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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Γηραιά Ήπειρο που γηράσκει – δυνατότητες και προκλήσεις σε 
συνάρτηση με την πολιτική για το γήρας μετά το 2020
(2020/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 153, 156 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία 
εγείρει ζητήματα προσωπικής αυτονομίας, απαγόρευσης των διακρίσεων, πλήρους και 
αποτελεσματικής συμμετοχής στην κοινωνία, ίσων ευκαιριών και προσβασιμότητας,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σύμφωνα με την οποία η αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της 
ΕΕ ως ειδική περίπτωση ίσης μεταχείρισης1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2010 για την ενεργό γήρανση2,

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δημογραφική 
πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Σεπτεμβρίου 2011, για την ανακήρυξη του 2012 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού 
Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2010/0242(COD)) και την 
προηγούμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2010)462),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή από τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση της 
δημογραφικής αλλαγής (2017),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ που θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο European Economy: The impact of ageing on public 
expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-
term care, education and unemployment transfers (2004-2050), Βρυξέλλες 2006,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της 
Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» (COM(2006)0571)4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας 
με τίτλο «Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society» 
(2014),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «The 2018 Ageing Report: 
Underlying Assumption and Projection Methodologies»5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «Active Ageing. A Policy Framework» 
(2002),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «Global Age-Friendly Cities: A Guide»  
(2007),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «World Report on Ageing and Health» 
(2015),

– έχοντας υπόψη το Global Age Index 2015 του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ με τίτλο «World Population Ageing» (2019),

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενεργός γήρανση ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Impact of Demographic Change in 
Europe» (2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

Γενικά

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της ΕΕ μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-el
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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1960 οι κάτοικοι της ΕΕ αποτελούσαν το 13,5 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ 
σήμερα αντιπροσωπεύουν το 6,9 %·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής ανδρών και γυναικών έχει 
αυξηθεί κατά 10 έτη κατά μέσο όρο τα τελευταία 50 χρόνια· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ μειώνεται και ανήλθε σε 
1,55 το 2018·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός του ενεργού πληθυσμού (15-64 ετών) 
θα μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια μεταξύ του 2005 και του 2030, καθώς η γενιά 
των baby boomer συνταξιοδοτείται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το 19 % των πολιτών της ΕΕ ήταν 65 ετών και 
άνω·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γήρας χαρακτηρίζεται από φαινόμενα όπως η απώλεια 
συντρόφου, το αυξανόμενο ποσοστό γυναικών και η μοναξιά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από το 2010, ο αριθμός των νοικοκυριών ενός ατόμου έχει αυξηθεί κατά 19 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % των γυναικών στην ΕΕ ηλικίας 65 ετών και άνω 
ζουν μόνες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές και οι περιφερειακές περιοχές πλήττονται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημογραφική αλλαγή·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ του 2000 και του 2015, ο πληθυσμός ηλικίας άνω 
των 60 ετών αυξήθηκε κατά 68 % στις πόλεις και κατά 25 % στις αγροτικές 
περιοχές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουν έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις σύγχρονες τεχνολογίες 
και, κατά συνέπεια, είναι πιο ευάλωτοι στον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένου 
του ψηφιακού αποκλεισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ του 1998 και του 2018, ο πληθυσμός σε ορισμένες 
περιφέρειες της ΕΕ μειώθηκε έως και κατά 15 %, με αποτέλεσμα τη γήρανση του 
πληθυσμού και, σε ακραίες περιπτώσεις, την ταχεία μείωση του πληθυσμού των 
περιφερειών·

Υγεία

ΙΑ. 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 
αυτών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν ομοιογενή κοινότητα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα εξάρτησης αυξάνεται με την ηλικία· 
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της εξάρτησης στην ΕΕ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι προτιμούν τις παθητικές δραστηριότητες, εν 
μέρει λόγω της κατάστασης της υγείας τους, της έλλειψης συνηθειών τακτικής 
σωματικής άσκησης και αναψυχής, της δυσκολίας πρόσβασης σε κέντρα 
αθλητισμού και σωματικής αποκατάστασης και της ανεπάρκειας των 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ηλικιωμένους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της γήρανσης είναι καίριας σημασίας για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και την αποϊδρυματοποίηση της περίθαλψης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιθανότερο να διατρέχουν κίνδυνο 
ασθένειας και να υποφέρουν σοβαρότερα από ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της 
νόσου COVID-19·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, πολλοί 
πολίτες υπέστησαν διακρίσεις λόγω ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας·

Διακρίσεις λόγω ηλικίας

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι, ιδίως οι γυναίκες, διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της διαφοράς στην οικονομική 
ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών, του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στην αγορά 
εργασίας είναι απαραίτητη για την ενεργό γήρανση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω γήρατος είναι φαινόμενο που 
εμφανίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνεται στα θεσμικά 
συστήματα, στις μεμονωμένες προσεγγίσεις και στις σχέσεις μεταξύ των γενεών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνηθέστερες μορφές διακρίσεων που επισημαίνουν τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στα κράτη μέλη είναι η δυσκολία πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας λόγω διακρίσεων όσον αφορά τις αγγελίες θέσεων εργασίας και τις 
διαδικασίες πρόσληψης, η απόλυση και η αναγκαστική συνταξιοδότηση, καθώς και 
η πρόσβαση σε ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα αυξανόμενου αριθμού 
εγκλημάτων και άλλων ανησυχητικών δραστηριοτήτων εις βάρος τους, όπως η 
απάτη και οι αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές·

Ηλικιωμένοι στην αγορά εργασίας

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2012, το 
60 % των Ευρωπαίων αντιτάχθηκε στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παράταση του 
επαγγελματικού βίου των γυναικών και των ανδρών μπορεί να ενθαρρύνει πολλούς 
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ηλικιωμένους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους αποτελεί προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη επαγγελματική ζωή και την ενεργό και υγιή γήρανση μετά τη 
συνταξιοδότηση·

Ταμεία της ΕΕ και δημόσιοι χώροι

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές ενεργού γήρανσης μπορούν να 
υποστηριχθούν μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής·

ΚΗ. 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 αναπηρία· 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη η στέγαση των ηλικιωμένων είναι 
ανεπαρκής για τις ανάγκες και τις ικανότητές τους, λόγω του υψηλού κόστους ζωής, 
των νοικοκυριών ενός ατόμου και των φραγμών στην προσβασιμότητα· 

Καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις εις βάρος των 
ηλικιωμένων, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, και να διαμορφώσουν μια θετική 
αντίληψη για το γήρας στην κοινωνία·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα έτος αξιοπρεπούς γήρανσης, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των γενεών και να αντισταθμιστεί η 
μοναξιά στα γηρατειά· τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής όχι μόνο στο 
πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, αλλά και της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία 
έχει πλήξει περισσότερο τους ηλικιωμένους· 

3. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει στρατηγική δράσης για τους ηλικιωμένους, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα της κατάστασης των 
ηλικιωμένων·

Υγειονομική ασφάλεια και φροντίδα των ηλικιωμένων

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υιοθετήσουν έναν ενιαίο 
ορισμό της εξάρτησης, ο οποίος θα επιτρέπει την εξατομίκευση της στήριξης και τη 
διατήρηση της διαβίωσης του εξαρτώμενου ατόμου σε κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες φροντίδας, καθώς και σε υγειονομική περίθαλψη και σε εγκαταστάσεις 
φροντίδας, χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αίσθηση της ασφάλειας των ηλικιωμένων, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, της τηλεβοήθειας και της 
τηλεϊατρικής, καθώς και με τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας κοντά σε 
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σχολεία και νηπιαγωγεία, τα οποία θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των γενεών·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποϊδρυματοποιήσουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων, 
καθώς τούτο ευνοεί περισσότερο την κοινωνική ένταξη και αυτονομία των 
ηλικιωμένων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαγγελματική υποστήριξη σε φροντιστές και 
βοηθούς εξαρτώμενων ηλικιωμένων και να θεσπίσουν διάφορες μορφές περιοδικής 
αρωγής για τα μέλη της οικογένειας που φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας και να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης ως κίνητρο για τους 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ιατρικό προσωπικό, προσωπικό περίθαλψης και 
βοηθητικό προσωπικό για τις ανάγκες των ηλικιωμένων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ιατρικά επαγγέλματα με κατάρτιση στον 
τομέα της γηριατρικής· 

Ενεργός γήρανση

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και ένταξης για τους 
ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τον εθελοντισμό και την καθοδήγηση μεταξύ 
των ηλικιωμένων, γεγονός που θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, θα ενθαρρύνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων 
και θα διαφυλάξει τα παραδοσιακά επαγγέλματα ως μέρος της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των 
ηλικιωμένων με τη χρήση του διαδικτύου και άλλων ΤΠΕ για πολιτιστικούς, 
ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς, επικοινωνιακούς σκοπούς, καθώς και με σκοπό την 
τηλεβοήθεια και την τηλεϊατρική·

14. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα νοικοκυριά έχουν ευρυζωνική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που συμβάλλει στην καταπολέμηση του ψηφιακού 
αποκλεισμού·

15. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας της τρίτης ηλικίας 
στις στρατηγικές της ΕΕ και να την προωθήσει πιο δυναμικά στα κράτη μέλη·

Ασφαλής χώρος και έρευνα 

16. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κτίρια και τις κατοικίες στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
αντίληψη· τονίζει ότι ασφαλής στέγαση είναι η στέγαση στο πλαίσιο της οποίας έχει 
μειωθεί η πιθανότητα κινδύνων, ενώ διευκολύνεται η αντίδραση σε περίπτωση 
κινδύνου·
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17. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα και δράσεις για να ενθαρρύνουν τις 
οικογένειες να ζουν κοντά η μία στην άλλη, να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των 
γενεών και να δώσουν τη δυνατότητα σε ηλικιωμένους που, για λόγους υγείας ή για 
οικονομικούς λόγους, πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να βρουν στέγη που να 
καλύπτει τις ανάγκες τους χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την κοινότητα στην 
οποία έχουν ζήσει για χρόνια·

18. τονίζει ότι η προστατευόμενη στέγαση και η υποστηριζόμενη στέγαση αποτελούν 
εργαλεία στέγασης και κοινωνικής πολιτικής που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
αποτελεσματικότητα της στήριξης, μεταξύ άλλων, για την αποϊδρυματοποίηση της 
περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να επεκταθεί η διαθεσιμότητα 
της προστατευόμενης και υποστηριζόμενης στέγασης·

19. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και την 
FST για την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας, προσαρμόζοντας τις εταιρείες ώστε να απασχολούν ηλικιωμένους και 
προσαρμόζοντας τις δημόσιες υποδομές και τον χώρο στις ανάγκες των ηλικιωμένων· 
ζητεί μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για την αντιμετώπιση της 
απομόνωσης των ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας, η αύξηση της 
αστικοποίησης και η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού είναι απλώς οι σημαντικότερες 
αλλαγές που οδηγούν σε συρρίκνωση του μεριδίου των Ευρωπαίων στον παγκόσμιο 
πληθυσμό (εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 4 % του παγκόσμιου 
πληθυσμού έως το 2070). Οι δημογραφικές αλλαγές επιτείνουν επίσης τις διαφορές μεταξύ 
των περιφερειών και, κατά συνέπεια, προκαλούν μείωση του πληθυσμού στην ΕΕ, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε περαιτέρω τα προβλήματα που απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή και τόνισε την ανάγκη να συμπεριληφθεί ειδική στρατηγική για τους ηλικιωμένους 
στις δραστηριότητες της ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στον ρόλο των ηλικιωμένων στις 
κοινωνίες της ΕΕ, να τους παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα, να αποτραπεί η μοναξιά στα 
γηρατειά και να επωφεληθούμε από τις τεράστιες γνώσεις και την εμπειρία τους. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο η παρούσα έκθεση αφιερώνει τόσο μεγάλη έκταση στην αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και στη στήριξη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην οικονομία της τρίτης 
ηλικίας, την καθοδήγηση και τα μέτρα για την κινητοποίηση των ηλικιωμένων. 

Είναι, επίσης αναγκαίο, να αντιταχθούμε σθεναρά σε όλες τις μορφές διακρίσεων, 
εγκληματικότητας και αποκλεισμού που βιώνουν οι ηλικιωμένοι. Εδώ και πολλά χρόνια 
γίνεται λόγος για το φαινόμενο των διακρίσεων λόγω ηλικίας, το οποίο εκδηλώθηκε, μεταξύ 
άλλων, με διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, αλλά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού έγινε εμφανές υπό διαφορετικό πρίσμα. Η COVID-19 
έχει δείξει ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού ή 
διακρίσεων όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. 

Στην έκθεση προτείνεται επίσης η καθιέρωση ενός έτους αξιοπρεπούς γήρανσης, το οποίο θα 
πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών και στην 
πρόληψη της μοναξιάς στα γηρατειά. Πρόκειται για μια αναφορά στην πρωτοβουλία του 
2012, όταν η ΕΕ προσπάθησε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γήρανσης. 
Πολλά από τα καθήκοντα που διατυπώθηκαν εκείνη την περίοδο εξακολουθούν να ισχύουν, 
και η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις για την ΕΕ στον 
τομέα αυτό και, ως εκ τούτου, έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για επανέναρξη της εν λόγω 
πρωτοβουλίας. 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παραμένει η φροντίδα των ηλικιωμένων και, ως εκ 
τούτου, η έκθεση εφιστά την προσοχή στην πολυπλοκότητα του προβλήματος: ξεκινώντας 
από τις ποικίλες ανάγκες των ηλικιωμένων μέσω της εναρμόνισης του ορισμού της 
εξάρτησης, της χρήσης της τηλεβοήθειας και της τηλεϊατρικής, της ένταξης όσο το δυνατόν 
περισσότερων ιατρικών επαγγελμάτων στην κατάρτιση στον τομέα της γηριατρικής, καθώς 
και της παροχής στήριξης σε φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων. 

Οι δημογραφικές αλλαγές θα συνεχιστούν και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθεί 
μέριμνα για την προσαρμογή του δημόσιου χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
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μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ, για την προσαρμογή 
των υποδομών και των δημόσιων χώρων στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης συγκεκριμένες δράσεις για μία από τις θεμελιώδεις αξίες της 
ΕΕ: την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Εκτός από την προώθηση δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης και εθελοντισμού, θα ήταν σκόπιμο να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κέντρα ημερήσιας φροντίδας κοντά σε σχολεία και νηπιαγωγεία, γεγονός που 
θα συμβάλει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των γενεών και στην πρόληψη της μοναξιάς στα 
γηρατειά.


