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DESENVOLUPAMENT DE NORMATIVES A LA UE
Consell

Les futures prioritats del Consell inclouen qüestions demogràfiques, però sense objectius concrets
El Consell Europeu, en la seva última reunió final del juny 2014 va prendre una sèrie de decisions clau,
com l'aprovació oficial de les recomanacions específiques per país. Un element addicional, que ha
d'atreure l'atenció pública, és la publicació d'un document que destaca les prioritats clau per als propers
anys “Agenda Estratègica per a la Unió en els temps de canvi ".
Llegir mes
El Consell de la UE aprova l’informe sobre protecció social adequada per a les necessitats d'atenció a
llarg termini en una societat que envelleix.
Els dies 19-20 de juny, el Consell d'Ocupació, Política Social i els ministres de Sanitat de la UE es van
reunir a Luxemburg per discutir els marcs reguladors, la crisi econòmica i l’atenció sanitària, identificar
els reptes aprovar l'informe sobre la protecció social de les necessitats d'atenció a llarg termini en
l'envelliment la societat.
Llegir mes

Parlament Europeu

Escollits Comitès del Parlament Europeu
Els membres permanents i sub-comissions del Parlament Europeu van ser elegits el 3 de juliol de 2014.
Els presidents i els vicepresidents dels Comitès seran designats el 7 de juliol. Les Comissions
Parlamentàries es van reunir en petits grups de diputats al Parlament Europeu que s'especialitzen en
àrees específiques de la política comunitària. Ells fan gran part de la feina preparatòria dels debats i les
votacions dutes a terme més tard a la sessió plenària. Es duen a terme a Brussel·les (Bèlgica).
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Comissió Europea

Conferència de la UE sobre la fragilitat en la vellesa: activitats i nou vídeo
La Comissió Europea va organitzar la segona conferència internacional sobre "La fragilitat en la vellesa Identificació de prioritats per a un Policyon Europeu” el pasat 18 juny 2014 a Brussel · les.
L'esdeveniment es va estructurar en tres sessions plenàries i tres tallers paral · lels, els informes,
juntament amb les ponències, s'han publicat a la pàgina web de la Comissió Europea.
El mateix dia, un vídeo titulat Treballant junts per una vida més llarga i més saludable també va ser
llançat per promoure la cooperació d'innovació europea sobre l’envelliment actiu i saludable.

Informe de la UE sobre l'aplicació de la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat
El 5 de juny de 2014, la Unió Europea va publicar el seu primer informe sobre l'aplicació de la Convenció
de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD de l'ONU). Aquest document segueix
la ratificació de la Convenció per la UE el 2010 i la seva obligació d'elaborar i presentar un informe sobre
les seves accions per donar suport a l'aplicació de la Convenció.
Llegir mes

Nou Logo oficial europeu que identifica les farmacies online legals
El 24 de juny, la Comissió Europea va adoptar un reglament d'aplicació per el control dels medicaments
falsificats, que introdueix un logotip comú per ajudar a identificar les farmàcies en línia legals. La nova
regulació pretén oferir millors garanties de seguretat per al creixent nombre d'europeus que compren
els seus medicaments a través d'Internet.
Llegir mes

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS

CEDH llança nova full informatiu sobre jurisprudència relativa als drets de la gent gran
El Servei de Premsa del Tribunal Europeu de Drets Humans va publicar al juny de 2014 un full informatiu
sobre la jurisprudència del Tribunal de Justícia sobre els drets humans de les persones grans. Aquesta
col·lecció demostra que tot i que el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH) no es refereix
explícitament a les persones d'edat ni a la discriminació per edat, el Tribunal d'Estrasburg pot tenir un
important paper com a guardià dels drets de les persones grans.
Llegir mes
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Recomanació del Consell d'Europa, traduïda a l'holandès i polonès.
La Recomanació del Consell d'Europa CM (2) 2014 relativa a la promoció dels drets humans de les
persones grans ja està disponible en polonès i en holandès. El Ministeri d'Afers Exteriors de Polònia va
traduir el text de la recomanació en polonès, mentre que la experta d’AGE de Bèlgica, Georgette De Wit,
es va encarregar de la traducció del document bàsic en holandès (amb exclusió de la llista de bones
pràctiques). Encara que aquestes dues traduccions no son oficials, poden ajudar en la difusió d’un nou
instrument de promoció important per a la gent gran.
Llegir mes
Convocatòria per presentar resums per el seminari internacional sobre polítiques d'envelliment actiu
basades en la practica
Del 16 al 17 d’abril 2015, la Comissió Econòmica per a Europa (CEPE) i la Comissió Europea (DG EMPL)
celebrarà a Brussel·les un seminari internacional sobre "La construcció d’una base de proves per a les
polítiques d'envelliment actiu: Índex del Envelliment Actiu i el seu potencial" i per tant està demanant
resums fins al 15 de setembre.
Llegir mes
RESUM ESPECIAL & ENTREVISTA

Reforçant els drets humans de les persones grans que necessiten atenció i assistència
per protegir la dignitat de la gent gran i combatre el maltractament d'ancians
Amb motiu del Dia Mundial de la Consciència d'abús d'Ancians, AGE va co-organitzar un seminari d'alt
nivell per debatre la qüestió dels drets humans de les persones grans en l'àmbit de l'atenció a llarg
termini. L'esdeveniment va presentar dues noves iniciatives de la UE i es va parlar de com enfortir la
protecció jurídica de les persones grans que necessiten atenció i assistència i salvaguardar la dignitat en
la vellesa.
Entrevista: Matthias Kloth, Llei de Drets Humans i departament de Polítiques, Consell d'Europa
Llegir mes
NOTICIES DE AGE

AGE signa la declaració d'Enar per un Intergrup fort al Parlament Europeu per la lluita
contra el racisme
Al costat d'un gran nombre de organitzacions de la UE i nacionals, AGE s'ha unit a la crida de ENAR per a
l'establiment d'un Intergrup del Parlament Europeu per la lluita contra el racisme i la discriminació.
Llegir mes
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CEN i CENELEC paper destacat dels estàndards amigables amb la gent gran en el suport a la "economia
platejada"
Ebbe Johansen, vicepresident d’AGE, va participar en la tercera Cimera de la normalització europea a
Istanbul l'11 de juny de 2014. 'Com la normalització pot donar suport a l'economia de plata "va ser el
tema principal de la Cimera, que va ser organitzat per l'Institut Turc de Normalització i la CEN i CENELEC
organitzacions europees de la normalització. L'esdeveniment va comptar amb la presència de més de
200 delegats, entre ells dirigents d'organitzacions nacionals, europeus i internacionals, responsables
polítics nacionals, la Comissió Europea i altres parts interessades.
Llegir mes
Innovactors per WIDER
Com a membre associat, AGE va participar en la segona Fira de la Innovació de WIDER, que va tenir lloc
els dies 5-7 de juny a Civitanova, Marche, Itàlia. L'esdeveniment de tres dies va reunir diferents actors
regionals, nacionals i europeus (empreses, investigadors, inversors, responsables polítics, consultors,
experts, etc), així com els socis de diversos projectes europeus en l'àmbit de l'envelliment (SEE-INNOVA,
Innovage , NetAge i NEXT).
Llegir mes

AGE contribueix a la consulta mHealth (Salut mòbil)
A l'abril, la Comissió va posar en marxa una consulta pública sobre el Llibre Verd sobre salut mòbil,
convidant als comentaris sobre els obstacles i les qüestions relacionades amb l'ús de mHealth. Els
comentaris de les parts interessades ajudaran a identificar el camí correcte a seguir per gaudir del
potencial de la salut mòbil a la UE. La Comissió també ha publicat un document de treball sobre el marc
jurídic vigent de la UE aplicable als estils de vida i aplicacions de benestar, amb l'objectiu de
proporcionar orientació senzilla per als desenvolupadors d'aplicacions sobre la legislació de la UE en el
camp.
Considerant que la salut mòbil és una innovació radical que té un gran impacte potencial en les
persones d'edat, AGE ha decidit contribuir a aquesta consulta.
Llegir mes
Avaluació conjunta d'ONG de les recomanacions específiques per país formulades per la Comissió
Europea en el marc del semestre europeu
Abans de la reunió dels caps dels governs europeus els dies 26-27 de juny de 2014, l'Aliança Semestre,
de la que AGE és part, va donar a conèixer la seva avaluació inicial de les recomanacions específiques
per país (CSR) proposats per la Comissió Europea. L'Aliança Semestre és una gran coalició de 14
organitzacions de la societat civil de la UE i dels sindicats que advoquen per una estratègia més
democràtica, social i sostenible d'Europa 2020 a través d'un compromís de diàleg civil enfortida en el
semestre europeu a nivell nacional i de la UE.
Llegir mes

Comissió Europea sobre l'Estratègia Europa 2020: es demana més participació de la societat civil
En el context de la revisió intermèdia de l'Estratègia Europa 2020, AGE va participar el 26 juny 2014 en
un seminari organitzat per la Plataforma Social (la coordinació de les ONG socials a Brussel·les) i destinat
a l'exposició d'una posició comuna a la Secretaria General de la Comissió Europea. Els principals temes
abordats en el seminari van ser: la coherència entre els objectius d'Europa 2020; la consecució dels
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objectius socials; i una participació més àmplia de les parts interessades. Les ONG socials a Brussel·les
es van penedir de que en l'Estratègia Europa 2020 se'ls dóna mes prioritat a les metes econòmiques i
financeres abans de les metes socials.
Llegir mes

AFE-INNOVNET publica infografics
La xarxa d'AFE-INNOVNET ha dissenyat infografics per ajudar a promoure les activitats de la xarxa.
Aquest document visual proporciona una visió dinàmica, "en un cop d'ull" dels reptes del projecte,
l'abast de les activitats, els socis i els objectius.
Veure infografia AFE-INNOVNET
Llegiu més sobre les activitats de l'AFE-INNOVNET

Cap a una Estratègia sobre el canvi demogràfic de la UE: la posició de AGE per a l'audiència del
candidat a president de la CE
Juntament amb el canvi climàtic, el canvi demogràfic és un dels majors desafiaments que enfronten les
nostres societats europees i una àrea on enormes oportunitats per al creixement econòmic, la innovació
i la justícia social es poden desenvolupar en la pròxima dècada. En aquest context, AGE Plataforma
Europa vol fer una crida al president de la nova Comissió, que tindrà el poder per reforçar l'aplicació de
l'Estratègia Europea 2020, per garantir un creixement equitatiu i sostenible i la prosperitat dels
ciutadans europeus en totes les etapes de la vida.
Llegir mes
Webinar AFE-INNOVNET: La crisi - una oportunitat per esdevenir Age-friendly, 25 de juny, 11:00
El segon seminari organitzat en el marc del projecte de l'AFE-INNOVNET que va tractar 'La Crisi - una
oportunitat per esdevenir Age-friendly' es va dur a terme el dimecres 25 juny 2014 Durant aquesta
conferència en línia, que estava oberta a tots, es van presentar tres iniciatives amigables amb la gent
gran, dutes a terme a València (Espanya), Fredericia (Dinamarca) i Udine (Itàlia).
Per mes informació sobre el programa, visiteu la pagina web del projecte aquí
I llegiu resum del seminari.
Podeu contactar Julia Wadoux a: julia.wadoux@age-platform.eu

AGE respon a la consulta sobre l'aplicació de la Directiva d'igualtat de gènere
AGE va respondre a la invitació de la Direcció General de Justícia amb l'objectiu de consultar les
diferents parts interessades, incloses les ONG, en la redacció del seu informe sobre l'aplicació de la
Directiva 2004/113/CE, sobre la igualtat de gènere. La nostra contribució resumeix les experiències dels
membres de AGE sobre la transposició i l'aplicació concreta de la Directiva en els seus respectius països,
centrant-se en els temes més rellevants en la vellesa, en particular l'accés als serveis financers.
Llegir mes
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Presentació d'AGE en el Segon Fòrum Internacional sobre els drets de les persones grans
AGE va participar en el Segon Fòrum Internacional sobre els drets de les persones grans a la ciutat de
Mèxic el 3 de juny de 2014, on es van presentar les Garanties Jurídiques i Institucionals per als drets de
les persones grans, i es van destacar la normativa comunitària vigent i els mecanismes de protecció.
Llegir mes
Noticies dels membres de AGE

AGE del Regne Unit: com la política pública pot satisfer les necessitats de les
persones grans.
L'edició 2014 de l'Agenda per a gent gran es pot descarregar a: www.ageuk.org.uk / AFLL
Cobreix tots els aspectes de l'envelliment: els assumptes de diners; la salut i l'atenció; l'habitatge; i com
tenir l'oportunitat de participar i ser reconegut com un valuós membre de la societat. Cada capítol
també cobreix aspectes globals clau de l'envelliment.

FATEC presenta la Comunicació "Ciutadans grans compromesos amb el
reconeixement dels drets"
FATEC va presentar una Comunicació al 56è Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontontologia, introduint un interessant projecte anomenat "La residència on m'agradaria viure ', que
permet a la gent gran que esdevinguin ciutadans actius, estar involucrats en les decisions sobre com es
realitza l’atenció als centres residencials i reclamar els seus drets.
Llegir mes
ALTRES NOTICIES

Semestre Europeu
Les opinions del Consell de Ministres que recolzen les recomanacions específiques per país
El 19 i 20 de juny, el Consell de Ministres va acordar el seu dictamen sobre el semestre europeu de
2014, primer a través d'un dictamen del Consell d'Afers Socials i del Consell d'Afers Econòmics i
Financers. Es va recolzar les recomanacions específiques per país de la Comissió sobre la política social.
El Comissari Andor va demanar que s'enforteixi el marc per lluitar contra l'exclusió social i l'atur. Així
mateix, va instar els Estats membres a aplicar plenament les reformes de pensions, segons el proposat
per la Comissió. Altres informes avalats són les conseqüències de la crisi sobre la salut, un informe sobre
l'atenció a llarg termini a la UE, l'Estratègia Europa 2020 i els ingressos mínims.
Llegir mes
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Drets Humans
Les dones grans més desfavorides en l'accés a l'habitatge en propietat, en els arranjaments familiars
no tradicionals, d'acord amb la investigació de Famílies i Societat
El document de treball publicat per el projecte Famílies i Societats , de la que AGE és soci, mostra que
les dones d'edat avançada en els arranjaments familiars no tradicionals tenen més desavantatges en
matèria d'habitatge en propietat. Sovint, això sembla ser el resultat d'una situació socioeconòmica més
baixa.
Llegir mes
Directors de les agències de la UE sobre els drets fonamentals i la igualtat de gènere es reuneixen amb
les ONG

El 30 de juny 2014 la Plataforma Social va organitzar la seva reunió anual amb
els directors de l'Agència de Drets Fonamentals (FRA), el Sr Morten Kjaerum i de l'Institut Europeu de la
Igualtat de Gènere (EIGE), la Sra Virginja Langbaak. AGE va participar en la reunió per discutir com
millorar la col·laboració amb els dos organismes.
Llegir mes
FRA exigeix un marc de drets fonamentals

El informe anual 2013 de l'Agència de Drets Fonamentals (FRA) inclou un
capítol sobre "Un marc comunitari intern estratègic dels drets fonamentals: la unió de forces per
aconseguir millors resultats". Aquest és un important pas cap a la crida de les ONG per a una estratègia
interna dels drets humans de la UE. FRA ja havia discutit la possibilitat d'una estratègia dels Drets
Fonamentals interna en la setena reunió de la Plataforma de Drets Fonamentals, però és la primera
vegada que es dóna més detalls sobre el com ha de ser l'estratègia.
Llegir mes
Treball per gent gran
Salut Mental en el Treball: Projecte de recerca desenvolupa primeres directrius per als empresaris
El 24 de juny de 2014, 'el projecte de recerca "la salut mental en el lloc de treball” finançat per la UE va
celebrar la seva conferència de meitat de període, discutint primer els informes i les directrius
elaborades pel projecte. La pregunta principal de la Comissió va ser: necessitem un nou conjunt de
directrius sobre salut mental en el lloc de treball?. La salut mental és un desafiament cada vegada més
urgent, ja que la vida laboral es perllonga i els afectats per problemes amb la salut mental estan
augmentant.
Llegir mes
Marc Estratègic per a la Seguretat i la Salut en el Treball 2014-2020
El 6 de juny de 2014, la Comissió Europea ha establert un marc estratègic per a la Salut i Seguretat en el
Treball 2014-2020. El marc tracta d'abordar qüestions noves i properes, com l'envelliment de la força
laboral de la UE, un major èmfasis en la prevenció i centrar-se en les petites i mitjanes empreses.
Llegir mes
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Envelliment saludable
ENGAGED :treballs sobre proves d'envelliment actiu i saludable
Per enfortir solucions de vida independent es necessiten recollir i compartir més evidència sobre el seu
impacte a tot Europa. No obstant això, fa falta en aquesta zona un marc europeu comú de
metodologies. Per aquesta raó ENGAGED va organitzar una sèrie de tallers per reunir experts i parts
interessades de tot Europa.

Llegiu més sobre les nostres activitats i els esdeveniments en el tercer butlletí del projecte: tercer
butlletí ENGAGED
Llegir mes
Accessibilitat
DG CONNECT organitza Webinar sobre salut mòbil, el 24 de juny
La Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologia de la Comissió Europea
organitzarà un debat en línia (webinar) sobre Salut Mòbil el 24 juny 2014 17:00-18:00. Aquest seminari,
titulat "Garantir la seguretat de la salut i de les aplicacions per el benestar" està obert a tothom i no cal
inscripció prèvia.
Llegir mes

Bones practiques

Nova pagina web dona suport a França a la economia platejada
Un nou portal web dedicat a la contractació de persones grans i l'ocupació en l'economia platejada ha
estat creat a França. Serveix com una plataforma destinada a facilitar els contactes entre les empreses
de contractació, els sol·licitants d'ocupació i altres actors que estiguin disposats a participar.
Per accedir al Portal: http://emploi.silvereco.fr
A més d'un lloc web dedicat al treball, un directori gratuït i obert també està disponible amb tots els
detalls de les empreses, productes o serveis de referència en l'àmbit de l'economia platejada:
http://annuaire.silvereco.fr

El programa GoodGym al Regne Unit t’ajuda a posar-te en forma alhora
que fas un servei a la comunitat local.
Els programa GoodGym aparella corredors amb gent menys mòbils en la seva àrea. Els corredors corren
fins a casa de la persona en qüestió, li porten algun detall, tenen una breu xerrada i tornen corrent altre
cop. Això els ajuda a posar-se en forma, proporcionant una bona raó per anar a córrer i ajudar a les
persones visitades, donant-los una mica de contacte humà amable i servei. Els corredors són recolzats
per experts que els ajuden a aconseguir el seu objectiu físic.
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Per obtenir més informació, podeu veure aquest vídeo: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/therunning-blog/video/2014/jun/26/ideal-fit-goodgym-combining-exercise-good-deeds-video
o visiteu el lloc web del programa: http://www.goodgym.org/
PROPERES CONFERENCIES
European Employers’ Forum for Work Life Balance, 8-9 Sept
AAL Forum 2014, 9 Sept
Fifth ESWI Influenza Conference, 14-17 Sept
Developing Senior Tourism in Remote Regions - Experiences and the Way Forward, 18 Sept
Veure tot el calendari

PUBLICACIONS
Desenvolupament i coordinació d'una xarxa d'Educadors d'Infermeria i Reguladors - Informe final del
projecte de la UE
Ha estat publicat l'informe final del projecte "Creació d'una xarxa pilot dels educadors d'infermeria i
reguladors" conduïdes des de desembre 2010 a desembre 2013 per Contec GmbH i els seus socis, en
nom de la Comissió Europea. L'objectiu d'aquest projecte era iniciar en un àmbit europeu d'intercanvi
els estàndards educatius i les normes legals de contractació del personal auxiliar en el sector sanitari.
L'informe de 80 pàgines resumeix els principals resultats del projecte, es proposen recomanacions per a
la educació i contractació del personal auxiliar en el sector sanitar i suggereix idees per a accions
futures.
http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/pilot_network_of_nurse_educators_final_report_en.pdf
10 arguments a favor de la inclusió activa (EAPN)
En aquest breu fullet, EAPN dóna 10 arguments indiscutibles per a una estratègia d'inclusió activa
integrada, per reduir la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i perquè tothom pugui viure una vida digna i
participar en la societat. També explica el que és la inclusió activa, els 3 pilars en que s’ha de basar-i
l'obligació o la responsabilitat dels governs nacionals d'aplicar l'estratègia d'inclusió activa.
www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-10-Arguments-to-supportActive-Inclusion.pdf
Informe de l'Eurofound sobre "preferències de treball després dels 50 '
Aquest informe se centra en les preferències de les persones de 50 anys d'edat en relació amb el temps
de treball. És part d'una sèrie d'informes que posen en relleu les conclusions sobre un tema específic de
Eurofound Enquesta Europea sobre Qualitat de Vida (EQLS) i formula una sèrie de conclusions
polítiques. El document aborda diversos temes com ara l'impacte de la crisi sobre els treballadors
d'edat, la importància de l'equilibri entre la vida laboral, la responsabilitat de tenir cura de la gent gran,
el voluntariat, l'equilibri de gènere, etc.
Llegir mes
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Consells pràctics per a preparar una jubilació activa - Guia en Francès
Per tal d'ajudar a pensar més aviat en el demà, la Federacio Belga Royal Notary i la Fundació Rei Balduí
han publicat com a part del projecte 'Pensez plus Tôt à plus tard' (Pensa abans per més endavant), una
llista de consells al voltant de sis temes principals : la planificació del final de la carrera, garantint els
recursos financers, la gestió de la salut pròpia, pensant en el final de la pròpia vida , romanent actiu i
interactiu i repensar les pròpies condicions de l'habitatge.
Llegir mes

CONVOCATORIA DE PROPOSTES





EIBURS patrocini per a la investigació sobre l'envelliment
Acció Preparatòria "dieta saludable: primers anys i l'envelliment de la població"
Horitzó 2020: Personalització de l'atenció de salut
Innovacions en la política social de suport a les reformes en els serveis socials

Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web de AGE a:
www.age-platform.eu/call-for-proposals

Sabia vostè que ...?
Una investigació francesa revela que la cocció excessiva d'aliments podria accelerar
l'envelliment i danyar la seva salut, i suggereix evitar els aliments que estiguin cremats. 8
aliments s'han identificat com a potencialment poc saludables.
Llegir mes (en francès)
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