 
διακρίσεων, πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες 
και προσβασιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 80 εκατομμύρια 
άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι οι περισσότερες αναπηρίες 
αποκτώνται με την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με 
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αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και διακρίσεων23· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πολιτικές για το γήρας πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία και την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την πρόσβασή τους στην αγορά 
εργασίας και στις διάφορες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι το 
κλειδί για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της αυτονομίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διασφάλιση μιας πλήρως προσβάσιμης αλυσίδας μεταφορών από πόρτα σε 
πόρτα είναι ζωτικής σημασίας·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες 
περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους συναρτώμενους με την ηλικία 
κινδύνους, όπως μεταξύ άλλων φτώχεια, δυσκολότερη πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας ποιότητας, μικρότερη κοινωνική στήριξη ή 
περιορισμένες ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και έλλειψη πρόσβασης 
σε υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών·

Καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων

1. τονίζει ότι η αναγνώριση της αξίας των ηλικιωμένων και η αντιμετώπιση των 
διακρίσεων εναντίον τους επιτυγχάνονται μόνο μέσω πολιτικών κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής ένταξης, οι οποίες επικεντρώνονται στην παροχή δίκαιων 
συντάξεων, οι οποίες προσφέρουν καλή ποιότητα ζωής· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία 
των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης τα οποία είναι διανεμητικά και 
βασίζονται στην αλληλέγγυα συνεισφορά μεταξύ των γενεών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα 
στους τομείς της απασχόλησης, της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, της προώθησης της 
αυτονομίας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δραστηριοτήτων αναψυχής· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια θετική αντίληψη 
για το γήρας στην κοινωνία και την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων, 
ενθαρρύνοντας φιλικά προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντα στην ΕΕ μέσω 
κατάλληλων μέτρων, και να στηρίξουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης και να ενισχύσουν τη στήριξή τους στην οικονομία της τρίτης 
ηλικίας στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι η παράταση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης δεν αποτελεί επαρκές 
εργαλείο για την αντιμετώπιση και επίλυση της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, καθώς θα μπορούσε να συντελέσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας·

4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα έτος για την ενεργό γήρανση 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, το οποίο θα συμπληρώνει και θα αξιοποιεί 
τους στόχους και στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής ημέρας αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 
και του Ευρωπαϊκού έτους 2012 για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών, αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και να προωθηθούν στρατηγικές μετριασμού τους, 

23 Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής μεταβολής 
(COM(2020)0241), σ. 22.
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καθώς και να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, να ενισχυθούν οι 
οικογένειες και οι δεσμοί και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός· τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής όχι μόνο στο 
πλαίσιο της δημογραφικής μεταβολής, αλλά και της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία 
έχει πλήξει ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και 
των φροντιστών τους· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με ακαδημαϊκούς 
εμπειρογνώμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν 
ταχέως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
συμμετοχή και την ευημερία των ηλικιωμένων στην εποχή της ψηφιοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τη «Συμμετοχή και τον 
εθελοντισμό μετά τον εργασιακό βίο» και της προώθησης των ανταλλαγών και δεσμών 
μεταξύ των γενεών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27 
Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Γήρανση: προώθηση της αλληλεγγύης και της ευθύνης 
μεταξύ των γενεών» (COM(2021)0050)· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τη δημογραφική αλλαγή και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα της κατάστασης σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, καθώς και τις διαφορές στα κράτη μέλη·

Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων

6. υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της πλήρους προστασίας του δικαιώματος φροντίδας 
και στήριξης των ηλικιωμένων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων της 
μακρόχρονης φροντίδας που παρέχεται σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας ή στο πλαίσιο 
της κοινότητας, και στην παρηγορητική φροντίδα, χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε 
λόγο· τονίζει ότι αυτές οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες και να προωθούν την ευημερία, την αυτονομία, 
την ανεξαρτησία και την κοινωνική ένταξη·

7. επισημαίνει τη σημασία των ευέλικτων μορφών εργασίας που επιτρέπουν στις γυναίκες 
και τους άνδρες να συνδυάζουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, και την 
ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ίση κατανομή της οικιακής 
εργασίας και της φροντίδας και της νοσηλευτικής, και καλύτερες επενδύσεις σε 
υποδομές φροντίδας·

8. πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας, κατάλληλες για εκείνους και τις οικογένειές τους· πιστεύει ότι η 
προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη όλες τις κατηγορίες αποδεκτών και τις διαφορές τους, αλλά και τη μεγάλη 
ποικιλία προτιμήσεών τους σε ό,τι αφορά τα είδη των υπηρεσιών φροντίδας που 
απαιτούν· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο 
ώστε να ενισχύουν την συνέχεια της φροντίδας, την προληπτική υγειονομική 
περίθαλψη, την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω φιλικές προς τον 
χρήστη, ασφαλείς και προσβάσιμες υποστηρικτικές ψηφιακές τεχνολογίες, 
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τηλεπικοινωνίες και τηλεϊατρική, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από δημογραφική 
παρακμή και σε απομακρυσμένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι η χρήση αυτών των 
τεχνολογιών θα πρέπει να συνάδει πλήρως με το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων, ενώ τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της 
τεχνολογίας στον τομέα της υγείας θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται δεόντως υπόψη· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα ημερήσιας φροντίδας για 
ηλικιωμένους κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα οποία θα μπορούσαν 
να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των γενεών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα την αξία της άτυπης φροντίδας, να 
βελτιώσουν την κοινωνική προστασία και τις διάφορες μορφές στήριξης των άτυπων 
φροντιστών, να παράσχουν επαγγελματική υποστήριξη, κατάρτιση και συμβουλευτική 
από ομοτίμους σε ανεπίσημους φροντιστές, και να θεσπίσουν, σε στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, διάφορες μορφές περιοδικής αρωγής για τα μέλη της 
οικογένειας που φροντίζουν ηλικιωμένους, ιδίως όσων χρειάζονται υπηρεσίες 
φροντίδας κατά την ανάπαυλα και ημερήσιας φροντίδας, καθώς και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να προτείνουν στοχευμένες στρατηγικές για να βοηθήσουν τους άτυπους 
φροντιστές και να αναγνωρίσουν τη συμβολή τους στη φροντίδα των ηλικιωμένων, και 
να υποβάλουν προτάσεις για επαρκείς υπηρεσίες αρωγής· τονίζει ότι η παροχή άτυπης 
φροντίδας θα πρέπει να αποτελεί επιλογή και ότι θα πρέπει να προωθούνται οι επίσημες 
υπηρεσίες φροντίδας·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις εθελοντισμού και βοήθειας για 
ηλικιωμένους, καθώς αυτό μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις 
κρίσης, όπως αποδεικνύεται από την πανδημία της νόσου COVID-19·

12. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης και 
επανένταξης με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας μετά από διακοπές της σταδιοδρομίας τους στον 
τομέα της υγείας, εφόσον το επιθυμούν, δεδομένου ότι η ενεργός γήρανση είναι καίριας 
σημασίας για την υγεία·

13. τονίζει ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 χρησίμευσε ως απόδειξη του πόσο 
σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να διαθέτουν ισχυρά, χωρίς αποκλεισμούς και 
ανθεκτικά στις κρίσεις συστήματα υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
επαρκή αριθμό επαγγελματιών στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και 
να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη γηριατρική ιατρική σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στα 
επαγγέλματα του ιατρικού τομέα και της περίθαλψης και να επενδύσουν στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση ως μέσο διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης 
περίθαλψης· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας κινήτρων που θα ενισχύσουν το 
ενδιαφέρον για το επάγγελμα του φροντιστή ηλικιωμένων·

Ενεργός γήρανση

14. τονίζει ότι η δημιουργία και η εφαρμογή κατάλληλων για την ηλικία ευκαιριών διά βίου 
μάθησης αποτελεί ζωτικό και απαραίτητο στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής βιωσιμότητας και της προσωπικής ευημερίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
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επενδύσουν στις δεξιότητες και την εκπαίδευση και να αναπτύξουν προγράμματα 
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς 
και ευκαιρίες για καλύτερη ένταξη των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης, είτε εξακολουθούν να ανήκουν στην αγορά εργασίας είτε 
είναι ήδη συνταξιούχοι·

15. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
ηλικιωμένων, οι οποίες μπορούν όχι μόνο να τους βοηθήσουν να επωφεληθούν από την 
επιγραμμική εκπαίδευση, αλλά και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην 
υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες· ζητεί προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι 
εξειδικευμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων· καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τους ηλικιωμένους· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και επανειδίκευσης, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να βοηθήσουν τους 
ανθρώπους να βρουν ποιοτική θέση εργασίας και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλίσουν ότι τα 
άτομα αυτά προσαρμόζονται αποτελεσματικά και επωφελούνται από καινοτόμες 
μεθόδους διαχείρισης και εργασίας και ψηφιακές λύσεις, όπως η τηλεργασία·

16. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του REACT-EU για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών24· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ για να στηρίξουν τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, να προωθήσουν την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και να παράσχουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού· τονίζει τη σημασία των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της δια βίου μάθησης και των προγραμμάτων 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για εργαζομένους κάθε ηλικίας·

17. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για «εθελοντές στον 
ψηφιακό τομέα»25, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε προσοντούχους νέους και 
πεπειραμένους ηλικιωμένους να μοιραστούν τις ψηφιακές τους ικανότητες με 
παραδοσιακές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τον εθελοντισμό 
και την καθοδήγηση για τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των γενεών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
δεξιοτήτων και εμπειριών, να ενθαρρυνθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων νεότερων και 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και να διατηρηθούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα 
ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να 
διερευνήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε ηλικία εργασίας, ιδίως όσων χρειάζεται 
να παραμένουν κατ’ οίκον, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, άλλες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και την τεχνητή νοημοσύνη για πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς, 
εκπαιδευτικούς, εργασιακούς, επικοινωνιακούς και ιατρικούς σκοπούς, 

24 Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής μεταβολής 
(COM(2020)0241), σ. 22-23.
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια 
βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» (COM(2020)0103). 
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συμπεριλαμβανομένης της τηλεειδοποίησης και της τηλεϊατρικής με ασφαλή τρόπο, και 
διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της άμεσης προσωπικής επαφής 
και μιας αξιοπρεπούς και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης· ζητεί ειδικότερα 
στρατηγικές για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της συνδεσιμότητας και της 
πρόσβασης σε συσκευές στις υποδομές μακροχρόνιας φροντίδας·

19. σημειώνει ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των 
υπηρεσιών στις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας 
για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού αυτών των περιοχών καθώς και του 
κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού του ηλικιωμένου πληθυσμού που ζει σε αυτές· 
καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία των αγροτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την ποικιλομορφία τους και να ενισχύσουν τις 
δυνατότητές τους με μέτρα τόνωσης των επενδύσεων στην τοπική οικονομία, 
προώθησης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των υποδομών τους·

20. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό αντίκτυπο που έχουν οι συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη 
για διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς και ζωτικό και επικαιροποιημένο τεχνολογικό 
εξοπλισμό στα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες τις άλλες σχετικές εγκαταστάσεις 
δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· θεωρεί ότι οι δυνατότητες που δημιουργούνται με τη δια βίου μάθηση, 
σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση, είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να παρέχονται 
στον γηράσκοντα πληθυσμό των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών ποικίλες 
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου εισοδήματος· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και 
προγράμματα κατάρτισης, τα οποία βοηθούν τον γηράσκοντα πληθυσμό να αναπτύξει 
δεξιότητες και να αποκτήσει γνώση σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 
διαδικτυακό μάρκετινγκ και οι ΤΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις 
ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά 
εργασίας, λαμβάνοντας μέτρα όπως η εξατομικευμένη κατάρτιση και το 
βελτιστοποιημένο ωράριο εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα 
νοικοκυριά και οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής 
ταχύτητας και σε ψηφιακό εξοπλισμό και να προωθήσουν την απόκτηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

21. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές 
φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων·

22. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη οργανισμών 
από/για ηλικιωμένους και άλλων μορφών κοινωνικής συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν 
και διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των ηλικιωμένων κατά τη λήψη αποφάσεων που 
τους αφορούν·

23. υπογραμμίζει ότι η αναδυόμενη οικονομία της τρίτης ηλικίας θα μπορούσε να 
μετατραπεί σε έναν από τους κύριους οικονομικούς μοχλούς, ιδίως στις αγροτικές 
περιοχές, και θα μπορούσε να παράσχει ευκαιρίες στους τομείς της υγείας και της 
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μακροχρόνιας περίθαλψης για προσφορά περίθαλψης υψηλής ποιότητας με 
αποτελεσματικότερο τρόπο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
το δυναμικό της οικονομίας της τρίτης ηλικίας στις ενωσιακές και εθνικές στρατηγικές 
και να το προωθήσουν πιο δυναμικά, μεταξύ άλλων στον τουρισμό και τις πολιτιστικές 
ανταλλαγές που απευθύνονται στους ηλικιωμένους·

Ειδικές πολιτικές και έρευνα

24. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
συνδυασμό με εθνικές και τοπικές επενδύσεις για την παροχή επαρκούς, ασφαλούς και 
προσβάσιμης στέγασης και για την προσαρμογή των κτιρίων στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων, ευάλωτων και μειονεκτούντων ατόμων· τονίζει ότι τα κτίρια θα πρέπει να 
διαθέτουν χαρακτηριστικά προσβασιμότητας· τονίζει ότι ασφαλής στέγαση είναι η 
στέγαση στο πλαίσιο της οποίας έχει μειωθεί η πιθανότητα κινδύνων, ενώ 
διευκολύνεται η αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η προσβάσιμη 
στέγαση θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς υποδομές·

25. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
ουσιαστική και βιώσιμη αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων που 
επιδεινώνονται συνεχώς στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

26. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δεσμών 
μεταξύ των γενεών και να στηρίξουν τους ηλικιωμένους οι οποίοι, για λόγους υγείας ή 
για οικονομικούς λόγους, πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να βρουν 
οικονομικά προσιτή στέγαση που να καλύπτει τις ανάγκες τους·

27. τονίζει ότι η προστατευόμενη στέγαση και η υποστηριζόμενη στέγαση μπορούν να 
συντελέσουν στην αποϊδρυματοποίηση της περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες προώθησης της προστατευόμενης, υποστηριζόμενης και 
διαγενεακής στέγασης, καθώς και των προσαρμογών της στέγασης βάσει ποιοτικών 
κριτηρίων·

28. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
καθώς και σε ειδικές δράσεις για τους ηλικιωμένους στον τομέα της οδικής ασφάλειας, 
επισημαίνοντας τον αντίκτυπο που έχουν στην ικανότητα οδικής κυκλοφορίας οι 
μεταβολές στις βιολογικές λειτουργίες και οι ψυχοκινητικές δεξιότητες, ώστε να 
αυξηθεί η ασφάλεια για όλους τους οδικούς χρήστες·

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες 
υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να 
απασχολούν εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και στην προσαρμογή των δημόσιων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, και των δημόσιων χώρων στις 
ανάγκες των ηλικιωμένων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις στις 
δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων, 
οι οποίες θα προσελκύσουν τη νεότερη γενιά και θα αυξήσουν την ευημερία των 
ηλικιωμένων που ζουν σε αυτές τις περιοχές· ζητεί μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της 
απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων σε αγροτικές και 
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μειονεκτούσες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που κινδυνεύουν από 
μείωση του πληθυσμού· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν εν προκειμένω τις 
δυνατότητες που προσφέρει το Next Generation EU·

30. υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων 
δεδομένων ως βάση των πολιτικών και των μέτρων αντιμετώπισης των δημογραφικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το στατιστικό πλαίσιο της ΕΕ μέσω 
της αύξησης του ανώτατου ορίου ηλικίας για τη συλλογή δεδομένων, διασφαλίζοντας 
την ένταξη ατόμων που ζουν σε ιδρύματα και παρέχοντας αναλυτικά δεδομένα ανά 
φύλο και ηλικία, με πλήρη σεβασμό των προτύπων για την ιδιωτικότητα και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν 
περισσότερα στοιχεία και να ενισχύσουν τη στήριξή τους για την ανάπτυξη της έρευνας 
σχετικά με την υγιή γήρανση και τις ασθένειες που συνδέονται με τους ηλικιωμένους 
και τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων·

31. υπογραμμίζει ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί ανώτατη αξία η οποία υπερέχει 
οιασδήποτε κατάστασης ή ιδεολογικού και μεροληπτικού συμφέροντος· τονίζει ότι η 
ιδέα του ανθρώπινου όντος και η υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας των 
ανθρώπων πρέπει να είναι ο βασικός στόχος υπεράσπισης σε μια δημοκρατική κοινωνία 
κράτους δικαίου· υπογραμμίζει την αξία της οικογένειας ως φυσικού θεσμού όπου 
δημιουργείται ζωή και που μεριμνά για τη βέλτιστη ανάπτυξη και φροντίδα των 
ανθρώπων σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους και για όλες τις εκφάνσεις της 
προσωπικότητάς τους: σωματική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις δράσεις τους στην αύξηση 
των ετών υγιούς ζωής των ηλικιωμένων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
των προγραμμάτων για τη διά βίου προαγωγή της υγείας και την εκπαίδευση, την 
πρόληψη των ασθενειών και την τακτική εξέταση και την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών, όπως καλύτερες πολιτικές πρόληψης των ασθενειών και 
αποτελεσματικότερα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης για την τόνωση της 
διαδικασίας υγιούς γήρανσης·

33. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διαγενεακές ανταλλαγές, μεταξύ άλλων, 
προωθώντας την εθελοντική εργασία των νέων για τους ηλικιωμένους, και να 
προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν διαγενεακά κέντρα, δεδομένου ότι αυτά 
μπορούν να είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ηλικίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα φροντίδας και ευκαιρίες εθελοντισμού και διά 
βίου μάθησης σε επίπεδο κοινότητας που θα απευθύνονται σε ηλικιωμένους και θα 
βρίσκονται κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, και να εργαστούν για την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ των 
υπηρεσιών αυτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν 
προγράμματα, σχέδια και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική συμμετοχή των ηλικιωμένων·

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν μια αγορά 
εργασίας και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς που θα επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή 
και θα αξιοποιούν τις δεξιότητες και τα ταλέντα όλων· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν στρατηγικές απασχολησιμότητας και διαχείρισης σταδιοδρομίας ώστε να 
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προετοιμαστούν για ένα εργατικό δυναμικό που γηράσκει, υπό το φως των συχνών και 
βαθέων μετασχηματισμών των αγορών εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές 
αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της διά βίου μάθησης για άτομα όλων των ηλικιών, υγιείς χώρους εργασίας που 
προβλέπουν τις κατάλληλες προσαρμογές για τους υπαλλήλους με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και 
την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ γενεών στον χώρο εργασίας·

35. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εργασία των ατόμων ηλικίας 
60 + ετών για όσους το επιθυμούν· τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των ευκαιριών 
αμειβόμενης απασχόλησης για τα άτομα που έχουν φτάσει στο νόμιμο όριο 
συνταξιοδότησης και επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί ή να δραστηριοποιηθούν, όχι 
μόνο με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος, αλλά και ως μέσο για την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού· ενθαρρύνει επίσης την παροχή κινήτρων 
για τον εθελοντισμό και την καθοδήγηση για τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των 
γενεών· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω μέτρα και δραστηριότητες θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση όλων των ατόμων που αναζητούν ενεργά 
απασχόληση·

36. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις σε υπηρεσίες πρόνοιας, καθώς δεν θα 
οδηγήσουν μόνο στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, μέσω της 
παροχής ευκαιριών απασχόλησης στην επίσημη οικονομία για προηγουμένως 
ανεπίσημους φροντιστές και της προώθησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τις γυναίκες, αλλά και θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης 
των ηλικιωμένων μέσω επενδύσεων σε υποδομές μακροχρόνιας φροντίδας, μέτρων 
βελτίωσης της ψυχικής υγείας και καταπολέμησης της απομόνωσης, και μέτρων 
πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των ηλικιωμένων γυναικών, καθώς και 
μέσω επενδύσεων στην υγεία και την εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι παραμένουν υγιείς και σε καλή υγεία όσο μεγαλώνουν· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα·

37. καλεί τα κράτη μέλη να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, καθώς είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ιογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου COVID-
19· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την απομόνωση, την 
παραμέληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι ηλικιωμένοι κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προωθώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
διεξάγοντας έρευνα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή απόψεων και συνδυάζοντας τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ·

38. τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες μέθοδοι θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
χρήσιμες για τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, διατηρώντας 
παράλληλα το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών σε απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν σε μη συμβατικά και καινοτόμα μέτρα 
που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό και τη 
δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την προσέλκυση ατόμων ώστε να 
επιστρέψουν και να αναστρέψουν τη μείωση του πληθυσμού·
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39. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη 
δημιουργία κατάλληλων δημογραφικών πολιτικών και πρωτοβουλιών για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η 
γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ·

Στήριξη της αγροτικής και οικογενειακής γεωργίας

40. σημειώνει ότι ένας γηράσκων πληθυσμός, ιδίως σε γεωργικές και αγροτικές περιοχές, 
αποτελεί μια αναπόφευκτη τάση που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών· φρονεί ότι το θέμα του γηράσκοντος 
πληθυσμού απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ πολιτικών και 
μέσων υποστήριξης·

41. θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση εξακολουθούν να αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, σημειώνει 
ωστόσο ότι αυτό το είδος εργασίας μειώνεται σταθερά εδώ και χρόνια και αναμένεται 
να μειωθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον· τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη της 
υπαίθρου σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης θα έχει ως αποτέλεσμα οι αγροτικές 
περιοχές να αντιμετωπίσουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που απαιτούν πιο φιλόδοξες και συντονισμένες πολιτικές·

42. επισημαίνει την ιδιαίτερη φύση της οικογενειακής γεωργίας, στην οποία συνδυάζεται η 
γεωργική δραστηριότητα και η οικογενειακή ζωή, με αποτέλεσμα οι μεγαλύτερης 
ηλικίας γεωργοί να παραμένουν ενεργοί και πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης·

43. αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, 
να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη μιας δυναμικής οικονομίας της τρίτης ηλικίας 
στις αγροτικές περιοχές με βάση την κοινωνική καινοτομία, τις αγροτικές κοινότητες 
χωρίς αποκλεισμούς και ένα υγιέστερο περιβάλλον διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει προσεκτικά τις δυνατότητες αυτές όταν συνθέτει το μακροπρόθεσμο όραμά 
της για τις αγροτικές περιοχές και το ενεργό γήρας·

44. πιστεύει ότι οι γεωργικές συμπράξεις μεταξύ παλαιότερων και νεότερων γενεών είναι 
καίριας σημασίας για την εμβάθυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, τη 
μεταφορά γνώσεων και την αμοιβαία μάθηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων στη γεωργία·

45. υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες σε θέματα πρόσβασης σε γη, άμεσων πληρωμών και 
υποστήριξης, τόσο μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσο και στο εσωτερικό τους, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
τεθεί τέρμα στην περιφερειακή παρακμή και να ενθαρρυνθούν οι μεν ηλικιωμένοι που 
έχουν υπερβεί την ηλικία συνταξιοδότησης να εγκαταλείψουν τη γεωργία, οι δε νέοι να 
ασχοληθούν με τη γεωργία·

46. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα κινητικότητας αποτελεί μία από τις 
προϋποθέσεις για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή και την 
ανάπτυξη του περιφερειακού δυναμικού· υπογραμμίζει ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να 
διατεθεί η δέουσα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και τη συντήρηση μεταφορικών 
συνδέσεων, κάτι που θα αποτελούσε κίνητρο για να παραμείνει η παλαιότερη γενιά στη 



AM\1235482EL.docx PE694.497v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

γεωργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα προσέλκυε νέους από περιφερειακά 
κέντρα να εργαστούν στην ύπαιθρο·

°

° °

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

Or. en


