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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 
τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και τη γήρανση1

1. Το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν 
στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο·

2. Το 2013, το 18% των Ευρωπαίων (περισσότερα από 92 εκατομμύρια άτομα) ήταν ηλικίας 
65 ετών και άνω, ενώ το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει το 30% έως το 2060. Την 
ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα υπερδιπλασιαστεί και 
θα φτάσει από το 5% στο 12% του πληθυσμού. 

3. Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας ενδέχεται να επηρεάσουν τους νέους αλλά οι διακρίσεις εις 
βάρος των ηλικιωμένων είναι συχνότερες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 
2012, το 45% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων ηλικίας άνω 
των 55 ετών είναι διαδεδομένες.

4. Οι πληθυσμιακές ομάδες ηλικιωμένων έχουν υποστεί πολλά δεινά εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Τα δικαιώματα 
των ηλικιωμένων στη ζωή, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση, τη 
στέγαση, την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη δια 
βίου μάθηση κατοχυρώνονται στα συντάγματα των κρατών μελών. 

5. Η Επιτροπή καλείται να επαναπροσδιορίσει τις κοινωνικές και οικονομικές στρατηγικές 
για τους ηλικιωμένους και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι 
πολιτικές λιτότητας σέβονται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων για αξιοπρεπή βίο και 
ανεξαρτησία.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή..

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


