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Prioriteiten uit het memorandum naar aanleiding van  

de Europese verkiezingen van mei 2014 

 

Naar een sociaal, inclusief en leeftijdsvriendelijk Europa 

 

In een periode waarin de economische crisis de Europese welvaartsstaten zwaar onder druk 

zet, en tegelijk de vergrijzing zich in alle lidstaten doorzet, is de rol van de Europese Unie 

belangrijker dan ooit. Ook voor de meer dan 150 miljoen Europese ouderen kunnen de 

verkiezingen in mei 2014 een sleutelmoment vormen. Op basis van zijn Europees 

memorandum ziet de Vlaamse Ouderenraad daarbij de volgende prioriteiten voor Europa: 

1. Een gezonde balans tussen economische en sociale doelstellingen 

Als tegengewicht voor de huidige nadruk op financiële en macro-economische 

doelstellingen, dient de EU dringend werk te maken van een sterker sociaal beleid. Dit kan 

onder meer door: 

 

 een gebalanceerd Europees Semester uit te bouwen waarbinnen groei, innovatie, 

duurzaamheid en sociale inclusie op gelijke voet nagestreefd en opgevolgd worden 

(1, 2, 3); 

 een Europees minimuminkomen voor ouderen te garanderen en van sterke wettelijke 

pensioenen een prioriteit te maken (5, 7, 8); 

 de lidstaten sterkere instrumenten voor armoedebestrijding aan te reiken, van 

aangepaste indicatoren voor armoedemeting tot grotere fondsen en investeringen (4, 

6). 

 

2. Toegankelijke en kwalitatieve zorg over grenzen heen 

De veroudering van de bevolking stelt Europa voor een aantal uitgesproken vraagstukken, 

niet in het minst met betrekking tot de organisatie en betaalbaarheid van de zorg. Daarom 

moet Europa alles in het werk stellen opdat zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief 

hoogstaand is voor ieder die ze nodig heeft. Dit houdt in dat: 

 

 elke lidstaat inzet op een betaalbare, goed functionerende en voldoende dekkende 

ziekteverzekering, al dan niet in combinatie met voor iedereen toegankelijke 

aanvullende hospitalisatieverzekeringen (24, 32); 

 Europa minimale kwaliteitsnormen voor gezondheidszorg oplegt en controleert, 

zowel voor behandelingen in eigen land als voor grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (28, 29); 



 

 

 het liberaliseringsbeleid in de gezondheidszorg met zeer veel voorzichtigheid 

aangepakt wordt en in het bijzonder de residentiële ouderenzorg niet als een louter 

commerciële dienst benaderd wordt (31). 

 

3. Sterke Europese hefbomen voor inclusie en participatie 

De vergrijzing stelt de Europese lidstaten niet alleen voor zware uitdagingen, maar biedt 

tegelijk ook heel wat mogelijkheden om deze tegemoet te treden. Daarvoor is het van belang 

dat ouderen in alle maatschappelijke domeinen een actieve rol kunnen spelen. De EU kan 

hierbij belangrijke ondersteuning bieden door: 

 

 het Europees Innovatiepartnerschap Actief en Gezond Ouder Worden verder te 

versterken en een EU Convenant rond Demografische Veranderingen op te richten, 

waarbinnen onderzoek en goede praktijken over grenzen heen gedeeld en 

ondersteund kunnen worden (40, 41); 

 leeftijdsdiscriminatie te bestrijden, ook op andere vlakken dan werkgelegenheid, en 

met oog voor alle onderliggende factoren waardoor ouderen minder van hun rechten 

als Europese burger kunnen genieten (21 tot 24); 

 ouderen en hun vertegenwoordigers actief te betrekken bij het beleid (18); 

 op alle vlakken van actief ouder worden Europese projecten, campagnes en 

uitwisseling te blijven stimuleren en verder open te stellen voor een zo breed 

mogelijk publiek (19, 20, 25, 26). 
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