
 
ELS DRETS DE LA GENT GRAN QUE NECESSITEN ATENCIÓ I SUPPORT,  A LA UE 
La dignitat i el benestar de les persones grans que necessiten atenció - La nostra responsabilitat compartida 
 
PART 2 - Els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport a nivell de la UE 
La Plataforma AGE (=EDAT) Europa va produir una publicacio’ anomenada "Gent gran : Ciutadans actius per Europa, 
una guia per a la UE", que resumeix les principals polítiques i processos que afecten els drets de les persones grans 
a la UE. La publicacio  es una breu guia destinada a la UE, traduïda a diversos idiomes. 
La Unió Europea pot tenir un paper clau en el suport als drets de les persones grans. Diverses  iniciatives, polítiques i 
directives de la UE es dirigeixen directament o indirectament a la gent gran que necessita atenció. 
 
2.1 polítiques i normatives de la UE 
  
La responsabilitat de la salut i la prestació d'assistència social correspon als Estats membres. No obstant això, la UE 
compta amb diverses eines que pot utilitzar per donar suport i promoure els drets de la gent gran que necessita 
atenció. 
Una disposició clau per a les persones grans que necessiten atenció és l’Art. 25 de la Carta Europea dels drets 
fonamentals, que estableix el següent: 
"La Unió reconeix i respecta el dret de la gent gran a tenir una vida digna i independent i a participar a la vida social i 
cultural." 
Segons aquest article, les institucions de la UE no haurien d'adoptar una legislació que va en contra dels drets de la 
gent gran. No obstant això, això no vol dir que les institucions són lliures de entreprendre qualsevol acció per 
promoure aquest dret, ja que han de respectar les competències dels governs nacionals. D'altra banda, aquest article 
no és vinculant per als governs nacionals, excepte el criteri d’aplicar els Drets de la UE. 
Les àrees en les que la UE té competència per actuar són: 
- la igualtat de gènere, fins i tot a través de mesures per millorar les responsabilitats de la cura equilibri i de treball; la 
violència i l'abús; 
- la no discriminació per raons d'edat i / o discapacitat, inclosa la legislació dedicada a lluitar contra la discriminació en 
l'ocupació; 
- la milloria de la salut;i 
-  la protecció dels "consumidors" i "víctimes" a través de l'aplicació de les normes comunes 
Com es va esmentar anteriorment, la UE també ha ratificat la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones 
amb discapacitat. 
Finalment, la UE dóna suport a l'intercanvi de pràctiques i reformes de les polítiques nacionals en matèria de 
pensions, salut i cures de llarga durada. 
Els principals processos que són rellevants per a les persones grans que necessiten atenció són els següents: 
  
- No discriminació en l'àmbit de la discapacitat, que s'aplica a través de l'estratègia de la Discapacitat 2010 - 2020 
i l'aplicació de la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
La UE ha assenyalat les persones grans que necessiten atenció com un dels principals grups destinataris d'aquests 
dos instruments. No obstant això, no ha donat cap orientació addicional sobre com els principis i directrius consagrats 
en ella s'apliquen als reptes específics de la gent gran amb limitacions funcionals, ni ha abordat les barreres de l'edat 
en els beneficis per incapacitat. 
- La protecció social 
La UE dóna suport als governs en l'intercanvi de pràctiques i en l'aplicació de les reformes polítiques. Aquest és el 
cas en l'àmbit de les pensions, i en el camp de la salut i de llarg termini. Dos processos són d'especial importància 
per l'atenció a llarg termini: 
- El Semestre de la UE, que és un cicle de coordinació econòmica, on es fan propostes de reformes de la política 
després dels intercanvis entre la Comissió Europea i els governs. Cada any, la Plataforma AGE (=EDAT) Europa 
publica una anàlisi dels informes dels països sobre la base de les realitats que enfronten les persones grans a cada 
país. 
- Les activitats del Comitè de Protecció Social (CPS / =SPC), un grup de representants dels ministeris nacionals 
d'intercanvi de pràctiques i proposicio d’accions. 
- La Salut 
La UE té una doble funció en el camp de la salut. Primera funció rau en la regulació dels medicaments i de les 
professions sanitàries, i en segon lloc en la promoció de la salut i estils de vida saludables. Tres àrees principals són 
d'interès per a les persones grans que necessiten atenció: 
- acció de la UE per als drets dels pacients en l'accés a l'assistència sanitària en un altre país de la UE: en 2011 es va 
adoptar la Directiva (forma de legislació de la UE) en matèria de drets dels pacients en l'assistència sanitària 
transfronterera. Aquesta directiva estableix normes comunes sobre l'accés a l'assistència sanitària en un altre país. 
No obstant això, la directiva només s'aplica al camp de la salut, i explícitament esmenta el fet que no cobreix els 
serveis d'atenció a llarg terme, l'objectiu principal és donar suport a les persones que necessiten ajuda en la 
realització de tasques rutinàries i quotidianes. 
- Les activitats de l'Agència Europea del Medicament, que va establir un grup de treball sobre medicaments geriàtrics 
en la qual està representada la Plataforma AGE (=EDAT) Europa, i va adoptar una estratègia farmacèutica geriàtrica. 



L'Agència és el principal responsable de l'avaluació de nous medicaments a la UE, inclosos els medicaments per a 
les malalties que afecten a la gent gran. L'Agència també supervisa els medicaments disponibles al mercat. 
- La UE va adoptar marcs i reglaments sobre els professionals de la salut (infermeres, farmacèutics, dentistes, etc.), 
que donen suport alguna forma d'assegurament de la qualitat a tot Europa comuns. No obstant això, hi ha una manca 
de reconeixement formal de l'atenció a llarg termini i els professionals de cures pal·liatives i de la necessitat de 
desenvolupar habilitats de Geriatria i Gerontologia a tota la UE. També hi ha debats polítics sobre el creixent nombre 
de treballadors en el sector de "serveis personals i d'ús domèstic i de la forma de garantir el seu suport i entrenament 
apropiat. 
- Drets de les víctimes 
En 2013 la Unió Europea va adoptar una directiva per protegir i donar suport a les víctimes de delictes. Els governs 
nacionals van haver de transposar la Directiva del 16 novembre 2015. 
La Directiva té com a objectiu garantir l'accés a serveis adequats i de qualitat a totes les víctimes, i donar suport a la 
cooperació entre els diferents grups d'interès, i el desenvolupament de serveis especialitzats de suport a les víctimes. 
Mentre que 'abús de gent gran' no s'esmenta explícitament, la Directiva inclou un article que prohibeix la discriminació 
per edat i la discriminació basada en la discapacitat en l'accés als serveis de suport a les víctimes. A més, les 
disposicions específiques sobre la violència a "estretes relacions íntimes i de la cooperació interinstitucional es poden 
utilitzar per fer front a alguns aspectes de maltractament a persones grans. 
- Finalment, però no menys important, la Comissió Europea està treballant actualment en una àmplia directiva per 
lluitar contra la discriminació en l'accés a béns i serveis que cobririen la discriminació per edat. Per ara, es prohibeix 
només la discriminació per edat en l'ocupació.  
La Comissió Europea també va recolzar l'organització de diverses conferències i finançat diversos projectes a escala 
comunitària sobre l'atenció a llarg termini i la lluita contra el maltractament a la gent gran. 
L'ajuda de la UE de suport tant per avançar en les reflexions polítiques entre els països i el desenvolupament d'eines 
concretes (entrenaments, els marcs de política, indicadors d'atenció de qualitat, etc.) per donar suport als drets de les 
persones grans que necessiten atenció i assistència. La Unió Europea va finançar dos projectes coordinats per la 
Plataforma AGE (=EDAT) Europa: el primer lliurament de la Carta europea dels drets de les persones grans que 
necessiten atenció i assistència i la segona el marc Europea de Qualitat per a l'atenció a llarg termini.  
La Comissió Europea destina fons per a projectes destinats a combatre la violència en les dones, nens i grups de 
risc, i donar suport als drets de les víctimes.  
 
2.2 Paper dels governs nacionals a la UE 
Els governs nacionals (i cada vegada més els governs locals en alguns països) tenen la competència principal en 
matèria de serveis de cura d'ancians. No obstant això, intercanvien pràctiques i respostes polítiques a nivell de la UE, 
que influeixen en una posició global a nivell de la UE sobre la forma d'abordar els desafiaments comuns. 
De fet, els governs nacionals van acordar missatges de política general a través de diferents decisions del Consell, 
que mostra un creixent compromís polític per als drets de les persones grans que necessiten atenció en tots els 
països de la UE: 
- Principis rectors per a l'envelliment actiu i la solidaritat entre les generacions (6 novembre 2012): adoptades amb 
motiu de l'Any Europeu 2012 sobre l'envelliment actiu i la solidaritat entre les generacions, les directrius són un 
conjunt de respostes polítiques als reptes de l'envelliment. Reconeixent la important contribució de les persones 
grans a la societat, que cobreix tres àrees principals: l'ocupació, la participació de la societat i la vida independent. La 
tercera és d'especial rellevància per a les persones grans que necessiten atenció, ja que és compatible amb l'objectiu 
polític de "autonomia Maximitzar en l'atenció a llarg termini" i respectar la dignitat de les persones grans que 
necessiten atenció. 
El Consell també ha adoptat conclusions que donen support a l'acció pràctica: 
- sobre "Envelliment saludable i digna", que convida als Estats membres perquè el tema de la sana i digna 
d'envelliment una de les prioritats per als propers anys i demana a la Comissió Europea per desenvolupar un pla 
d'acció que promogui la dignitat, la salut i qualitat de vida les persones d'edat (2009) 
- sobre "Envelliment Actiu", demanant als Estats membres a "garantir que els serveis de salut i socials cooperen i es 
centren més en la promoció de la salut, incloent la intervenció primerenca, per facilitar l'envelliment actiu, autònom i 
digne" (2010) 
- sobre "Envelliment saludable en tot el cicle de vida", que convida als Estats membres a adoptar un enfocament 
preventiu, sinó també per desenvolupar l'assistència personal per a les persones grans que necessiten cures (2012) 
  
2.3 El Parlament Europeu 

 



El Parlament Europeu ha exercit un paper important en la sensibilització de maltractament a persones grans. 
Diversos eurodiputats donen support a la Plataforma AGE (=EDAT) Europa en la promoció dels drets de les persones 
grans que necessiten atenció i assistència i per mantenir aquest tema clau en l'agenda de la UE a través dels 
informes que es modifiquen, fent preguntes a la Comissió Europea o l'organització d'esdeveniments. 
El 2010, es va adoptar la Resolució del Parlament Europeu sobre la cura a llarg termini per a la gent gran. Es demana 
a la Comissió Europea per establir normes mínimes per a tots els contractes en el sector d'atenció, inclosos els 
salaris mínims i per lliurar un "Llibre Verd sobre el maltractament d'ancians i la salvaguarda de la gent gran en la 
comunitat i en tots els centres d'atenció". 
El Parlament Europeu també juga un paper clau en l'aprovació del pressupost de la UE. A través del seu poder de 
vot, que va assegurar que "les persones grans 'es van incloure com un grup objectiu en els programes finançats per 
la UE, el que permet una àmplia gamma de projectes i iniciatives que es finançaran en el camp de la lluita contra el 
maltractament de la gent gran i de cura a llarg termini . 
També va dur a terme diversos esdeveniments i va llançar diversos informes que recolzen els drets de les persones 
grans que necessiten atenció (per a més informació, veure si us plau, el web de la Plataforma AGE (=EDAT) Europa). 
 
 


