DOKUMENTY KONGRESU ESU Sandanski 27. - 28. septembra 2019
Seniori podporujú Európu
Spájame občanov pre jednotnejšiu a demokratickejšiu úniu
Deklarácia kongresu ESU
V období od 23. do 26. mája 2019 malo 427 miliónov európskych občanov možnosť voliť
poslancov Európskeho parlamentu. S účasťou 51 percent v roku 2019 sa dosiahla najvyššia
úroveň účasti za posledných 20 rokov. Po prvýkrát od roku 1979 sa pretrvávajúci pokles
zvrátil. Voľby sú v demokracii rozhodujúce, a preto vysoká účasť prispieva k zvyšovaniu
legitimity politického systému Európskej únie (EÚ).
Pri príležitosti európskych volieb sme my, Európska únia seniorov (ESU), spolu s Európskou
ľudovou stranou (EPP) zdôraznili v našom manifeste náš záväzok voči základným hodnotám
a princípom EÚ. Stáli sme na historickej križovatke a žiadali sme o ochranu a obnovu
európskeho projektu a splnenie očakávaní ľudí, že budú žiť v mieri, slobode a prosperite.
ESU naliehala na všetkých činiteľov s rozhodovacou právomocou, aby zohľadnili hodnoty, za
ktoré staršie generácie bojovali, ako aj ich skúsenosti, a zároveň sa jednotným spôsobom
vysporiadali s novými otázkami, ako sú globalizácia, bezpečnostné hrozby, zmena klímy a
migračné toky, pretože európska úroveň je tou úrovňou, ktorá je na riešenie týchto
problémov najvhodnejšia.
Jediným spôsobom, ako sa nám podarí vyriešiť tieto výzvy, je, aby vedúci predstavitelia
Európy a jednotlivých štátov zostali jednotní, znížili hospodárske a sociálne rozdiely a hľadali
spoločné riešenia v duchu rešpektu a zodpovednosti. Preto sme za jednu Európu: z východu
na západ, zo severu na juh.
Pred tridsiatimi rokmi v roku 1989 zohrávali občania rozhodujúcu úlohu pri rúcaní železnej
opony a pri ukončení rozdelenia európskeho kontinentu. Snažili sa nájsť novú budúcnosť v

slobode, demokracii a solidarite. Ako ESU, tu zjednotená v Sandanski, chceme vzdať hold
týmto odvážnym ľuďom a nechať sa nimi inšpirovať pri budovaní jednotnejšej a
demokratickejšej Európy.
Jednotnejšia a demokratickejšia Európa, ktorú chceme, je Európa pre všetky generácie, ktorá
nikoho nenechá pozadu, zabezpečí spravodlivosť medzi ľuďmi rôzneho veku, bude chrániť
právo dôstojne žiť a starnúť a posilňovať práva starších ľudí v boji proti predsudkom
a diskriminácii kvôli veku.
V našom európskom dome mieru, slobody a prosperity by medzigeneračná solidarita mala
byť základným kameňom. Sme presvedčení, že žiadny model demokratického spravovania
nemôže byť skutočne inkluzívny a udržateľný bez zabezpečenia dialógu a solidarity medzi
generáciami. Preto by orgány na všetkých úrovniach mali posilňovať, povzbudzovať a
podporovať úlohu seniorov v rôznych oblastiach spoločnosti.
Bude potrebné vyvinúť nové spôsoby, ako prijať heslo EÚ - jednotu v rozmanitosti, aby sa
zabezpečilo, že všetci občania budú mať pocit spolupatričnosti. Povinnosťou všetkých osôb s
rozhodovacou právomocou je vytvárať mosty medzi ich vládami a občanmi, ktorých
zastupujú. Toto posilnené spojenie nielen zvýši legitimitu, ale tiež ukáže cestu vpred pre
Úniu.
S cieľom vytvoriť skutočnú európsku identitu založenú na našich spoločných hodnotách a
presvedčeniach bude tiež dôležité podporovať túto občiansku angažovanosť v tých členských
štátoch. Ktoré majú menej historických väzieb na občiansku spoločnosť a hnutia
vychádzajúce zdola. Aj títo občania sa musia cítiť vyzvaní a podporovaní Európskou úniou
prostredníctvom konkrétnych a na mieru šitých akcií.
ESU pevne verí v aktívne občianstvo a posilnenie postavenia občanov všetkých vekových
skupín. Chceme posilniť spoločné vlastníctvo s európskym projektom a nadviazať skutočné
partnerstvo občanov na všetkých úrovniach politiky. Vyzývame preto novú Európsku komisiu
a novozvolený Európsky parlament zintenzívniť obnovenú spoluprácu so svojimi občanmi
prostredníctvom rôznych akcií.
1. Zameranie na občanov
S cieľom oživiť dôveru občanov v EÚ by subjekty s rozhodovacou právomocou mali ísť nad
rámec inštitucionálnych záležitostí a riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú občanov v ich
každodennom živote. Vďaka novému úsiliu v politikách zameraných na občanov, ktoré
hmatateľne zlepšujú život ľudí, a to nielen ekonomicky, ale aj spoločensky, musí Únia
objasniť, že Európa podporuje všetkých svojich občanov.
2. Viacúrovňové riadenie
EÚ je založená na zásade subsidiarity: rozhodnutia sa prijímajú čo najbližšie k občanovi a na
najvhodnejšej úrovni na dosiahnutie svojich politických cieľov. Spoločnosť priateľská k
starším môže byť realizovaná iba prostredníctvom viacúrovňových iniciatív. Čím viac si
občania všimnú pozitívny vplyv EÚ na kvalitu ich života, tým viac ocenia nadnárodnú úroveň.
3. Verejná diskusia
Povinnosťou politikov je komunikovať s občanmi a zisťovať ich potreby a očakávania.
Kombinácia rôznych názorov vo verejnej diskusii tak poskytuje lepší prehľad
o najvhodnejších riešeniach najnaliehavejších problémov. Mali by sa tiež vytvoriť diskusné
platformy, ktoré podporujú dialóg v miestnych a regionálnych komunitách, medzi rôznymi

vekovými skupinami, rôznymi hospodárskymi a profesionálnymi záujmovými skupinami,
ktoré vyzývajú občanov, aby premýšľali o lepšej budúcnosti pre všetkých Európanov.
4. Informácie a komunikácia
Až príliš často v dezinformáciách a tzv. Strete medzi občanom a politickou triedou nachádza
živnú pôdu rozšírený populizmus. Je na EÚ a všetkých ostatných rozhodovacích orgánoch,
aby objasnili, ako zlepšujú život občanov celej Európy na všetkých úrovniach. Okrem toho
musia byť proaktívne a musia poskytovať jasné informácie, ktoré budú brať do úvahy rôzne
kultúry a identity.
Prostredníctvom tohto úsilia chce ESU podporovať aktívnu účasť seniorov a všetkých
európskych občanov a prispievať k budovaniu spoločného európskeho projektu.
Zdôrazňujeme potrebu spolupráce: európske inštitúcie, členské štáty, regionálne a miestne
samosprávy a občania. Len spoločnými silami dokážeme riešiť výzvy. Ktoré sú pred nami a
zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre nastupujúce generácie. Týmto spôsobom môžeme spoločne
vytvoriť jednotnejšiu a demokratickejšiu Úniu.
Sandanski, 27. - 28. septembra 2019
===========================================================================

Demografická zmena: Jedna z hlavných výziev, ktorým Európa čelí
Vyhlásenie ESU o stanovisku novej Európskej komisie k demografickým zmenám
Sandanski, 27. - 28. septembra 2019
My, Európska únia seniorov (ESU) zastupujúca seniorov a asociácie seniorov prepojené s
Európskou ľudovou stranou (EPP), sme sa zišli 27. - 28. septembra v bulharskom
Sandanskom, na našom 10. trojročnom kongrese. Mier, pokrok, prosperitu, počiatočné ciele
európskej spolupráce nepovažujeme za samozrejmé. Sme presvedčení, že je našou
povinnosťou postaviť sa za Európu a podieľať sa na spoločnom formovaní budúcnosti našej
spoločnosti, hospodárstva a našej planéty.
Blahoželáme Dr. Ursule von der Leyen, novej zvolenej prezidentke Európskej komisie, a
vyjadrujeme uznanie za politické usmernenia budúcej Európskej komisie 2019-2024. Vítame
odhodlanie a ciele, ktoré sú stanovené na riešenie množstva problémov (zmeny klímy,
digitálne technológie, geopolitika a demografické zmeny), prijímanie dôležitých rozhodnutí a
posilňovanie vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami, ktoré im slúžia, počnúc budovaním dôvery
na základe najvyšších úrovní zodpovednosti, transparentnosti a etiky. Okrem toho s
uspokojením berieme na vedomie, že zvolený predseda Európskej komisie po prvýkrát v
európskej histórii 10. septembra 2019 vymenoval podpredsedu zodpovedného za
„demokraciu a demografiu“, a že podľa listu o misii menovaná komisárka - pani Dubravka
Šuica - povedie prácu Komisie na „zabezpečení toho, aby Európa chápala a reagovala na
jednu z najhlbších výziev: demografickú zmenu“.
Uvedomujeme si, že toto menovanie je reakciou na výzvu našich a ďalších združení, aby bol
nominovaný komisár, ktorý bude Európu viesť cez výzvy a príležitosti spojené s

demografickými zmenami. - Pozri Memorandum ESU o európskych voľbách v roku 2019. Okrem toho je to úplne v súlade s požiadavkou dokumentu Kongresu EPP „Európa
zabezpečuje našu budúcnosť“, prijatého na Kongrese na Malte (29. - 30. marca 2017), v
ktorom je výzva prijať „Európsku stratégiu pre demografické zmeny“.
Zdôrazňujeme a hovoríme o potrebách, očakávaniach a obavách starších ľudí v súvislosti s
„udržateľnou a inkluzívnou spoločnosťou pre všetky vekové kategórie“ a vyzývame tvorcov
politiky na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, aby reagovali na demografické
zmeny tak, že budú:
1. Uznávať potenciál starších ľudí tým, že ich splnomocňujú na účasť a prispievanie do
spoločnosti podľa ich kapacít, potrieb a túžob, a tým bojujú proti ageizmu a rešpektujú ich
nezávislosť na základe sebaurčenia a dôstojnosť.
2. Premieňať problémy starnúcich spoločností na vytváranie inovatívnych a koordinovaných
príležitostí, skúmanie striebornej ekonomiky, podporu aktívneho a zdravého starnutia a
rozvíjanie medzigeneračného dialógu a celoživotného vzdelávania.
3. Zabezpečovať, aby európske iniciatívy reagujúce na demografické zmeny zohľadňovali
osobitné skúsenosti a individuálne potreby v rôznych častiach Európy a pritomuľahčovali
výmenu osvedčených postupov a začleňovali dialógy občanov pri príprave „zelenej knihy o
starnutí“.
Zdôrazňujeme, že politiky v oblasti demografických zmien treba vnímať ako spoločnú
zodpovednosť a zahŕňajú všetky oblasti spoločnosti. My, Európska únia seniorov (ESU), sme
ochotní a pripravení zohrávať aktívnu úlohu pri riešení problémov demografických zmien a
pri budovaní prosperujúcej budúcnosti našej Únie.
Prijaté kongresom ESU
Sandanski, 28. septembra 2019
===========================================================================

Politické vyhlásenie o Cypre
Antonios Demetriades, prezident Cyperskej organizácie seniorov, informoval prezídium ESU
o tureckých ťažobných činnostiach v rámci výhradnej hospodárskej zóny na Cypre. Zdôraznil
očakávania obyvateľstva Cypru, aby sa našlo funkčné, trvalé a udržateľné riešenie
cyperského problému.
ESU podporuje cyperských seniorov v ich obavách o svoju krajinu a vyzýva Európsku radu a
zahraničnú službu EÚ, aby tento vývoj pozorne sledovali. ESU dúfa, že pokračovanie
tvorivých dialógov a väčšia medzinárodná podpora prinesú konečné riešenie cyperskej
otázky a zamerajú sa na kľúčové obavy ľudí.
Sandanski, 27. septembra 2019

