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La plataforma AGE ja es a Facebook                 
 
AGE ja  té un compte de Facebook per comunicar els seus treballs, projectes i missatges d'una manera 
més interactiva i a un públic més ampli.  
 
Es pot accedir a la pàgina AGE de Facebook a: www.facebook.com/pages/AGE-Platform-
Europe/531987210246422 
 
 
 

 
Consell  Consell adopta noves normes per impulsar els assaigs clínics a la UE  
 

El Consell va aprovar, el 14 d'abril, la proposta de Reglament sobre els assajos clínics de medicaments 
d'ús humà adoptades pel Parlament Europeu el 2 d'abril. La nova legislació simplifica les normes sobre 
assajos clínics en tota Europa amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'investigacions de medicaments 
en éssers humans realitzats a la UE, mentre que es  manté els alts estàndards de seguretat del pacient. 
Llegir mes a:  
Llegir mes 
 

  Parlament Europeu   

PE aprova la directiva sobre la portabilitat dels drets de pensió complementària  

El Parlament Europeu acaba d'aprovar la Directiva sobre millora de la portabilitat dels drets de pensió 
complementària, que preveu normes mínimes aplicables als règims de pensions pel treball del segon 
pilar , i que ha de millorar la capacitat dels treballadors per portar els drets de pensió amb ells a mesura 
que viuen i treballen a diferents països . 
Llegir mes a: 
Llegir mes 
 
 
 

ANUNCI ESPECIAL 

DESENVOLUPAMENT DE NORMATIVES A LA UE 

www.facebook.com/pages/AGE-Platform-Europe/531987210246422
www.facebook.com/pages/AGE-Platform-Europe/531987210246422
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2102:council-adopts-new-rules-to-boost-clinical-trials-in-the-eu&catid=115:latest-news-in-the-council&Itemid=1168
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:portability-suppl-pension-rights&catid=40:latest-news&Itemid=1163
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Comissió Europea    
Conferència de la UE sobre les condicions de treball: panorama ombrívol sobre el règim de treball i la 
conciliació de la vida personal i professional 
La Comissió Europea va organitzar una conferència sobre les condicions de treball amb motiu del Dia 
Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, el 28 d'abril de 2014. Els debats sobre la conferència es van 
centrar en diversos temes relacionats amb l'ocupació dels treballadors de més edat, com l'equilibri 
entre la vida professional i personal i la eficàcia de les inspeccions de treball. La conferència va pintar un 
panorama ombrívol sobre la situació dels contractes de treball i per als molts reptes que encara 
impedeixen assolir un equilibri sostenible entre la vida professional i la personal. 
Llegir mes 
 
Conferència sobre el futur de les pensions a Europa, el 26 de març a Brussel·les · les: principals 
presentacions disponibles  
Les presentacions principals de la conferència sobre el futur de les pensions a Europa, organitzat per la 
Comissió Europea el 26 març 2014 a Brussel·les amb motiu del segon aniversari del Llibre Blanc sobre 
les pensions, estan ara disponibles en línia. 
Aquesta conferència va tenir com a objectiu revisar, juntament amb els principals interessats, els èxits 
que s'han fet sobre les 20 accions clau proposades en el Llibre Blanc de les pensions, així com altres 
mesures necessàries per assegurar pensions adequades i sostenibles. Podeu descarregar les  
presentacions prement el nom de cada un dels ponents a continuació: 
 
-Alex Börsch Supan 
-Bernard Casey 
-Gerard Belts 
 
La Comissió proposa mesures per a una salut pública més accessible i sostenible  
En la seva comunicació del 4 d'abril de 2014, la Comissió Europea proposa iniciatives per recolzar l'acció 
nacional per millorar l'accessibilitat, l'eficàcia i la sostenibilitat dels sistemes de salut pública, també en 
temps de crisi econòmica, i en línia amb les recomanacions de reforma dirigides a ells en el context del 
Semestre Europeu 
Llegir mes 
 
 
 
 
Consell de Drets Humans de l'ONU va nomenar al nou Expert Independent sobre els drets de les 
persones grans  
El 8 de maig la Sra. Rosa Kornfeld-Mat (Xile) va ser nomenada pel Consell de Drets Humans de l'ONU, 
Expert Independent sobre el els drets humans per a la gent gran. L'expert és nomenat amb un mandat 
de 3 anys per examinar, supervisar, assessorar i informar públicament sobre els drets humans de la gent 
gran a tot el món. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:eu-conference-on-working-conditions-gloomy-picture-on-work-arrangements-and-work-life-balance&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=1166
https://secure.destree.be/ei/docs/white/Boersch.pdf
https://secure.destree.be/ei/docs/white/BernardCasey.pdf
https://secure.destree.be/ei/docs/white/GerardRiemen.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:commission-proposes-measures-for-more-accessible-and-sustainable-public-health&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=1166
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2123:un-human-rights-council-appointed-the-new-independent-expert-on-the-rights-of-older-persons&catid=435:latest-news-on-the-united-nations&Itemid=1416
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Fòrum Social Consell de Drets Humans de l'ONU es centra en els drets de la gent gran  
 
El Fòrum Social és un esdeveniment anual establert pel Consell de Drets Humans per permetre un diàleg 
permanent entre les Nacions Unides i una sèrie de parts involucrades, inclosa la societat civil i les 
organitzacions de base. L'edició de 2014, que va tenir lloc entre el 1-3 d'abril a Ginebra, ha posat èmfasi 
en que encara queda molt per fer pel que fa als drets de les persones grans. 
Llegir mes 
 
 
 
 
Primer webinar en entorns amigables amb la gent gran i el compromís conjunt amb el PE va marcar el 
sisè dia de la solidaritat entre les generacions de la UE  
 

En el Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional,el 29 
d'abril de 2014, el projecte de l'AFE-INNOVNET va celebrar el 
seu primer seminari sobre solucions amigables amb la gent 
gran per respondre a la ràpida evolució demogràfica a Europa. 

Aquest seminari en línia va tenir com a objectiu presentar el projecte a les parts interessades i 
encoratjar als nous interessats a unir-se.  
AGE també va aprofitar l'impuls del Dia per emetre en un comunicat de premsa el compromís conjunt 
dels candidats del PE per fomentar la solidaritat intergeneracional i la cooperació i donar suport a les 
recomanacions del Manifest AGE EP. 
Llegir mes 
 
 
 
 
AGE França publica el seu comentari sobre el programa nacional de reformes francès  
França ha publicat el seu programa de reforma nacional de 2014, un document que descriu els esforços 
que França vol emprendre per tal de restablir l'equilibri fiscal i per impulsar la seva economia cap 
endavant. AGE França ha publicat immediatament la seva avaluació del programa. 
Llegir mes 
 
eHealth Stakeholder Group llança 4 informes sobre els principals reptes sanitaris  
El Grup de parts interessades eHealth, un òrgan consultiu de la Comissió Europea de la que que AGE és 
part, acaba de publicar quatre informes que presenten suggeriments per a l'acció sobre els reptes clau 
relacionats amb l'assistència sanitària, com que els pacients tinguin garantit l'accés als seus registres 
electrònics de salut, el suport a un desplegament més ampli dels serveis de telemedicina , l'augment de 
la interoperabilitat entre les solucions de sanitat electrònica i els sistemes de salut, i el suport a una 
major accessibilitat de l'assistència sanitària a través de l'ús de les noves tecnologies a la UE. 
Llegir mes 
 
Revisió sobre la inclusió digital - Informe i documents  
La Revisió sobre "Aprofitament de les TIC per a l'acció social, un programa de voluntariat digital", que es 
va celebrar a Espanya el 25 de març de 2014, va examinar les barreres i els desafiaments de la inclusió 
digital i la seva relació amb la inclusió social, així com la contribució de la revisió  a l'Estratègia Europa 
2020 per a un creixement intel · ligent, sostenible i integrador. 
Llegir mes 

RESUM ESPECIAL & ENTREVISTA 

NOTICIES DE AGE 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:un-human-rights-council-social-forum-focuses-on-the-rights-of-older-people-1-3-april-2014-geneva&catid=435:latest-news-on-the-united-nations&Itemid=1416
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:first-webinar-on-age-friendly-environments-and-joint-mep-commitment-marked-the-6th-eu-day-of-solidarity-between-generations&catid=439:special-briefing-en&Itemid=1461
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:age-france-releases-its-comment-on-the-french-national-reform-programme&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:ehealth-stakeholder-group-releases-4-reports-on-major-healthcare-challenges&catid=25:age-work&Itemid=1217
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:report-and-documents-of-peer-review-on-digital-inclusion-available&catid=32:age-work&Itemid=1225
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Membres de AGE demanen a la Comissió Europea a reflexionar sobre les necessitats específiques de 
la gent gran en el semestre europeu       

Membres de AGE han participat cada vegada més en el semestre europeu en els dos 
últims anys per tal d'influir en les reformes nacionals, macroeconòmiques i socials, des de la perspectiva 
de la gent gran. El 2014, AGE ha recollit les posicions de les seves organitzacions membres en 15 estats 
membres que estan preocupats pels efectes que les reformes tenen sobre la gent gran. 
Llegir mes 
 
Contribució AGE per al Fòrum Social de les Nacions Unides sobre la cura a llarg termini  
AGE va participar en el Fòrum Social de les Nacions Unides d'1 a 3 abril 2014 a Ginebra. Una de les 
presentacions de AGE parlava de l'atenció a llarg termini, vostè pot trobar la presentació en power point 
(incloent notes) aquí. 
 
Notícies dels Membres  
Algunes de les iniciatives per commemorar el Dia de la Solidaritat Intergeneracional de la UE el 2014  
Organitzacions membres d’AGE van organitzar diversos esdeveniments o iniciatives a tota la UE per 
promoure la solidaritat intergeneracional i més cooperació i celebrar el Dia Europeu de la Solidaritat 
entre generacions el 29 d'abril. 
Llegir mes 
 
 
 
 
Mobilització per a entorns amigables amb la gent gran  
Escòcia llança el Pla d'Acció 2014-2016 per un Envelliment Actiu i Saludable  
El Govern d'Escòcia i diversos socis de la salut, l'assistència social, l'habitatge, el tercer sector, la 
Inspecció de Benestar i l'Assemblea dels escocesos de la gent gran s'han unit per desenvolupar un pla 
d'envelliment actiu i saludable a Escòcia, aprofitant l'impuls de l'activitat duta a terme al 2012 per 
celebrar l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu. 
Llegir mes 
 
Semestre Europeu  
La Comissió llança una revisió intermèdia de l'Estratègia Europa 2020  
Com va anunciar en la seva comunicació del març 2014, la Comissió posa en marxa una revisió de 
l'Estratègia Europa 2020 en la seva meitat de període. La revisió comença amb una consulta pública, 
disponible fins a octubre de 2014 en el lloc web de la Comissió. 
Llegir mes 
 
Drets Humans  
Seminari Equinet en l'accés equitatiu als béns i serveis  
La Xarxa Europea d'organismes d'igualtat, Equinet, va organitzar un seminari sobre la igualtat de gènere 
en l'accés a béns i serveis, el 24 d'abril de 2014. El seminari es va referir a l'anomenada "Directiva de 
Béns i Serveis » 2004/113/CE, l'objectiu és abolir les diferències de gènere en tots els béns i serveis, que 
van des les assegurances als serveis del dia a dia 
Llegir mes 
 

ALTRES NOTICIES  

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:age-alternative-csrs-2014&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/PPT%20UN%20social%20forum%20April%202014.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:members-initiatives-in-2015&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2106:scotland-launches-active-and-healthy-ageing-action-plan-2014-2016&catid=349:latest-new&Itemid=1309
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2125:commission-launches-mid-term-review-of-europe-2020&catid=371:latest-news&Itemid=1350
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2122:equinet-seminar-on-equal-access-to-goods-and-services&catid=12:latest-news&Itemid=1175
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Uneix-te a l'Aliança Global pels Drets de la Gent Gran!  
L'Aliança Global pels Drets de la Gent Gran (GAROP) és una xarxa mundial informal d'organitzacions 
establertes per tal d'enfortir la veu de la gent gran a nivell global. GAROP advoca per l'adopció d'una 
convenció internacional sobre els drets de les persones grans. 
Llegir mes 
 
2014 Reunió de la Plataforma de Drets Fonamentals es centra en la llibertat, seguretat i justícia  
La reunió d'aquest any de la Plataforma de Drets Fonamentals (FRP), que va tenir lloc a Viena els dies 
10-11 d'abril es va centrar en "les prioritats futures dels drets fonamentals en matèria de llibertat, 
seguretat i justícia - la contribució de la societat civil". L'esdeveniment va reunir al voltant de 200 
organitzacions de la societat civil, per discutir què i com la societat civil pot contribuir a fer dels drets 
fonamentals una realitat per a tots. 
Llegir mes 
 
Declaració conjunta de AGE i Erio "La discriminació socioeconòmica de la gent gran de Roma ha de ser 
inclosa a les estratègies d'integració de Roma” 
Amb motiu del Dia Internacional del Roma, 8 abril 2014, AGE i Erio van unir esforços i van publicar una 
declaració comuna dirigida a orientar les polítiques d'integració de Roma de manera que el tema de la 
gent gran de Roma no es queda fora de l'equació. 
Llegir mes 
 
 
Ocupació dels treballadors de més edat  
'Llocs de treball saludables, control de l'estrès " crida a nous socis  
El 7 d'abril, l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) va posar en marxa la 
campanya 'Llocs de treball saludables, control de l'estrès "amb l'objectiu de crear consciència sobre els 
riscos psicològics, físics i socials relacionats amb l'estrès a la feina. La iniciativa, recolzada per les 
institucions de la UE i dels interlocutors socials europeus, va a construir aliances amb les organitzacions 
empresarials i sindicals compromeses amb la promoció de pràctiques per controlar l'estrès relacionat 
amb el treball i els riscos psicosocials a tot Europa. Es convida a totes les organitzacions a sumar-se a 
aquesta acció com a socis oficials de la campanya. 
Llegir mes 
 

        Eurobaròmetre revela el deteriorament de les condicions de treball a la UE  
 
Eurobaròmetre va publicar el 24 d'abril de 2014, una enquesta sobre les percepcions dels europeus 
sobre les seves condicions de treball, dut a terme en els 28 Estats Membres entre el 3 i 5 d'abril. En el 
informe es dona un bon nivell mitjà de satisfacció, però enormes disparitats entre els estats membres. 
Els problemes més comuns són la càrrega de treball, ritme de treball i llargues jornades de treball, així 
com la falta de possibilitats de flexibilitat en el treball al voltant del 40% dels enquestats. 
Llegir mes 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2080:join-the-global-alliance-for-the-rights-of-older-people&catid=12:latest-news&Itemid=1175
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2079:2014-fundamental-rights-platform-meeting&catid=12:latest-news&Itemid=1175
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2061:age-and-erio-joint-statement-the-socio-economic-discrimination-of-older-roma-should-be-included-in-roma-integration-strategies&catid=12:latest-news&Itemid=1175
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2116:healthy-workplaces-manage-stress-campaign-calls-for-partners&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=1206
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:eurobarometer-reveals-deteriorating-working-conditions-in-the-eu&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=1206
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MOPACT Fòrum per l’Envelliment Actiu el 19 maig 2014  

Juntament amb la Universitat de Sheffield i el Centre d'Estudis Polítics Europeus (CEPS), 
AGE està ultimant l'organització de la primera MOPACT Fòrum de l’ Envelliment Actiu, que tindrà lloc a 
Brussel·les  el de dilluns 19 maig 2014. Aquest esdeveniment, el primer dels tres trobades anuals , 
donarà a les parts interessades l'oportunitat d'avaluar els resultats provisionals de MOPACT, un projecte 
europeu de quatre anys que té per objecte la revisió de la investigació actual sobre l'envelliment. 
Aquest article presenta alguns primers resultats del projecte que serà discutit en el fòrum. 
Llegir mes 
 
 
Ciutadania Activa 
Llista de signants del Manifest d'AGE per les eleccions europees 
2 abril 2014 / Fins ara 35 candidats MEP han signat el Manifest d'AGE per a les eleccions UE al maig de 
2014 i per tant han donat suport a les mesures generals propostes per promoure ambients amigables 
amb la gent gran a nivell europeu. La llista (amb imatges dels candidats) també està disponible al bloc a: 
http://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto-signatories. 
 
Ingressos adequats en la vellesa  
Renda mínima adequada per lluitar contra la pobresa i garantir una vida digna  
Abans de la reunió informal dels ministres d'Ocupació i Assumptes Socials a Atenes el 29-30 d'abril, la 
Plataforma Social demana als ministres de posar en marxa sistemes d'ingressos mínims adequats 
accessibles com la base per a la protecció social d'alt nivell durant tota la vida i com estabilitzadors 
econòmics. 
Llegir mes 
 
 
Envelliment Saludable  
La Comissió Europea demana punts de vista sobre healthconsultation mòbil en la salut mòbil 
El 10 d'abril, la Comissió Europea va llançar una consulta sobre salut mòbil (també anomenat mHealth), 
convidant als comentaris sobre la forma de millorar la salut i el benestar dels europeus a través de l'ús 
de dispositius de comunicació mòbils, com ara telèfons mòbils, tauletes, dispositius de monitorització 
de pacients i altres dispositius inalambrics. 
Llegir mes 
 
Nova  publicació “TIC per envellir millor-Escolta el que pensen les persones grans”  

Aquesta publicació “TIC per envellir millor-Escolteu el que pensen les persones grans!+ - Escrit 
des de la perspectiva de la gent gran - presenta en poques paraules els resultats d'un estudi qualitatiu 
que va tenir lloc en el marc del projecte de Home Sweet Home finançat per la UE i llança una llum a les 
barreres i facilitadors per a l'acceptació de noves tecnologies per part de la gent gran.  
Llegir mes 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:mopact-active-ageing-forum-on-19-may-2014&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=1206
http://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto-signatories
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2119:adequate-minimum-income-to-fight-poverty-and-ensure-life-in-dignity&catid=14:latest-news&Itemid=1188
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:the-european-commission-calls-for-views-on-mobile-healthconsultation-on-mobile-health&catid=23:latest-news&Itemid=1216
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:new-publication-ict-for-ageing-well-listen-to-what-older-persons-think-3&catid=23:latest-news&Itemid=1216
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Envelliment Digne  
Convocatòria oberta per a l'experiència pilot en els serveis d'atenció domiciliària  
El Consorci del projecte CARER +, destinat a donar suport a les competències digitals dels cuidadors 
informals i professionals,  convida a les organitzacions a unir-se a una experiència pilot oberta, el que els 
permetrà fer ús de la metodologia CARER + i els materials d'aprenentatge. 
Llegir mes 
 
 
Turisme Sènior  
Enquesta de Consumidors revela el 62% dels llocs web de viatges actuals en què es compleix la 
legislació  
El 14 d'abril, la Comissió Europea va indicar que l'acció concertada dels estats membres i la Comissió 
Europea va permetre millorar el compliment legal de llocs web de viatges a la UE. 62% dels 552 llocs 
web de viatges controlats ara estan en línia amb la legislació europea dels consumidors, en comparació 
amb 38% el 2013. 
 
Bones practiques 
Com tractar amb la vida laboral més llarga: la perspectiva dels recursos humans  
CSR Europe, la xarxa empresarial europea sobre la responsabilitat social de les empreses, actualment 
lidera un projecte per ajudar les empreses a integrar la gestió de l'edat en les seves polítiques de 
recursos humans. Aquest projecte acaba de desenvolupar una eina d'autoavaluació per recolzar l'esforç 
de les empreses en aquest camp. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 

Sabia vostè que ...? 
Les persones grans estan cada vegada més connectades en línia, en part gràcies a les tablets, segons un 

informe del regulador de telecomunicacions del Regne Unit ... 
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http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:open-call-for-pilot-experience-in-home-care-services&catid=373:latest-news&Itemid=1354
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:how-to-deal-with-longer-working-lives-a-human-resources-perspective&catid=128:best-practices-employment&Itemid=1421

