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Starsi obywatele stanowią ważną i coraz większą 
część społeczeństwa europejskiego, naszej gospodarki, 
kultury i życia. Niezależnie od obecnego trudnego 
kontekstu ekonomicznego, wywołuje to szereg rozma-
itych pytań o to, jak najlepiej włączyć tych obywateli do 
społeczeństwa i zapewnić pełne korzystanie przez nich 
z ich praw. 

Komisja Europejska zajmuje się tymi wyzwaniami 
na rozmaity sposób. Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych 2012 jest znakiem naszego głębokiego poli-
tycznego zaangażowania we wspieranie praw i integracji 
społecznej starszej ludności Europy.

Widzimy ważne postępy w aspektach prawnych. W 
ciągu ostatnich lat następuje stopniowy wzrost liczby 
spraw dotyczących dyskryminacji wiekowej przy 
zatrudnieniu, wszczynanych przed sądami krajowymi, 
organami ds. równości i Trybunałem Sprawiedliwości 
UE. Dowodzi to, że unijne prawo antydyskryminacyjne 
istotnie przyczynia się do podniesienia świadomości 
dyskryminacji ze względu na wiek oraz praw starszych 
obywateli i tak będzie nadal. 

Ponadto chroniąca prawa osób starszych Karta Praw 
Podstawowych UE stała się powszechnie stosowanym 
punktem odniesienia przy opracowywaniu polityki UE. W 
miarę wzrostu zainteresowania Kartą, istnieje potrzeba 
lepszego informowania ludzi o tym, kiedy przepisy Karty 
obowiązują i jak je zastosować w praktyce. Cieszę się, 
że niniejsza publikacja realizuje ten cel, ze szczególnym 
uwzględnieniem starszych obywateli.

Chociaż wielu starszych obywateli cieszy się dobrym 
zdrowiem, starzenie się często wiąże się z ogranicze-
niami uniemożliwiającymi im dostęp do towarów i usług 
oraz niezależne życie. Zapewnienie dostępności dla 

wszystkich jest zarówno kwestią praw podstawowych, 
jak i istotnym warunkiem realizacji potencjału naszych 
starszych obywateli w sensie społecznym i ekono-
micznym. Zważywszy na to, Komisja Europejska bada 
możliwość uchwalenia Europejskiego aktu w sprawie 
dostępności, opartego na koncepcji „projektowania dla 
wszystkich”.

To tylko kilka przykładów, gdy działania UE bezpo-
średnio dotyczą starszych ludzi. Jednakże, aby działania 
te osiągnęły pełną skuteczność potrzebny jest aktywny 
udział naszych obywateli w ich kształtowaniu. Takie 
inicjatywy jak ta dają starszym obywatelom możliwość 
uczestnictwa w procesie kompleksowego gromadzenia 
informacji i wyjaśniania treści polityki i prawa UE. Jestem 
wdzięczna AGE Platform Europe za pomoc w tym 
przedsięwzięciu. 

Przedmowa Viviane Reding, 
Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
i Komisarza do spraw Sprawiedliwości, 
Praw Podstawowych i Obywatelstwa
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Więcej Europy czy więcej demo-
kracji? W lipcu 2012 pewien renomo-
wany niemiecki tygodnik poruszył to 
zagadnienie w obecnych trudnych 
czasach na pierwszej stronie. 
Trwający kryzys okazał się nie tylko 

kryzysem ekonomicznym, ale również systemowym. 
Odpowiedź jest oczywista: potrzebujemy zarówno 

więcej demokracji, wolności, bezpieczeństwa i 
dobrobytu społecznego przy zapewnieniu równości 
praw, jak i więcej Europy. Traktat lizboński został oparty 
na tych postulatach, udzielając nowych kompetencji 
Parlamentowi Europejskiemu i tworząc wiele platform 
dialogu z wykwalifikowanymi przedstawicielami społe-
czeństwa obywatelskiego. Nie była to tylko próba 
rozwiązania „deficytu demokracji” w UE. Zmiana ta 
przyczyniła się również znacznie do jakości procesów 
decyzyjnych i ich wyników. W czasach cięć oszczędno-
ściowych osiągnięcie konsensusu społecznego staje się 
coraz trudniejsze. Jednak jeśli chcemy znaleźć sprawie-
dliwą i zrównoważoną drogę wyjścia z kłopotów potrze-
bujemy go bardziej niż kiedykolwiek.

Oczywiście organizacje pozarządowe nie powinny 
same decydować o polityce, ale są potrzebne do 
uczestnictwa debacie. W ciągu ostatnich kilku lat, grupy 

starszych obywateli rozszerzyły się, stając się niezbęd-
nymi uczestnikami w dialogu na temat zagadnień 
europejskich. 

Od ponad 10 lat AGE Platform Europe promuje wizję 
społeczeństwa dla wszystkich, w którym wszyscy nieza-
leżnie od wieku, płci, pochodzenia etnicznego, religii, 
zdolności lub orientacji seksualnej mogą cieszyć się z 
równych praw i być pełnoprawnymi uczestnikami swoich 
społeczności. Zgodnie z ustaleniami Roku Europejskiego 
2012 dotyczącego aktywnego starzenia się i między-
pokoleniowej solidarności, AGE promuje aktywną i 
odpowiedzialną starość, oraz solidarność i współpracę 
pomiędzy pokoleniami. 

Celem niniejszej broszury jest pomoc starszym 
obywatelom całej UE w zrozumieniu, jak działa UE, jakie 
sprawy są w starzejącej się Europie ważne i co mogą 
zrobić, aby się zaangażować i sprawić, by Europa stała 
się lepszym miejscem, w którym wszyscy możemy żyć, 
pracować i starzeć się.

Przedmowa Marjana Sedmaka, przewodniczącego 
AGE Platform Europe

Nasi członkowie często zgłaszają do 
nas swoje trudności z wytłumacze-
niem starszym obywatelom w swoim 
kraju tego, jakie decyzje są podejmo-
wane na poziomie Unii Europejskiej, 
jaki wpływ te decyzje wywierają na 

poziomie krajowym lub lokalnym i jakie Unia prowadzi 
działania mające skutki dla starszych ludzi. Chcą także 
wiedzieć, dlaczego starsi obywatele powinni angażować 
się w tworzenie polityki UE i jak mogą sprawić, by ich 
głos był słyszany w debatach nad strategiami UE ich 
dotyczącymi. 

Niniejsza publikacja została opracowana przez 
Sekretariat właśnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
naszych członków. Ta praca zbiorowa jest narzędziem dla 
starszych ludzi, którzy chcą być aktywnymi obywatelami 
Europy i chcą pomagać w tworzeniu lepszej przyszłości 

Przedmowa Sekretariatu AGE
dla wszystkich pokoleń. Mamy nadzieję, że ta publikacja 
umożliwi im zmobilizowanie większej liczby starszych 
obywateli do promowania Unii bardziej przyjaznej dla 
osób starszych i lepiej przygotowanej do sprostania 
najważniejszym wyzwaniom naszej starzejącej się 
populacji. 

 
Członkowie AGE są świadomi, że naszym wspólnym 

obowiązkiem jest zamiana tego bezprecedensowego 
wyzwania demograficznego, jakiego doświadcza 
Europa, w szanse dla wszystkich pokoleń. 

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura spodoba się 
wam. Jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie na temat jej 
dalszego ulepszenia, gdyż będzie ona regularnie aktuali-
zowana. Prosimy o ich zgłaszanie.
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Wprowadzenie
Mimo, że osoby starsze były świadkami powsta-

wania Unii Europejskiej (UE) i widziały jak Unia staje się 
obszarem wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
niewielu naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, co robi 
UE aby promować ich prawa i przekładać nasze wspólne 
wartości na konkretne efekty ważne dla obywateli we 
wszystkich państwach członkowskich UE.

Celem niniejszej broszury jest udzielenie starszym 
obywatelom całej Unii pomocy w lepszym zrozumieniu 
tego, co traktat lizboński i Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej daje starszym obywatelom w zakresie 
obywatelstwa, niedyskryminacji i równości kobiet i 
mężczyzn praw podstawowych, zatrudnienia, ochrony 
społecznej, bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicz-
nego konsumentów, ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony 
przed przemocą i wykorzystywaniem starszych. Pokaże 
również jakie plany ma UE w celu ochrony i promowania 
praw osób niepełnosprawnych i ludzi starszych, jako 
wyniku ratyfikacji przez Unię Europejską w roku 2011 
Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw 
osób niepełnosprawnych.

Publikacja została stworzona w ramach 2012 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej i stanowi przegląd 
prawnych i politycznych ram UE, które wspierają ludzi 
starszych oraz dostarcza aktualnych informacji na temat 
procesu decyzyjnego w UE. Wraz z poprzednią publikacją 
AGE “Wprowadzenie do instytuc h znaczenie dla osó 
starszych” (3.wydanie, 2010)” może zostać wykorzy-
stana jako materiał szkoleniowy służący podniesieniu 
świadomości starszych obywateli na temat funkcjo-
nowania UE, podejmowania przez nią decyzji, tego jak 
obywatele, również ludzie starsi, mogą korzystać ze 
swoich praw i dochodzić zadośćuczynienia w przypadku 
nieprzestrzegania tych praw oraz jak mogą się zaanga-
żować w proces polityczny UE i wpływać na niego.

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura okaże się 
użytecznym narzędziem ułatwiającym szersze zrozu-
mienie nowego prawodawstwa i ram politycznych UE i 
wyjaśni jak starsi obywatele mogą się aktywnie zaan-
gażować w konstruktywny dialog obywatelski poprzez 
ugrupowania i organizacje, aby wpływać na wyniki 
polityki UE.

Naszym celem jest pomóc starszym obywatelom 
w bardziej aktywnym zaangażowaniu w Europejski 
Rok Obywatelstwa 2013 i nadchodzące wybory do 
Parlamentu Europejskiego w 2014.

W publikacji zawarto i wyróżniono kolorowymi polami 
tekstowymi konkretne informacje w następujący sposób:

Lista skrótów dostępna jest w załącznikach na końcu 
publikacji.

Zachęcamy do nadsyłania komentarzy i sugestii doty-
czących ulepszenia niniejszej broszury, którą będziemy 
regularnie aktualizowali. Proszę dzielić się nimi z nami 
bez wahania.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Szczegółowe uwagi i sugestie 
dotyczące zaangażowania i wpływu 
ludzi starszych na procesy polityczne UE.

WARTO WIEDZIEĆ

Uwagi, wskazówki i punkty do 
wyjaśnienia.

 

Ważne informacje dotyczące 
funkcjonowania i inicjatyw AGE 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
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Unia Europejska opiera się na rządach prawa, tj. od jej 
powstania wszystkie działania podejmowane przez UE 
opierają się na traktatach, które zostały dobrowolnie i 
demokratycznie zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie UE. Traktaty Unii Europejskiej określają 
cele UE, zasady funkcjonowania instytucji UE, procesu 
decyzyjnego i relacji UE z państwami członkowskimi. 
Traktaty UE stanowią podstawę prawną, na bazie której 
instytucje UE mogą uchwalać prawo. Kraje członkowskie 
muszą dokonać transpozycji wszystkich nowych aktów 
prawnych UE do własnego prawa krajowego i wdrożyć 
je w ustalonym terminie. Jeśli dany obszar polityki nie 
został wymieniony w traktacie, Komisja Europejska - 
która jest jedyną instytucją UE mającą prawo inicjatywy 
legislacyjnej - nie może zaproponować prawa w tym 
obszarze, ponieważ obszar ten nie ma bazy prawnej. 

Obowiązuje tu kluczowa zasada dotycząca wszystkich 
działań UE: zasada pomocniczości, która zapewnia, że 
decyzje podejmowane są jak najbliżej obywateli i że prze-
prowadza się ciągłe kontrole zapewniające by działania 
na poziomie Unii były uzasadnione w świetle możliwości 
dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym. Zasada obowiązuje w szczególności wtedy, 
gdy Unia nie podejmuje działań (poza obszarami, które 
należą do jej wyłącznych kompetencji), chyba że jej 
działanie jest skuteczniejsze niż działanie podjęte na 
poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Jest 
to ściśle związane z zasadą proporcjonalności, która 
wymaga, aby działanie Unii nie wykraczało poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. 

Pełne teksty traktatów, prawa stanowionego, orzecz-
nictwa i wniosków ustawodawczych można przejrzeć 
korzystając z bazy danych prawa UE EUR-Lex (zob. 
przydatne linki). 

Prawo pierwotne UE: 
Traktaty UE i Karta Praw 
Podstawowych

Traktaty UE stanowią prawo pierwotne, które ma 
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi źródłami prawa 
UE. Mogą być w razie potrzeby zmieniane w celu zwięk-
szenia skuteczności i przejrzystości UE, przygotowania 
do rozszerzenia poprzez przyjęcie nowych państw człon-
kowskich, wdrożenia nowych obszarów współpracy, 
rozwiązania pojawiających się wspólnych wyzwań, 
takich jak zmiany demograficzne, kryzys finansowy i 
ekonomiczny, zmiana klimatu oraz walka z przestępczo-
ścią transgraniczną, itd., ale również w celu uchwalenia 
nowych instrumentów mających na celu bardziej odpo-
wiednie zajęcie się wspólnymi wyzwaniami. 

I. Ramy polityczne i kontekst 
polityczny UE

WARTO WIEDZIEĆ

Oznacza to, że istnieją ograniczenia 
prawne dotyczące tego, jak Unia Europejska 
może reagować na żądania swoich obywateli 
i ważne jest, aby obywatele dokładnie 
wiedzieli, w jakich obszarach UE może 
interweniować, a co można załatwić tylko 
na poziomie krajowym lub lokalnym. Celem 
niniejszej publikacji jest więc pomoc ludziom 
starszym w całej UE lepiej zrozumieć, co 
się robi i co można zrobić na poziomie UE 
w odpowiedzi na ich potrzeby i problemy. 
Publikacja próbuje również wyjaśnić jak mogą 
oni lepiej wpłynąć na politykę, która z kolei 
wpływa na ich życie w jej istotnych obszarach, 
w których kompetencje skupiają się wyłącznie 
na poziomie Unii lub są dzielone między Unią a 
państwami członkowskimi.

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
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Ostatnia nowelizacja została wprowadzona traktatem 
lizbońskim, który wyposażył UE w nowe narzędzia spra-
wiające, że UE będzie bardziej demokratyczna, bardziej 
wydajna i lepiej przygotowana do rozwiązywania global-
nych problemów, takich jak zmiana klimatu, umożliwiając 
unii mówienie jednym głosem. Po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego 1 grudnia 2009, który zmienił niektóre 
traktaty UE, szczególnie Traktat o Unii Europejskiej 
(TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFEU), opublikowano skonsolidowany tekst integru-
jący wszystkie modyfikacje wprowadzone przez traktat 
lizboński. Ten skonsolidowany tekst stanowi prawne ramy 
regulujące obecne działania UE.

Liczne konsekwencje traktatu lizbońskiego dotyczące 
funkcjonowania i polityki Unii Europejskiej zostały 
omówione w niniejszym dokumencie. Więcej szcze-
gółów dotyczących zmian wprowadzonych przez traktat 
lizboński dostępnych jest we wszystkich językach na 
stronie internetowej traktatu lizbońskiego, i na stronie 
traktat lizboński w skrócie (patrz przydatne linki na końcu 
sekcji). Podsumowanie głównych traktatów UE i linki 
do skonsolidowanej wersji można znaleźć w aneksach 
(Traktaty UE w skrócie). Poniżej wyróżniliśmy tylko 
najważniejsze przepisy traktatów UE, w tym najważniejsze 
zmiany wprowadzone przez traktat lizboński powiązane z 
prawami osób starszych i zwiększeniem zaangażowania 
obywateli w opracowywanie polityki UE.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY TRAKTATÓW 
UE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA 
DYSKRYMINACJI I RÓWNOŚCI

Od wielu lat UE skupia się na działaniach w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji na tle narodowościowym 
i płciowym. W 1997 r. traktat amsterdamski dał UE nowe 
kompetencje do zwalczania dyskryminacji opartej o płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopo-
gląd, wiek lub orientację seksualną. Od tej pory UE ma 
konkretne uprawnienia do podejmowania pozytywnych 
działań w obszarze niedyskryminacji, ale wymagają one 
jednomyślności wśród państw członkowskich. Wymóg 
jednomyślności oznacza, że pojedynczy kraj może zablo-
kować przyjęcie nowego ustawodawstwa dotyczącego 
równości. Skonsolidowany tekst traktatów UE obejmuje 
następujące przepisy:

• Wymiar społeczny UE1: Unia zwalcza wykluczenie 
społeczne i dyskryminację oraz promuje sprawiedliwość 
i ochronę socjalną, równość kobietami i mężczyzn, soli-
darność międzypokoleniowa i ochronę praw dziecka.

• Wartości podstawowe UE2: Unia opiera się na warto-
ściach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności oraz poszano-
wania praw człowieka, wraz z prawami osób należą-
cych do mniejszości. 

• Kompetencje UE dotyczące przeciwdziałania 
dyskryminacji3: Przy określaniu i realizacji swojej 
polityki i działań, celem Unii powinno być zwalczanie 
dyskryminacji opartej o płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną.

• Procedura Rady dotycząca działań na rzecz 
równości4: Rada działa jednomyślnie zgodnie ze 
specjalną procedurą legislacyjną i po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego, może podjąć niezbędne 
działania w celu zwalczania dyskryminacji opartej 
na płci, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, religii 
lub wierze, niepełnosprawności, wieku lub orientacji 
seksualnej.

PROMOCJA DIALOGU MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM 
I INSTYTUCJAMI UE 

Traktat lizboński zmienił artykuł 11 Traktatu o Unii 
Europejskiej, uznając wagę dialogu obywatelskiego5. 
Według tego przepisu UE powinna konsultować się ze 
stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego przed 
rozpoczęciem procesu tworzenia polityki na poziomie 
europejskim.

Konsultacja ze wszystkimi istotnymi stronami zainte-
resowanymi przed jakąkolwiek propozycją wprowadzenia 
polityki jest przewidziana przez Komisję Europejską w 
trakcie procedury oceny wpływu. Na tym etapie Komisja 
analizuje różne opcje i ich wpływ na społeczeństwo, a 
społeczeństwo obywatelskie powinno być zaangażowane 
w ten proces. Dodatkowo, obywatele i ich organizacje 
przedstawicielskie mogą uczestniczyć w publicznych 
konsultacjach dotyczących inicjatyw UE, które ich bezpo-
średnio dotyczą.

1 Art. 3§3 TUE
2 Art. 2 TUE
3 Art. 10 TFUE
4 Art.19§1 TFUE
5 Art. 11 TFUE

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pl.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
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EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA
Dodatkowo traktat lizboński wprowadza europejską 

inicjatywę obywatelską (ECI)6, która umożliwia milionom 
obywateli, którzy są obywatelami znacznej liczby 
państw członkowskich odwołać się bezpośrednio do 
Komisji Europejskiej w celu przedstawienia inicjatywy, 
która ich interesuje i należy do obszaru kompetencji UE, 
np. środowisko, ochrona konsumentów, transport lub 
zdrowie publiczne. Zasady i procedury dla tego nowego 
instrumentu zostały określone w rozporządzeniu 7Parla-
mentu Europejskiego i Rady dotyczącym inicjatywy 
obywatelskiej. ECI to znaczący krok w kierunku demo-
kracji uczestniczącej, ponieważ umożliwia obywatelom 
Europy i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego 
bezpośredni wpływ na program polityczny UE. Strona 
internetowa jest poświęcona ECI, wraz z instrukcją, która 
pokazuje krok po kroku procedurę, obszary polityki, w 
których ECI można przedstawić oraz inne praktyczne 

informacje. Więcej informacji można znaleźć w części II.

FORMALIZACJA DIALOGU SPOŁECZNEGO
W odniesieniu do spraw socjalnych, Traktat o funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej8 stanowi, że Unia jako całość 
jest zaangażowana w promowanie dialogu społecznego 
i instytucjonalizuje Trójstronny Szczyt Społeczny, 
proces konsultacyjny prowadzony między europej-
skimi partnerami społecznymi i instytucjami UE. W ten 
sposób wzmacniany jest udział partnerów społecznych 

6 Art. 11§4 TFUE
7 Rozporządzenie (UE) Nr 211/2011
8 Art. 152 TFUE

we wdrażaniu polityki ekonomicznej i społecznej Unii. 
Komisja Europejska regularnie aktualizuje listę organi-
zacji, które spełniają kryteria partnerów społecznych i 
prowadzi z nimi konsultacje. Do głównych europejskich 
partnerów społecznych należy Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych (EEP), Business Europe, 
Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw (UAPME) oraz Europejskie 
Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw oferujących 
usługi publiczne (EEP). 

WŁĄCZENIE EUROPEJSKIEJ KARTY 
PRAW PODSTAWOWYCH DO 
PIERWOTNEGO PRAWA UE

Traktat lizboński9 wprowadza nowe spojrzenie na 
prawa człowieka nadając Karcie Praw Podstawowych 
moc wiążącą i gwarantując przepisom Karty taką samą 
wartość prawną jak traktatom. Podczas gdy Karta 
reguluje szereg praw mających znaczenie dla ludzi 
starszych, takich jak prawa do niedyskryminacji, zabez-
pieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i edukacji, 
dotyczy to tylko porządku prawnego UE. Ponadto, mimo 
że wdrożenie wiele z praw znajdujących się w Karcie 
wymaga aktywnego działania, na przykład prawo do 
godziwych warunków mieszkaniowych, profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i edukacji, Karta nie daje UE nowych 
kompetencji do działania w tych obszarach. 

Karta jest przede wszystkim kompasem dla wszyst-
kich polityk UE, co zapewnia, że prawa podstawowe 
brane są pod uwagę w procesach politycznych UE. 
Instytucje UE nie mogą podjąć żadnych działań, które 
naruszają prawa zawarte w Karcie. Jednak państwa 
członkowskie muszą przestrzegać Karty jedynie podczas 
wdrażania prawa UE, szczególnie gdy stosują rozporzą-
dzenia i decyzje UE lub wdrażają dyrektywy UE. Gdy 
w grę wchodzi prawo krajowe, stosowany jest system 
konstytucyjny danego kraju.

Wielka Brytania i Polska zapewniły sobie pozostanie 
poza Kartą, a Czechy zażądały wykluczenia ze stoso-
wania Karty w nowym traktacie UE.

Przykład zastosowania Karty: Dyrektywa UE 
dotycząca równości płci10 umożliwia państwom człon-
kowskim pozwolenie firmom ubezpieczeniowym na 
zastosowanie proporcjonalnych różnic w składkach i 
świadczeniach poszczególnych osób, w których uwzględ-

9 Art. 6 TFUE
10 Artykuł 5.2 dyrektywy UE 2004/113/KE

WARTO WIEDZIEĆ

Nie należy mylić europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej z prawem do składania 
petycji, które są kierowane do Parlamentu 
Europejskiego. Zazwyczaj petycja dotyczy 
naruszeń istniejącego prawa europejskiego, 
podczas gdy proces europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej umożliwia obywatelom 
przedłożenie nowego zagadnienia i 
poproszenie Komisji Europejskiej o 
przedstawienie nowej inicjatywy, którą można 
by podjąć na poziomie UE.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
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nienie płci jest czynnikiem determinującym w ocenie 
ryzyka. Po roszczeniu wysuniętym przez Test Achats, 
belgijską organizację konsumencką, Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że klauzula wyjątkowa w 
artykule 5.2 jest niezgodna z artykułami 21 i 23 Karty i 
nieważna od 21 grudnia 2012. To orzeczenie ETSu nadaje 
Karcie Praw Podstawowych UE znaczną wagę. 

Więcej informacji na temat wpływu tego orzeczenia 
można znaleźć w części II.

Jednak Karta nie może zostać wykorzystana np. do 
dochodzenia prawa własności, ponieważ nie ma aktu 
prawnego UE, które gwarantuje takie prawo i mimo że 
Karta zawiera artykuł, który uznaje prawo do własności, 
właściwość mają tu wyłącznie sądy krajowe. W takich 
przypadkach, po wyczerpaniu wszystkich środków 
prawnych na poziomie krajowym, obywatel może się 
odwołać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
Rady Europy. 

WARTO WIEDZIEĆ

Artykuł 3 (‘prawo do integralności 
osoby’), artykuł 21 (‘niedyskryminacja’) 
i artykuł 25 (‘prawa osób starszych’) są 
szczególnie ważne dla ludzi starszych. AGE 
wydała dwa dokumenty wyjaśniające, jak 
przepisy Karty wpływają na osoby starsze. 
Można te informacje znaleźć w sekcji 
poświęconej działaniom zapobiegającym 
dyskryminacji na stronie internetowej AGE.

http://www.age-platform.eu/age-policy-work/anti-discrimination
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Aby uzyskać więcej informacji o Radzie Europy i 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka, przejdź do sekcji 
3.9.

NADANIE UE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, 
KTÓRA POZWALA NA PRZYSTĘPOWANIE 
DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Traktat lizboński wprowadza jedną osobowość 
prawną Unii, która umożliwia UE zawieranie umów 
międzynarodowych i przystępowanie do organizacji 
międzynarodowych. UE jest teraz w stanie mówić i 
podejmować działania jako jeden podmiot.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepołnosprawnych (UNCRPD) jest pierwszą międzyna-
rodową konwencją praw człowieka ratyfikowaną przez 
UE. Ta konwencja ma charakter instrumentu dotyczą-
cego praw człowieka, o wyraźnym wymiarze rozwoju 
społecznego. Od 22 stycznia 2011 UE jest zobowiązana 
przez UNCRPD do rozszerzenia swoich kompetencji, co 
oznacza, że od Unii oczekuje się podjęcia konkretnych 
posunięć w celu zabezpieczenia praw niepełnospraw-
nych we wszystkich jej działaniach. Jest to ważne 
narzędzie, które pozwoli UE poczynić postępy w zakresie 
różnych zagadnień aby promować równe możliwości dla 
osób niepełnosprawnych, takie jak dostępność, inte-
gracja i wsparcie samodzielnego życia. Od sierpnia 2012 
r., 22 państwa członkowskie UE ratyfikowały Konwencję, 
a 18 ratyfikowało jej protokół fakultatywny. Pełną listę 
stron UNCRPD można znaleźć na stronie internetowej 
ONZ (patrz przydatne linki). Strony związane UNCRPD (tj. 
UE i państwa członkowskie, które ją ratyfikowały) muszą 
przedstawiać raporty okresowe dotyczące działań 
podejmowanych na rzecz realizacji praw zawartych w 
UNCRPD. 

Traktat lizboński zawiera również zobowiązania 
prawne dotyczące przystąpienia UE do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka (EKPC). EKPC umożliwia 
ochronę podstawowych praw i praw politycznych oraz 
daje mechanizmy ich egzekucji przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka, który jest organem Rady Europy z 
siedzibą w Strasburgu. Osoby, które uznają, że ich prawa 
zostały naruszone w jednym z krajów, mogą wnieść swoją 
sprawę do sądu w Strasburgu po wyczerpaniu krajowych 

środków odwoławczych. Podczas gdy wszystkie 
państwa członkowskie UE są stronami Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka (EKPC), sama UE obecnie nie 
jest jej stroną. Nawet jeśli UE opiera się na poszanowaniu 
praw podstawowych, których przestrzeganie zapewnia 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, EKPC i jej 
mechanizm sądowy nie ma formalnie zastosowania dla 
aktów UE. Z drugiej strony, wszystkie państwa człon-
kowskie UE, jako strony konwencji, mają obowiązek 
przestrzegania EKPC, nawet jeśli stosują lub wdrażają 
prawo UE. Ta rozbieżność zostanie usunięta gdy UE jako 
taka stanie się stroną konwencji.

Gdy już się tak stanie, system prawny UE zostanie 
poddany niezależnej zewnętrznej kontroli i luki prawne 
zostaną uzupełnione zapewniając obywatelom Europy 
taką samą ochronę wobec aktów UE, jaką obecnie 
cieszą się wobec aktów państw członkowskich. Proces 
przystąpienia UE do EKPC i jego warunki są obecnie 
omawiane, a po ich sfinalizowaniu obywatele UE będą 
w stanie zaskarżyć UE przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka, jeśli uznają, że któreś z praw zawartych 
w EKPC zostało naruszone przez działania UE.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
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Budżet UE i 
finansowanie UE

Budżet Unii Europejskiej stanowi 1,1% całkowitego 
dochodu narodowego brutto (DNB) 28 krajów państw 
członkowskich UE. Całkowity budżet na rok 2012 wyniósł 
129,1 miliardów euro w płatnościach (aby pokryć wydatki 
związane ze zobowiązaniami zaciągniętymi w bieżącym 
roku budżetowym lub roku poprzedzającym) i 147,2 
miliardów euro (+3.8 %) w zobowiązaniach (Całkowity 
koszt zobowiązań prawnych zaciągniętych na działania 
przeprowadzane przez więcej niż jeden rok finansowy).

Budżet UE jest finansowany prawie wyłącznie (99%) 
z zasobów własnych UE, uzupełnianych przez inne źródła 
przychodu. Istnieją trzy rodzaje środków własnych: 

• cła na towary importowane spoza UE i cła od cukru 
(państwa członkowskie UE zatrzymują dla siebie 25% 
na pokrycie kosztów poboru), 

• podatek od wartości dodanej (VAT) - Standardowy 
procent pobierany jest na podstawie zharmonizowanej 
podstawy VAT każdego państwa UE, a określona 
zasada zapobiega, w przypadku mniej zasobnych 
państw, konieczności wypłacenia nieproporcjonalnej 
kwoty;

• standardowy procent pobierany jest od dochodu naro-
dowego brutto dla każdego kraju UE.
Inne źródła dochodu to np. podatki od wynagrodzeń 

pracowników UE, składki krajów członkowskich na 
niektóre programy, kary nakładane na firmy za łamanie 
zasad konkurencji. 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE (WRF)
Wieloletnie ramy finansowe stanowią element funk-

cjonowania Unii Europejskiej od roku 1988. Wstępnie 
obejmowały okresy trwające 5 lat, od roku 2000 są 
podstawą tworzenia budżetu UE służącego do wdrożenia 
priorytetów politycznych Unii na następne 7 lat. Określając 
limity wydatków dla każdej kategorii wydatków, WRF 
wprowadza dyscyplinę budżetową i zapewnia, że 
wydatki Unii kształtują się w sposób kontrolowany, 
mieszcząc się w dostępnych zasobach i zgodnie z celami 
politycznymi Unii. WRF są przedstawiane przez Komisję 
Europejską i negocjowane z Parlamentem Europejskim i 
Radą aż do momentu, gdy wszystkie 3 instytucje dojdą 
do porozumienia. Zostały one podzielone na bardziej 
szczegółowe budżety roczne, które muszą być co roku 
zatwierdzane. WRF znacznie ułatwiają porozumienie co 
do rocznego budżetu zawierane pomiędzy Parlamentem 
Europejskim i Radą.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-468_en.htm?locale=fr
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Od początku 2011 r. są omawiane i negocjowane 
kolejne Wieloletnie Ramy Finansowe (2014-2020). 
Komisja Europejska proponuje najpierw ogólną strukturę 
budżetową, a następnie każdy program UE jest szcze-
gółowo określany w konkretnej propozycji. W szczegól-
ności Komisja Europejska opublikowała jesienią 2011 roku 
następujące propozycje:

• Program UE na rzecz zatrudnienia i przemian 
społecznych;

• Program prawa i obywatelstwa obejmujący między 
innymi prawa osób starszych.

PROCEDURA FINANSOWA 
W oparciu o obowiązujące Wieloletnie Ramy 

Finansowe i wytyczne budżetowe na nadchodzący rok, 
Komisja Europejska przygotowuje latem projekt budżetu 
na nadchodzący rok i przedstawia go do akceptacji 
Radzie i Parlamentowi. Władza budżetowa, złożona 
z Rady i Parlamentu, wprowadza zmiany i wspólnie 
przyjmuje projekt budżetu.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organizacje osób starszych mają 
możliwość wpłynięcia na przyszły 
budżet UE prowadząc lobbing wobec ich 
krajowych rządów i ich posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Jest to szczególnie ważne gdy 
omawiana jest przyszłość WRF i negocjowane 
są budżety na przyszłe programy UE. 

Parlament Europejski prowadzi konsultacje 
z organizacje pozarządowymi UE takimi jak 
AGE organizując przesłuchania dotyczące 
treści i zawartości przyszłych programów, 
które są istotne dla grupy obywateli, których 
reprezentują. Organizacje pozarządowe w 
UE łączą siły w celu koordynowania swoich 
pozycji i prowadzenia bardziej efektywnego 
lobbingu Parlamentu Europejskiego i państw 
członkowskich, aby wpłynąć na ich negocjacje 
dotyczące przyszłości WRF.

GUT ZU WISSEN

Fundusze UE istotne 
dla ludzi starszych

We współpracy z 
Komitetem Regionów 
i Komisją Europejską, 
AGE Platform Europe 
wydała publikację 
dotyczącą istotnych 
programów UE, które 

mogą wspierać działania 
mające na celu ludzi starszych. Broszura „Jak 
promować aktywność osób starszych w 
Europie, wsparcie UE dla podmiotów lokalnych 
i regionalnych” (2010) jest dostępna w trzech 
językach (angielskim, francuskim i niemieckim) 
pośród innych publikacji AGE: www.age-
platform.eu/en/age-publications-and-other-
resources/age-publications

http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
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Strategia Europa 2020
Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na obecne 

dziesięciolecie. Jest następczynią strategii lizbońskiej 
(2000-2010) i jej celem jest stworzenie społecznej gospo-
darki rynkowej, która jest „konkurencyjna, innowacyjna, 
zrównoważona i sprzyjająca włączeniu społecznemu”. Jej 
celem jest promowanie zrównoważonego europejskiego 
modelu gospodarczego na trzy sposoby:

• Zrównoważony rozwój gospodarczy, tak zwany „inte-
ligentny rozwój”: W kontekście globalizacji uwzględ-
niającej gospodarki rozwijające się, gospodarka 
europejska musi oprzeć swoją przewagę na konku-
rencyjności, innowacji i wiedzy;

• Zrównoważony rozwój społeczny, tak zwany „wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu”: Europa 2020 
ma na celu szczególne uwzględnienie zatrudnienia, 
zwiększenia poziomu uczestnictwa, szkolenia i 
zatrudnialności. Ma również na celu osiągnięcie pełnej 
równości pracy pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz 
ograniczanie ubóstwa;

• Zrównoważenie środowiska naturalnego, tak zwany 
„rozwój zrównoważony”: Jego celem jest zapewnienie, 
by gospodarka europejska dokona przejścia do nisko-
emisyjnego modelu gospodarczego w celu zwalczania 
zmian klimatu i tworzenia nowych źródeł wzrostu 
gospodarczego.

EUROPA 2020 MA PIĘĆ 
GŁÓWNYCH ZADAŃ I CELÓW

Zatrudnienie: zatrudnienie 75% ludzi w wieku 20-64
Badania, rozwój i innowacje: 3% PKB UE (publicz-

nego i prywatnego) ma zostać zainwestowane w 
badania i rozwój/innowację

Zmiana klimatu/Energia
• emisja gazów cieplarnianych niższa o 20% niż w 1990 

roku (lub nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki)

• 20% energii z odnawialnych źródeł energii

• 20% wzrost efektywności energetycznej 
Edukacja

• Zmniejszenie liczby osób porzucających naukę do 
poniżej 10%

• ukończenie studiów wyższych przez przynamniej 40% 
30-34-latków
Bieda/wykluczenie społeczne: przynajmniej 20 

milionów ludzi mniej powinno cierpieć z powodu 
ubóstwa lub być nim zagrożonym 

W świetle tych celów, państwa członkowskie UE 
wyznaczyły cele krajowe uwzględniając swoje pozycje 
wyjściowe i uwarunkowania krajowe. Zrobiły to zgodnie 
z ich krajowymi procedurami podejmowania decyzji, w 
porozumieniu z Komisją w celu skontrolowania zgodności 
z głównymi celami UE. 

SIEDEM INICJATYW PRZEWODNICH 
EUROPY 2020

Komisja Europejska uruchomiła siedem inicjatyw 
przewodnich ułatwiających osiągnięcie powyższych 
celów i zadań (w celu uzyskania większej ilości informacji 
na temat najważniejszych inicjatyw, patrz część II):

Aby wspierać inteligentny wzrost:

• Europejska agenda cyfrowa (czyli technologie 
informatyczne i telekomunikacyjne)

• Unia innowacji (czyli badania i rozwój)

• Mobilna młodzież (czyli edukacja, szkolenia, praca i 
przedsiębiorczość dla ludzi młodych)
Wspieranie zrównoważonego wzrostu:

• Europa efektywnie gospodarująca zasobami 
(aby promować lepsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych)

• Polityka przemysłowa w erze globalizacji 
Wspieranie rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu:

• Program działania na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia (czyli polityka zatrudnienia)

• Europejski program walki z ubóstwem (obejmuje 
włączenie społeczne, walkę z ubóstwem, emeryturę 
i zdrowie oraz reformy opieki długoterminowej)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Europejski semestr
Obecny kryzys ujawnił wyraźną potrzebę silniejszego 

zarządzania gospodarczego i koordynacji na poziomie 
UE. Do tej pory UE prowadziła dyskusję z państwami 
członkowskimi na temat priorytetów gospodarczych 
i reform strukturalnych przy wykorzystaniu różnych 
procesów. Raporty były publikowane osobno, a decyzje 
były rozproszone w czasie przez cały rok bez wyraźnych 
synergii i powiązań. Dlatego Komisja zaproponowała 
stworzenie spójnego procesu koordynacji polityki, tzw. 
‘Europejskiego semestru’. Nowa struktura zarządzania 
została zatwierdzona przez państwa członkowskie we 
wrześniu 2010 r.

Europejski semestr jest rocznym cyklem koordynacji 
polityki gospodarczej i fiskalnej oraz narzędziem zarzą-
dzania Europy 2020 służącym do zapewnienia inteli-
gentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu do końca dziesięciolecia. Poprzez 
ten proces Komisja ocenia czy i w jakim zakresie rozsze-
rzyć zobowiązania przyjęte przez państwa członkowskie 
pozwalające UE na osiągnięcie celów 2020 w kluczowych 
obszarach, takich jak poziom zatrudnienia, badania i 
rozwój, edukacja i walka z ubóstwem. Powinna również 
wspierać wdrożenie Paktu Stabilności i Wzrostu, (zmie-
nionego wraz z wejściem w życie tzw. sześciopaka w 
grudniu 2011 roku) i makroekonomiczną procedurę 
zaburzeń równowagi ekonomicznej oraz pakt Euro Plus.

ROCZNA WIZJA WZROSTU 
GOSPODARCZEGO (AGS)

Każdego roku w listopadzie, Komisja Europejska 
wydaje Roczną wizję wzrostu gospodarczego. Zawiera 
ona przegląd osiągniętego postępu i prognozę zawie-
rającą trzy główne elementy nadzoru: fiskalną, makro-
ekonomiczną i tematyczną (reformy strukturalne i 
zwiększające wzrost).

WIOSENNA RADA EUROPEJSKA
Wiosenna Rada Europejska - w oparciu o roczną wizję 

wzrostu gospodarczego, sprawdza:

• ogólną sytuację makroekonomiczną 

• postęp w realizacji pięciu celów na poziomie UE 

• postęp w ramach przewodnich inicjatyw 
Zawiera wytyczne polityczne obejmujące reformy 

fiskalne, makroekonomiczne i strukturalne oraz obszary 
sprzyjające wzrostowi oraz zapewnia doradztwo 
dotyczące ich wzajemnych powiązań.

PROGRAMY STABILNOŚCI I 
KONWERGENCJI ORAZ KRAJOWYCH 
PROGRAMÓW REFORM (KPR)

Państwa członkowskie prezentują następnie ich 
średnioterminowe strategie budżetowe w swoich 
programach stabilności i konwergencji oraz ustalają plany 
działania, które należy wdrożyć (w obszarach takich jak 
zatrudnienie, badania, innowacja, energia oraz włączenie 
społeczne) w ramach ich krajowych programów reform. 
W kwietniu te dwa dokumenty wysyłane są do oceny 
do Komisji.

ZALECENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW
Są przygotowywane przez Komisję po dogłębnym 

przeanalizowaniu wdrożenia ubiegłorocznych zaleceń 
politycznych, w połączeniu ze szczegółową analizą 
krajowych programów reform i programów stabil-
ności/konwergencji, które kraje członkowskie złożyły 
w kwietniu. Po uzyskaniu zatwierdzenia niniejszych 
zaleceń na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej 
i formalnym przyjęciu przez Radę Ministrów w lipcu, 
mają pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu 
i przyjęciu krajowych polityk gospodarczych i budżeto-
wych na następny rok.

KRAJOWE RAPORTY SPOŁECZNE (KRS-Y)
Krajowe raporty społeczne zastępują dotychcza-

sowe krajowe plany działania dotyczące włączenia 
społecznego i krajowe raporty dotyczące strategii opieki 
społecznej. KRS-y powinny być, co do zasady, przedsta-
wiane przez rządy krajowe Komisji Europejskiej wraz z 
ich Krajowymi Programami Reform (KPR) w kwietniu, a 
ich treść powinna być spójna i uzupełniająca w stosunku 
do MRP. KRS-y odgrywają ważną rolę w Europejskim 
semestrze, ponieważ stanowią podstawę osiągnięć 
celów społecznych strategii Europa 2020. Stanowią 
też wkład w roczne sprawozdanie społeczne przygo-
towane przez Komitet Ochrony Socjalnej (SPC) infor-
mując zainteresowane strony na poziomie narodowym 
i krajowym o postępach polityki społecznej na poziomie 
krajowym. Aby to zrobić, KRS-y powinny w szczególności 
obejmować trzy wątki otwartej metody koordynacji w 
dziedzinie integracji społecznej, emerytur i opieki zdro-
wotnej oraz opieki długoterminowej (patrz następny 
paragraf na temat OMK w polityce społecznej). 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm
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Jednak w sierpniu 2012 tylko 14 państw członkowskich 
przedstawiło swoje KRS-y i nie obejmowały one trzech 
aspektów społecznej OMK. Nie wiadomo jak poważnie 
te raporty będą brane pod uwagę przez przyszłe rządy 
krajowe. KRS-y są dobrowolne i nie przewiduje się 
żadnych sankcji dla państw członkowskich za ich dostar-
czenie z opóźnieniem lub niedostarczenie. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

AGE angażuje swoich członków w 
przygotowanie wspólnego wkładu 
do rocznej wizji wzrostu gospodarczego i 
zachęca je do indywidualnego wpływania na 
sporządzanie projektu ich KPR-ów i KRS-ów. 
Zachęca się je do kontaktu ze wszystkimi 
istotnymi ministerstwami zaangażowanymi w 
przygotowanie projektów tych raportów, ich 
wdrożenie, ocenę i redefinicję ich krajowych 
priorytetów politycznych oraz zapewnienie, 
że ich obawy są brane pod uwagę. Jesienią, 
w oparciu o analizę przez naszych członków 
propozycji politycznych prezentowanych w 
obu raportach przez ich rządy i zalecenia dla 
poszczególnych państw, AGE przygotowuje 
wspólną analizę i w piśmie na następne 
wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej 
określa punkty wspólnego zainteresowania, 
które powinny być omówione na szczeblu 
europejskim. 

WARTO WIEDZIEĆ

Europejski semestr: 
kto, co i kiedy?

Więcej informacji o kalendarzu europejskiego 
semestru na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej jest dostępne na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/index_pl.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pl.htm
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SPOŁECZNA OTWARTA 
METODA KOORDYNACJI

 Otwarta metoda koordynacji (OMK) jest dobro-
wolnym procesem współpracy politycznej opartym 
na ustaleniu wspólnych celów i wskaźników, które 
pokazują, jak można zmierzyć postęp dokonany w 
kierunku osiągnięcia tych celów. Jest stosowana do 
obszarów działania, w których Unia Europejska ma, 
zgodnie z traktatami UE, ograniczone kompetencje, ale 
gdzie państwa członkowskie uważają, że współpraca na 
poziomie europejskim stanowi wartość dodaną. 

Społeczna OMK lub OMK dotycząca ochrony socjalnej 
i włączenia społecznego obejmuje trzy szczególne 
aspekty polityki:

• Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

• Odpowiedniei stabilne emerytury; 

• Dostępna i trwała opieka zdrowia i długoterminowa 
wysokiej jakości. 
Społeczna OMK ma na celu rozwinięcie wzajemnego 

procesu uczenia poprzez prezentowanie i promo-
wanie określonych polityk, programów lub rozwiązań 
instytucjonalnych, uznanych za dobre praktyki przez 
poszczególne kraje. Jednym z kluczowych narzędzi w tej 
dziedzinie są seminaria wzajemnej oceny zajmujące się 
ochroną społeczną i integracją społeczną, która zachęca 
do upowszechniania dobrych praktyk w państwach 
członkowskich określając skuteczność kluczowych 
polityk i instytucji.

Grupy interesów społeczeństwa obywatelskiego, 
takie jak organizacje ludzi starszych mają być anga-
żowane do konsultacji przez rządy krajowe w każdej 
fazie procesu OMK - od rozwoju polityk narodowych 
po monitorowanie wdrożenia w krajach członkowskich. 
Rządy krajowe powinny również przeprowadzić z tymi 
grupami konsultacje przygotowując ich raporty dla 
Komisji Europejskiej. Niestety rzeczywistość w wielu 
krajach członkowskich wygląda trochę inaczej, ponieważ 
ich sprawozdania są przygotowywane przez urzędników 
państwowych bez konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organizacje osób starszych powinny 
nawiązywać kontakt z urzędnikami 
państwowymi odpowiedzialnymi za 
stworzenie projektu strategicznego raportu 
krajowego. Na przykład ministerstwo 
właściwe do spraw społecznych (w przypadku 
aspektu dotyczącego włączenia społecznego), 
ds. emerytur i finansów (w przypadku aspektu 
dotyczącego emerytur) i ministerstwo zdrowia 
i spraw społecznych (w przypadku aspektu 
dotyczącego zdrowia i długoterminowej 
opieki). 

Po opublikowaniu krajowego raportu 
społecznego, organizacje osób starszych 
muszą też stworzyć swoją własną analizę 
polityk krajowych. Muszą stworzyć swoją 
własną ocenę postępów, przygotować 
zalecenia dotyczące obszarów, które 
wymagają poprawy. 

 

Możesz wysłać opinię zwrotną 
swojej organizacji do AGE, która przekaże 
ją Komisji Europejskiej. Robi się to po to, 
aby pomóc grupom ekspertów AGE ds. 
zabezpieczenia społecznego, integracji 
społecznej i zdrowia. Co roku AGE informuje 
swoich członków o publikacji krajowych 
sprawozdań na stronie internetowej 
Komisji i zachęca ich do przeprowadzenia 
analizy tych sprawozdań oraz udzielenia 
opinii zwrotnej. Następnie AGE wysyła 
stworzone na tej podstawie materiały do 
Komisji, która wykorzystuje tę informację 
do stworzenia projektu swoich zaleceń dla 
państw członkowskich, które zostały zawarte 
we wspólnym sprawozdaniu dotyczącym 
zabezpieczenia społecznego i włączenia 
społecznego.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl
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Przydatne linki i 
materiały
• EUR-Lex - portal prawa UE: www.eur-lex.europa.eu/

en/treaties/index.htm 

• Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji 
Europejskiej: www.ec.europa.eu/justice/mission/
index_en.htm

• Strona internetowa Komisji Europejskiej poświę-
cona traktatowi lizbońskiemu: www.europa.eu/
lisbon_treaty/glance/index_en.htm 

• Strona internetowa dotycząca procedury oceny 
oddziaływania: www.ec.europa.eu/governance/
impact/index_en.htm

• Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej: www.
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

• Broszura „Konsultacje z europejskimi partne-
rami społecznymi: Zrozumieć, jak to działa”: 
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langI-
d=en&pubId=6152&furtherPubs=yes 

• portal e-Justice (może pomóc obywatelom 
zrozumieć, który sąd jest właściwy dla ich sprawy): 
https://e-justice.europa.eu/home.do 

• Budżet UE: www.ec.europa.eu/budget/explained/
myths/myths_en.cfm

• Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca 
UNCRPD: www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/convention/index_en.htm

• Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca 
Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych: 
www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=30214 

• Strona internetowa ONZ dotycząca UNCRPD:  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 

• Strona internetowa Rady Europy (wraz ze szcze-
gółami przystąpienia UE do EKPC, oraz pełny tekst 
Konwencji i jej protokół: www.coe.int/lportal/
web/coe-portal/what-we-do/human-rights/
eu-accession-to-the-convention

• Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) 2014-2020: 
www.ec.europa.eu/budget/reform 

• Europa 2020: www.ec.europa.eu/europe2020/
index_en.htm

• Europejski Semestr: http://ec.europa.eu/europe2020/
making-it-happen/ 

• Społeczna otwarta metoda koordynacji: www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en

WARTO WIEDZIEĆ

W ramach Europejskiego 
Roku 2012, Komisja Europejska 

opublikowała broszurę prezentulącą 
kompleksowy przegląd prawodawstwa UE, 
dostępnych funduszy, programów badawczych 
oraz innych strategii wspierających aktywność 
osób starszych. Publikację, dostępną we 
wszystkich językach UE, można pobrać 
poprzez następujący link:

www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=8710&langId=pl

http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.ec.europa.eu/budget/reform
http://www.ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en
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Na podstawie traktatów UE, decydenci UE ustalają 
priorytety polityczne i uruchamiają odpowiednie procesy 
ich wdrożenia. II część zawiera przegląd najbardziej 
istotnych informacji dla ludzi starszych.

Aktywne obywatelstwo 
i głos ludzi starszych w 
kształtowaniu polityki

Jak to pokazano w najnowszym eurobarometrze 
opinii publicznej w Unii Europejskiej, zaufanie do Unii 
Europejskiej spadło od jesieni 2011 i nadal znajduje się na 
najniższym poziomie. Unia Europejska i jej różne organy 
cierpią z powodu braku demokracji i wydają się niedo-
stępne dla zwykłych obywateli, ponieważ ich metoda 
działania jest skomplikowana. Taka sytuacja pogłębiła 
się w wyniku kryzysu, który rozpoczął się w 2008 roku. 
We wrześniu 2012 r. tylko 31% obywateli powiedziało, że 
ufają Unii Europejskiej, w porównaniu z 57% procentami 
we wrześniu 2007 roku.

DIALOG OBYWATELSKI I 
DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA

Aby pokonać lukę między UE i jej obywatelami, w 
traktacie lizbońskim wprowadzono nowy artykuł 11 
dotyczący demokracji uczestniczącej. Niniejszy artykuł 
uznaje ważność dialogu obywatelskiego i zwiększa 
możliwość uczestnictwa stowarzyszeń społeczeń-
stwa obywatelskiego w procesie tworzenia polityki 
europejskiej. Wprowadza obowiązek przeprowadzenia 
konsultacji z organizacjami społeczeństwa obywa-
telskiego w procesie tworzenia polityki: instytucje 
powinny “dać obywatelom i przedstawicielom stowa-
rzyszeń możliwość przedstawienia i publicznej wymiany 
poglądów we wszystkich obszarach działalności Unii”, 
„zachować otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze 

stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem 
obywatelskim”, oraz „przeprowadzić szerokie konsul-
tacje z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, 
by działania Unii były spójne i przejrzyste”.

EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ 
DZIAŁALNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Jedną z zawartych w traktacie lizbońskim innowacji 
na rzecz wzmocnienia demokracji uczestniczącej i 
zaangażowania obywateli w proces podejmowania 

II. Działanie UE na rzecz 
promowania praw osób 
starszych 

WARTO WIEDZIEĆ

Dialogu obywatelskiego nie należy 
mylić z dialogiem społecznym. To dwa różne 
pojęcia. Dialog obywatelski ma charakter 
ogólny i nawiązuje do polityki publicznej w 
całości, natomiast dialog społeczny zajmuje 
się konkretną sferą makro-ekonomiczną i 
jest ustrukturyzowany tak, by skupiać się 
na konkretnych celach i standardowych 
podmiotach: władze publiczne, pracodawcy i 
pracownicy.

 

AGE wydało ‘Przewodnik 
dialogu obywatelskiego 
dotyczący promowania integracji społecznej 
osób starszych ’, który prezentuje zarówno 
organizacje osób starszych, jak i określone 
zadania i obowiązki władz publicznych 
mające na celu urzeczywistnienie dialogu 
obywatelskiego dotyczącego starzenia 
się: http://www.age-platform.eu/images/
stories/106_AGE-civil-dialogue-PL-web.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-PL-web.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-PL-web.pdf
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decyzji w Unii Europejskiej jest Europejska inicjatywa 
na rzecz działalności obywatelskiej (ECI), obowiązująca 
od 1 kwietnia 2012 r.. Ten nowy instrument pozwala co 
najmniej jednemu milionowi obywateli z co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich UE na zaproszenie 
Komisji Europejskiej do przedłożenia wniosków ustawo-
dawczych w obszarach, w których Komisja jest do tego 
uprawniona. 

Po zebraniu podpisów i ich weryfikacji przez 
państwa członkowskie, inicjatywa obywateli musi 
zostać przedłożona Komisji. Od tego momentu Komisja 
będzie miała trzy miesiące na przeanalizowanie zgło-
szonych przez obywateli wniosków. Jednocześnie 
organizatorzy zostaną przyjęci przez Komisję i będą 
mieli również możliwość zaprezentowania swojej inicja-
tywy na publicznym wysłuchaniu zorganizowanym w 
Parlamencie Europejskim. Komisja stworzy następnie 
publiczny dokument zawierający jej konkluzje dotyczące 
inicjatywy i ewentualne działania, które zamierza podjąć 
oraz przedstawi swoje uzasadnienie.

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Więcej informacji dotyczących EIO: www.ec.europa.

eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/
eci_work_en.pdf

• Ogólna strona internetowa EIO: www.ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/welcome 

iwdziałanie 
dyskryminacji 

Prawo antydyskryminacyjne UE ustanawia spójny 
zestaw praw i obowiązków we wszystkich krajach UE, 
w tym procedur pomagających ofiarom dyskryminacji. 
Dzięki tym przepisom, obywatele mają prawo do: 

• ochrony prawnej przeciwko bezpośredniej i pośred-
niej dyskryminacji na tle pochodzenia rasowego lub 
etnicznego w edukacji, w sprawach zabezpieczenia 
socjalnego, opiece zdrowotnej i dostępie do towarów 
i usług; 

• równego traktowania przy zatrudnieniu i szkoleniu 
niezależnie od pochodzenia rasowego lub etnicznego, 
religii lub światopoglądu, orientacji seksualnej, niepeł-
nosprawności lub wieku; 

• podejmowania działań w celu zwalczania dyskrymi-
nacji z wyżej wymienionych powodów; 

• otrzymywania pomocy od organizacji krajowych 
promujących równe traktowanie i pomagających 
ofiarom dyskryminacji rasowej; 

• zgłaszania skarg w ramach procedury sądowej lub 
administracyjnej (postępowanie pojednawcze) oraz 
domagania się odpowiednich kar dla tych, którzy 
dyskryminują. 

PROMOWANIE RÓWNOŚCI W ZATRUDNIENIU
Dyrektywa o równości zatrudnienia, która została 

przyjęta w 2000 (patrz rozdział dotyczący zatrudnienia) 
jest pierwszym instrumentem UE mającym na celu zwal-
czanie dyskryminacji ze względu na wiek. Określa ogólne 
ramy zwalczania dyskryminacji ze względu na religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, ale niestety jej ochrona jest ograniczona do 
obszarów zatrudnienia i pracy.

Zgodnie z artykułem 6 niniejszej dyrektywy, zakaz 
dyskryminacji nie jest całkowity i państwa członkowskie 
mogą określić obszary uzasadnionego zróżnicowanego 
traktowania ze względu na wiek. W rezultacie, niektóre z 
państw członkowskich określiły szczególne wykluczenia, 
podczas gdy inne przyjęły swobodną interpretację, 
która pozwala na wiele przypadków nieuzasadnionej 
dyskryminacji na bazie stereotypów i założeń ogólnych. 
Jak wyjaśniła Europejska Sieć Ekspertów w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji: “Tworzy to swoistą lukę 
w zakazie dyskryminacji na tle wieku i oznacza, że należy 
wprowadzić delikatną równowagę dla zapewnienia 
sensowności zakazu”. 

WARTO WIEDZIEĆ

Praktyczne ustalenia, warunki i 
procedury EIO zostały określone w nowej 
regulacji1, zaproponowanej przez Komisję 
Europejską i przyjętej przez Parlament 
Europejski oraz Radę (patrz przydatne linki 
poniżej) 
1 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
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Dlatego orzecznictwo jest ważnym narzędziem 
określającym warunki zasadności zróżnicowanego 
traktowania. Mimo, że oznacza to indywidualną analizę 
każdego przypadku, wydają się tu pojawiać pewne 
ogólne kryteria wynikające z zastosowania dyrektywy 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

• Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek jest 
ogólną zasadą prawa wspólnotowego, która znalazła 
swój wyraz w dyrektywie 2000/78 i musi zostać w 
pełni zrealizowana przez sądy krajowe11 

• Pozbawianie pracownika prawa do odprawy z 
uzasadnieniem, że może on skorzystać z emerytury 
jest dyskryminacją ze względu na wiek. Takie postę-
powanie stosowano zarówno wobec tych, którzy 
otrzymali emeryturę, jak i tych, którzy są do niej 
uprawnieni, ale nadal pracują12 

• Limit wieku, który jest prawdziwy i wynika z wymagań 
zawodu może być uzasadniony13 

• Obowiązkowy wiek emerytalny można uzasadnić na 
podstawie takich spraw, jak unikanie sporów zwią-
zanych ze zdolnością pracownika do pracy powyżej 
pewnego wieku; zapewnienie równowagi międzypo-
koleniowej; efektywne planowanie odejścia z pracy i 
rekrutacji pracowników oraz zachęcanie do rekrutacji 
i wspierania ludzi młodych14 

11 Mangold v. Helm, C – 144/04
12 Ingeniorforeningen i Danemark v. Region Syddanmark, 

C-499/08
13 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, C-229/08
14 Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) v. Land 

Hessen

DZIAŁANIE UE MAJĄCE NA CELU 
ZWALCZANIE DYSKRYMINACJI 
NIEZWIĄZANEJ Z ZATRUDNIENIEM

W wyniku lobbingu organizacji pozarządowych UE, 
mających na celu przekonanie instytucji europejskich 
o potrzebie większej ilości działań na poziomie UE w 
zakresie zwalczania dyskryminacji, Komisja Europejska 
zbadała możliwość rozszerzenia ustawodawstwa poza 
sprawy zatrudnienia i w 2008 roku zaproponowała 
Projekt dyrektywy zwalczającej dyskryminację ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, religię i orien-
tację seksualną niezwiązaną z zatrudnieniem jako 
wynik europejskiego roku równych szans dla wszystkich 
2007.

Ta dyrektywa obejmuje równy dostęp do towarów 
i usług oraz jest ważnym krokiem w kierunku Unii 
Europejskiej wolnej od dyskryminacji. Mimo to zawiera 
określone przepisy pozwalające państwom członkow-
skim na zróżnicowane traktowanie ludzi starszych przy 
dostępie do świadczeń społecznych, ubezpieczenia 
i produktów finansowych. Oznacza to, że państwa 
członkowskie miałyby szeroki margines swobody jeśli 
chodzi o to, co można uznać za uzasadnione odmienne 
traktowanie ze względu na wiek, a to mogłoby znacznie 
osłabić efektywną ochronę ludzi starszych przez prawo 
UE. 

Ten wniosek jest nadal przedmiotem dyskusji państw 
członkowskich w Radzie Ministrów. Niestety wiele 
państw członkowskich jest przeciwnych tej propozycji 
i dlatego działania UE w dziedzinie niedyskryminacji są 
blokowane ze względu na wymóg jednomyślności w 
działaniach unijnych dotyczących niedyskryminacji.

AGE współpracuje z innymi sieciami antydyskrymina-
cyjnymi UE próbując zapewnić by negocjacje w Radzie 
poprawiły projekt dyrektywy w zakresie ochrony, jaką 
dyrektywa ta ma zapewnić ludziom starszym oraz w 
innych objętych nią dziedzinach. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Istotne jest, aby stowarzyszenia ludzi 
starszych monitorowały wdrażanie 
dyrektywy o zatrudnieniu w swoich krajach, 
regularnie sprawdzając czy ich krajowe 
prawodawstwo i orzecznictwo chroni 
ducha dyrektywy i nie służy do legalizacji 
dyskryminacji ze względu na wiek.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT
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Oprócz działalności legislacyjnej, UE zapewnia 
coroczne forum do dyskusji i promowania równych praw 
i szans dla wszystkich. Szczyt Równości jest współor-
ganizowany z Prezydencją UE i Komisją Europejską i ma 
na celu wymianę wiedzy i doświadczeń dla opracowania 
skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania wszelkim 
formom dyskryminacji. 

RÓWNOŚĆ PŁCI
Równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawo-

wych zasad UE, uznanych w Traktatach UE 15 i Karcie 
Praw Podstawowych16. Duża część europejskiego prawa 
i dokumentów poświęcona jest równości płci oraz dyrek-
tywom dotyczącym dostępu do zatrudnienia, równej 
płacy, ochrony macierzyństwa, urlopu rodzicielskiego 
i zabezpieczeniu społecznemu. Najbardziej istotne dla 
starszych kobiet są następujące przepisy:

• Dyrektywa 2004/113/WE: wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług

• Dyrektywa 2006/54/WE: w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równości szans oraz równego trak-
towania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy

• Dyrektywa 2010/41/UE: w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzą-
cych działalność na własny rachunek 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 

został ustanowiony w 2006 r. w celu zapewnienia 
fachowej wiedzy, poszerzenia wiedzy i zwiększenia 
widoczności spraw równości mężczyzn i kobiet. 
Niezależnie od istniejącego prawodawstwa UE i instru-
mentów polityki dot. równości płci, obecne ramy okazały 
się do tej pory niewystarczające dla zapewnienia wpro-
wadzenia równości mężczyzn i kobiet w praktykę. 
Legislacja jest kluczowa ale niewystarczająca. Polityki 
równości płci są konieczne do złagodzenia skutków 
starzenia się społeczeństwa. 

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
zawiera program działania Komisji Europejskiej w latach 
2010-2015. Są to kompleksowe ramy zobowiązujące 
Komisję do promowania równości płci we wszystkich jej 
politykach. Strategia kładzie nacisk na przyczynianie się 

15 Artykuł 2 i artykuł 3(3) TUE oraz artykuł 157 TFUE
16 Artykuł 23

ZAANGAŻUJ SIĘ

Ludzie starsi powinni śledzić te debaty 
na poziomie krajowym i wyjaśniać, 
dlaczego ważne jest zwalczanie dyskryminacji 
ze względu na wiek, na którą napotykają 
ludzie starsi w kontekście starzejącego 
się społeczeństwa. Zbieranie konkretnych 
przykładów praktyk dyskryminacyjnych oraz 
dobrych praktyk przydaje się do przekonania 
polityków, że problem istnieje i należy się nim 
zająć. Ponieważ działalność UE w obszarze 
antydyskryminacji wymaga jednomyślności, 
ważne jest aby organizacje ludzi starszych 
we wszystkich państwach członkowskich UE 
prowadziły wobec swoich rządów lobbing na 
rzecz przyjęcia dyrektywy.

 

Po naszym wezwaniu, aby 
UE zajęła się ograniczeniami 
wiekowymi w zakresie produktów 
finansowych i dzięki przykładom zebranym 
przez członków AGE pokazującym przeszkody 
w dostępie do ubezpieczeń zdrowotnych, 
podróżnych i ubezpieczeń samochodów 
oraz kredytów hipotecznych, Komisja 
Europejska powołała grupę ds. dialogu 
o ubezpieczeniach, która zrzesza sektor 
ubezpieczeń i bankowości oraz organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, takie jak 
AGE, zajmującą się omawianiem barier w 
dostępie do produktów ubezpieczeniowych i 
finansowych. 

 

AGE jest reprezentowana na 
tegorocznej imprezie przez silną delegację 
i jej wkład obejmuje określenie wyzwań 
związanych z równością i konkretne sugestie 
dla działań UE. 

http://eige.europa.eu/
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
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równości płci do wzrostu gospodarczego i zrównowa-
żonego rozwoju. Wspiera włączenie wymiaru równości 
płci w strategię Europa 2020. Co roku zgłaszane są 
postępy, które są następnie przedstawiane w raporcie 
dotyczącym równości mężczyzn i kobiet.

Prace UE dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć 
są szczególnie ważne dla kobiet starszych, ponieważ to 
one napotykają na wiele przeciwności na rynku zatrud-
nienia, które wpływają na ich prawa do emerytury i 
narażają je na większe ryzyko ubóstwa niż mężczyzn. 
Dodatkowo kobiety są często dyskryminowane w 
zakresie objęcia ubezpieczeniem oraz borykają się z 
wieloma wyzwaniami dotyczącymi zrównoważenia 
zatrudnienia i opieki nad dziećmi.

Oprócz istniejącego prawodawstwa UE, orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości UE odgrywa istotną rolę w 
zapewnianiu przestrzegania ducha dyrektywy przez 
kraje członkowskie przy jej wdrażaniu. 

W marcu 2011r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 
przełomowe orzeczenie w sprawie Test-Achats17 
dotyczące dyskryminacji płci w składkach ubezpiecze-
niowych. Sąd najwyższy UE orzekł, że różne składki 
ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn są niezgodne z 
Kartą Praw Podstawowych UE. Umożliwienie państwom 
członkowskim odstępstwa od zasady równego trak-
towania kobiet i mężczyzn w ich prawie krajowym 
(klauzula opt-out)18 jest więc niezgodna z prawem. Od 
21 grudnia 2012 r. w UE nie jest dozwolone żadne dalsze 
różnicowanie składek i świadczeń dla kobiet i mężczyzn.

AGE przewiduje pozytywny rozwój sytuacji starszych 
kobiet, ponieważ orzeczenie w sprawie Test-Achats 
będzie zapobiegać ich finansowemu karaniu przy 
dostępie do uzupełniającego ubezpieczenia zdro-
wotnego, chronić ich przed dyskryminacją ze strony 
pracodawców z powodu wyższych kosztów ubezpie-
czenia zatrudnienia i zapewni lepsze warunki w ramach 
prywatnych planów emerytalnych i oszczędzania.

Pod auspicjami Komisji, w marcu 2009 powołano 
Forum płci skupiające przedstawicieli państw człon-
kowskich, organy ds. równości, branżę ubezpieczeniową, 
aktuariuszy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
które ma pomagać Komisji w zrozumieniu obecnych 
praktyk państw członkowskich dotyczących artykułu 
5.2 i pomóc Komisji przygotować projekt sprawozdania 
z realizacji, w celu ułatwienia dialogu pomiędzy stronami 

17 C-236/09
18 Dyrektywa 2004/113/WE: www.eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN
:PDF

zainteresowanymi i zachęcenia do dzielenia się najlep-
szymi praktykami w tym obszarze. Forum wykorzystało 
również okazję do dyskusji na temat konsekwencji orze-

czenia w sprawie Test-Achats dla państw członkowskich i 
branży ubezpieczeniowej oraz jej wpływu na emerytury. 

RÓWNOŚĆ RASOWA
Dyrektywa o równości rasowej, wdrażająca 

zasadę równego traktowania osób niezależnie od ich 
pochodzenia rasowego lub etnicznego, jest ważna dla 
osób starszych z mniejszości etnicznych. Ma znacznie 
szerszy zakres niż dyrektywa dotycząca zatrudnienia i 
zobowiązuje państwa członkowskie do zakazu dyskry-
minacji ze względu na rasę w obszarze zatrudnienia, 

WARTO WIEDZIEĆ

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska 
przedstawiła wytyczne dotyczące 
zastosowania dyrektywy dla produktów 
ubezpieczeniowych w świetle orzeczenia 
Test-Achats19 w celu zapewnienia pewności 
prawa oraz pomaga ubezpieczycielom w 
dostosowaniu ich umów.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organizacje osób starszych powinny 
monitorować wdrożenie orzeczenia 
Test-Achats przez ich władze krajowe i 
zgłaszać uporczywe praktyki dyskryminacyjne 
w branży ubezpieczeń na poziomie krajowym.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racial-equality-directive-application-and-challenges
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szkoleń, edukacji, dostępu do ubezpieczeń społecznych 
i opieki zdrowotnej, świadczeń społecznych i dostępu do 
towarów i usług, w tym mieszkań. 

RÓWNE SZANSE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Chociaż nie wszystkie osoby starsze mają problemy z 
niepełnosprawnością, a wiele wyzwań stojących przed 
osobami starszymi nie jest związanych z niepełnospraw-
nością, ramy prawne UE dla osób niepełnosprawnych z 
dużym prawdopodobieństwem mogą mieć pozytywny 
wpływ na ochronę osób starszych, w szczególności w 
zakresie dostępności, zdolności do czynności prawnych, 
mobilności, włączenia i udziału społecznego. 

Europejska strategia w sprawie niepełnospraw-
ności 2010-2020 określa serię działań na rzecz poprawy 
równości osób niepełnosprawnych i ma na celu przeła-
manie barier, które nie pozwalają im w pełni korzystać 
z ich praw jako obywateli i konsumentów. Jej celem jest 
zapewnienie dostępu do finansowania UE, zwiększenie 
świadomości społecznej na temat niepełnosprawności 
i zachęcenie rządów państw członkowskich do współ-
pracy w celu usunięcia przeszkód dla ich integracji w 
społeczeństwie. Jej celem jest również wypełnienie zobo-
wiązań UE wynikających z Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych. (patrz część I i III). W swoich 
wysiłkach na rzecz promowania równych praw dla osób 
niepełnosprawnych, UE próbuje uwzględnić potrzeby 
ludzi starszych i promuje koncepcję Projektowania dla 
Wszystkich. 

Strategia opiera się na doświadczeniach   Planu 
działania w sprawie niepełnosprawności (2004-2010) 
i skupia się na dostępności, uczestnictwie, równości, 
zatrudnieniu, kształceniu i szkoleniu, ochronie socjalnej, 
zdrowiu i działaniach zewnętrznych. Jej cele na następne 
pięć lat obejmują:

• opracowanie polityk na rzecz niewykluczającego 
kształcenia wysokiej jakości

• zapewnienie, aby europejski program walki z 
ubóstwem skupiał się na ludziach niepełnosprawnych 

• działania na rzecz uznania kart niepełnosprawności w 
całej UE w celu zapewnienia równego traktowania w 
pracy, życiu lub podróżowaniu po UE

• opracowanie standardów dostępności dla lokali 
wyborczych i materiałów kampanii wyborczych

• uwzględnianie praw osób niepełnosprawnych w 
ramach programów rozwoju kierowanych na zewnątrz 
oraz dla krajów kandydujących do UE.

Komisja odzwierciedla również rozwój Europejskiej 
ustawy o dostępności (patrz część II, rozdział dotyczący 
dostępności) zawierającej środki na rzecz poprawy 
dostępności do dóbr i usług na rynku europejskim. 

ROLA ORGANÓW DS. RÓWNOŚCI 
W PROMOWANIU RÓWNOŚCI W 
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

Organy ds. równości to wyspecjalizowane organy 
państw członkowskich zajmujące się sprawami równego 
traktowania. Ich zadaniem jest promowanie równego 
traktowania w związku z religią lub światopoglądem, 
pochodzeniem rasowym lub etnicznym, wiekiem, 
niepełnosprawnością, płcią, orientacją seksualną, pocho-
dzeniem społecznym, narodowością lub innym. Ich rola 
może obejmować udzielanie porad prawnych i świad-
czenie reprezentacji prawnej, monitorowanie wdrażania 
zasad równości, wspieranie podmiotów do przyjęcia 
dobrych praktyk równości w dziedzinie zatrudnienia i 
świadczenia usług, rozwój bazy wiedzy poprzez badania 
i podnoszenie świadomości na temat praw wynikających 
z ustawodawstwa dotyczącego równego traktowania, 
przyczyniając się tym samym do tworzenia kultury 
korzystnej dla tych praw. Wiele organów ds. równości 
pracuje na różnych poziomach w związku z dyskrymi-
nacją ze względu na wiek, czasem wykraczając poza 
sektor zatrudnienia.

Praca organów ds. równości nad poszczególnymi 
przypadkami pokazuje wiele głównych obszarów, w 
których ludzie starsi zgłaszają przypadki dyskryminacji 
wobec nich: ogłoszenia o pracę; dostęp do zatrudnienia 
i rekrutacji; zwolnienia i przymusowe odejście na 
emeryturę; dostęp do ubezpieczeń (podróżnych, komu-
nikacyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie 
i zdrowie); mieszkalnictwo; ochrona socjalna; opieka 
społeczna i zdrowotna. 

Współpracę i wymianę poglądów pomiędzy organami 
ds. równości w całej Europie ułatwia Equinet, euro-
pejska koordynacja organów ds. równości. Celem sieci 
jest pomoc organom ds. równości w spełnianiu swoich 
zadań poprzez tworzenie trwałej sieci i bazy zasobów dla 
wymiany ekspertyzy prawnej, strategii egzekwowania, 
szkoleń i najlepszych praktyk oraz dostarczanie platform 
dla dialogu z instytucjami europejskimi. Robi się to w 
celu wspierania jednolitego wdrażania niedyskryminu-
jącego prawa UE i zwiększenia ochrony prawnej dla ofiar 
dyskryminacji.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.equineteurope.org/
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W ramach konkretnego wkładu w Europejski 
Rok 2012 Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej, Equinet przeprowadził między 
kwietniem i czerwcem 2011 roku badanie 19wśród swoich 
członkowskich organów ds. równości w celu zebrania 
danych i zbadania ich pracy w dziedzinie dyskryminacji 
wiekowej na rzecz zwalczania tego typu dyskryminacji i 
promowania równości osób starszych. Ten raport ujawnił, 
że wiele osób w społeczeństwie nie wie lub nie uważa, 
że dyskryminacja wobec osób starszych jest zabroniona, 
albo ma tendencję do pomniejszania znaczenia tego typu 
dyskryminacji w porównaniu z innymi formami dyskry-
minacji. To prowadzi do niewystarczającego zgłaszania 
dyskryminacji ze względu na wiek i stanowi znaczną 
barierę w pracy organów zajmujących się równością. 

Dodatkowo, w niektórych krajach odnotowano względną 
słabość organizacji pozarządowych (NGO) reprezentu-
jących osoby starsze, brak organizacji pozarządowych 
zajmujących się dyskryminacją ze względu na wiek lub 
brak dostępnych dla tych organizacji zasobów. 

19	 www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination 

EUROPEJSKA AGENCJA PRAW 
PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

Europejska Agencja Praw Podstawowych Uniie 
Europejskiej powstała w Wiedniu 1 marca 2007 roku. 
Jest następcą Europejskiego Centrum Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii (EUMC). Agencja jest niezależnym 
centrum eksperckim w zakresie praw podstawowych, a 
jej głównym zadaniem jest zbieranie i analiza informacji, 
zapewnianie doradztwa i podnoszenie świadomości. 
Wśród innych tematów, ma mandat do pracy nad dyskry-
minacją wiekową.

Agencja wykonuje swoje zadania w sposób nieza-
leżny. Ma prawo do formułowania opinii dla instytucji 
UE i krajów członkowskich przy wdrażaniu prawa 
wspólnotowego, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej lub 
Komisji Europejskiej. Nie posiada mandatu do badania 
indywidualnych skarg, ani nie ma uprawnień do podej-
mowania decyzji regulacyjnych. 

Agencja stworzyła również platformę praw podsta-
wowych jako ustrukturyzowane forum ze społeczeń-
stwem obywatelskim i organizacjami praw człowieka, 
których członkiem jest AGE. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organy ds. równości są istotnym 
źródłem informacji dla ludzi 
starszych i dla organizacji ludzi starszych 
ważne jest stworzenie dobrych relacji z tymi 
organami krajowymi. Zapewnia to kanały, 
którymi organizacje ludzi starszych mogą 
uczestniczyć w krajowymi procesie równości 
i zapewniać odpowiednie rozwiązanie 
kwestii dyskryminacji wiekowej na szczeblu 
krajowym. Zachęcamy członków AGE do 
monitorowania i uczestnictwa w działalności 
ich organów ds. równości i starań o 
uwzględnienie przez ich krajowe organy ds. 
równości jako podmiotów z którymi można się 
konsultować.

 

AGE prowadzi stały lobbing 
mający na celu zapewnienie, by priorytety 
Agencji Praw Podstawowych obejmowały 
walkę z dyskryminacją ze względu na 
wiek i powiązanie wieku z innymi formami 
dyskryminacji. AGE chce, aby położyć 
szczególny nacisk na dyskryminację płci, z 
którą muszą się mierzyć starsze kobiety, a 
szczególnie na prawa społeczne, ograniczenie 
ubóstwa i integrację społeczną, która powinna 
obejmować ochronę starszych pracowników i 
konsumentów. 

http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/en
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PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Zwalczanie dyskryminacji w UE: www.ec.europa.eu/

justice/discrimination/index_en.htm

• Dyrektywa 2000/78/WE, ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy: www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:00
22:EN:PDF 

• Propozycja dyrektywy Rady w sprawie wpro-
wadzenia w życie zasady równego traktowania 
osób bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną : 
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT

• Europejski instytut ds. równości kobiet i mężczyzn: 
www.eige.europa.eu 

• Strategia na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn: www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6568&langId=en 

• Roczne sprawozdanie na temat równości mężczyzn i 
kobiet: www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/
document/index_en.htm 

• Dyrektywa 2000/43/WE wprowadzająca w 
życie zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne: 
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT 

• Europejska strategia w sprawie niepełnospraw-
ności 2010-2020: www.ec.europa.eu/justice/
discrimination/disabilities/disability-strategy/
index_en.htm 

• Equinet: www.equineteurope.org 

• Agencja Praw Podstawowych: http://fra.europa.eu

• Europejskie Lobby Kobiet : www.womenlobby.org

• Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych: www.
edf-feph.org

• Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi: www.enar-eu.
org

• Europejskie Biuro Informacji o Romach: www.
erionet.eu

• ILGA-Europe (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Lesbijek i Gejów w Europie): www.ilga-europe.org

http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eige.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.equineteurope.org
http://fra.europa.eu
http://www.womenlobby.org
http://www.edf-feph.org
http://www.edf-feph.org
http://www.enar-eu.org
http://www.enar-eu.org
http://www.erionet.eu
http://www.erionet.eu
http://www.ilga-europe.org
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Zatrudnienie 
Średnia długość życia w UE wzrasta. Jednak efektywny 

wiek emerytalny nie podąża za tym trendem. Kluczowym 
celem strategii Europa 2020 jest osiągnięcie poziomu 
75% zatrudnienia do roku 2020. Jest to cel uznany za 
konieczny w celu zapewnienia długotrwałej stabilności 
naszego systemu zabezpieczenia społecznego w świetle 
demograficznego starzenia się społeczeństwa, które 
doświadcza Europa. Ten cel wygląda bardzo ambitnie 
w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i 
powolnego wzrostu. 

Pierwszy roczny przegląd zatrudnienia Zatrudnienie i 
zmiany społeczne w Europie 2011 (ESDE) opublikowany 
przez Komisję Europejską w lutym 2012 podkreśla, że 
niezbędny jest szereg polityk zatrudnienia polityki 
społecznej dla zapewnienia długoterminowego 
ożywienia gospodarczego UE oraz dostatecznej liczby 
miejsc pracy dla wszystkich w obecnej atmosferze konso-
lidacji finansowej i ponurych prognoz gospodarczych. 

Przegląd pokazuje w szczególności, że podczas gdy 
nierówności spadły lub wzrosły tylko nieznacznie w 
historycznie bardziej nierównych krajach (takich jak 
Włochy lub Grecja), to wzrosły w wielu tradycyjnie egali-
tarnych państwach członkowskich, takich jak kraje skan-
dynawskie a ogólna tendencja pozostaje wzrostowa. 
Zwiększenie udziału w rynku pracy, lepsze wydatki 
socjalne i sprawiedliwe opodatkowanie najwięcej zara-
biających oraz największych majątków może przyczynić 
się do złagodzenia nierówności.

Unia Europejska wdraża szeroki zakres inicjatyw w 
celu wspierania dłuższej aktywności zawodowej i w celu 
pomocy państwom członkowskim w tworzeniu miejsc 
pracy i zwalczaniu długotrwałego bezrobocia.

WIĘCEJ LEPSZYCH MIEJSC PRACY
Aby wesprzeć państwa członkowskie w ich wysiłkach 

na rzecz osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia w ramach 
strategii Europa 2020, Europejska Strategia Zatrudnienia 
(ESZ) zapewnia zestaw środków i koordynuje politykę 
zatrudnienia państw członkowskich. ESZ dąży do stwo-
rzenia większej ilości lepszych miejsc pracy w całej UE 
oraz chce pomóc niektórym grupom w trudnej sytuacji, 
takim jak kobiety, starsi pracownicy i długotrwale bezro-
botni, pozostać na rynku pracy lub wrócić na niego. 

Priorytety ESZ obejmują zachęcanie do dłuższej 
aktywności zawodowej. ESZ bardzo mocno skupia się 
na śledzeniu postępów, koordynacji i sprawozdaw-

czości. Oferuje krajom UE instrumentarium („otwarta 
metoda koordynacji”) wymiany informacji, przedysku-
towania i koordynacji ich polityki zatrudnienia.

 Wiosną 2012 r. przyjęto nowy pakiet zatrudnienia. Jest 
to zestaw działań skoncentrowanych na stronie popytu 
tworzenia miejsc pracy, określaniu sposobów, przy 
pomocy których państwa członkowskie mogą zachęcać 
do zatrudniania zmniejszając opodatkowanie pracy lub 
bardziej wspierając nowopowstałe firmy. Określa też 
obszary, które posiadają największy potencjał tworzenia 
miejsc pracy w przyszłości: zielona gospodarka, usługi w 
zakresie ochrony zdrowia i opieki oraz nowe technologie. 

Wspólny raport o zatrudnieniu (JER) zawiera przegląd 
sytuacji zatrudnienia w UE oraz polityki związanej z 
rynkiem pracy. Zachęca kraje członkowskie do zastoso-
wania czterech wytycznych dotyczących zatrudnienia20, 
które są związane z udziałem w rynku pracy, kwalifi-
kacjami, wykształceniem i ubóstwem. Najważniejsze 
zagadnienia związane z osobami starszymi w JER 
obejmują:

• Uczestnictwo w rynku pracy

• Tworzenie miejsc pracy

• Równość płci oraz równowaga między życiem 
zawodowym i prywatnym

• Wykwalifikowanych pracowników oraz kształcenie 
ustawiczne

• Wzrost sprzyjający integracji społecznej

• Wsparcie dla osób opiekujących się ludźmi starszymi

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest kluczowym 

instrumentem finansowym, który może zostać wykorzy-
stany przez krajowe i lokalne strony zainteresowane w 
celu wzmocnienia zdolności decydentów, pracodawców 
i pracowników, usuwania barier dla kobiet, ułatwienia 
długotrwałego zatrudnienia i doprowadzenia do 
postępu, który jest potrzebny do zwiększenia poziomu 
zatrudnienia starszych pracowników obu płci.

Przyszły Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020, 
dysponujący kwotą 84 miliardów euro przeznaczonych 
na inwestycje we wspieranie zatrudnienia, będzie miał 
na celu wspieranie dłuższego, zdrowszego i bardziej 
produktywnego życia zawodowego.

20 www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.
en10.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=pl
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl
http://www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
http://www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
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PROMOWANIE BARDZIEJ POZYTYWNEGO 
PODEJŚCIA DO STARSZYCH PRACOWNIKÓW

Oprócz wysokiego poziomu bezrobocia, wielu 
pracodawców napotyka na coraz większe trudności 
ze znalezieniem i zatrzymaniem wykwalifikowanych 
pracowników, potrzebnych do zachowania konkurencyj-
ności. Jednak nadal dość niechętnie zatrudniają starszych 
pracowników, ponieważ wciąż dominują przekonania 
dyskryminujące ludzi starszych. 

Dyrektywa Zatrudnienia, która zakazuje dyskry-
minacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię i orientację seksualną zapewniła znaczne postępy 
w zwiększaniu świadomości dotyczącej dyskryminacji ze 
względu na wiek. Jednak wyraźnie ustawodawstwo nie 
wystarcza i UE wdraża dodatkowo tak zwane „miękkie” 
środki w celu promowania różnorodności wiekowej w 
miejscu pracy oraz bardziej pozytywnego wizerunku 
starszych pracowników. Takie działania obejmują 
kampanie i projekty partnerów społecznych. 

UE stara się również pokonać przeszkody, z którymi 
ludzie starsi borykają się chcąc pozostać lub ponownie 
wejść na rynek pracy wraz z koniecznością zrówno-
ważenia swojego życia zawodowego i obowiązkami 
związanymi z opieką nad członkami swojej rodziny. Do 
tej pory nie poświęcano dostatecznej uwagi wspieraniu 
nieformalnych opiekunów osób starszych - z których 
większość to kobiety w wieku 50+ -, tak więc AGE przy-
chylnie spogląda na nowe rozważania na poziomie UE 
dotyczące możliwych propozycji legislacyjnych urlopów 
dla opiekunów. Takie przepisy są potrzebne w kontekście 
starzenia się społeczeństwa i cięć w budżecie, w związku 
z czym duża ilość osób starszych boryka się z obowiąz-
kami rodzinnymi zapewniając pomoc starszym rodzicom 
i młodszym wnukom i nie robi się nic aby pomóc im w 
pozostaniu na rynku pracy. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Doroczna Analiza zatrudnienia i zmian 

społecznych w Europie 2011: www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en 

• Europejski Fundusz Społeczny (ESF): www.ec.europa.
eu/esf/home.jsp?langId=en

• EuropejskaStrategia Zatrudnienia (EES): www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en 

• Pakiet dotyczący zatrudnienia: www.ec.europa.
eu/commission_2010-2014/andor/headlines/
news/2012/04/20120418_en.htm 

• Dyrektywa dotycząca zatrudnienia: www.europa.eu/
legislation_summaries/employment_and_social_
policy/employment_rights_and_work_organisation/
c10823_en.htm 

Edukacja i kształcenie 
ustawiczne

Organizacja i finansowanie edukacji oraz kształcenia 
ustawicznego należy do obowiązków państw człon-
kowskich. Jednak UE wspiera państwa członkowskie w 
działaniach na rzecz pomocy w osiągnięciu celów gospo-
darczych i społecznych określonych w strategii Europa 
2020. Edukacja i szkolenie 2020 (ET 2020) to strate-
giczne ramy współpracy europejskiej na rzecz edukacji i 
szkolenia, które są rozwinięciem poprzedniego programu 
roboczego, „Edukacja i szkolenie 2010” (ET2010). 

EUROPEJSKA AGENDA 
KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 

Strategia Europa 2020 uznaje kształcenie ustawiczne 
i rozwój umiejętności za kluczowe elementy reakcji na 
obecny kryzys gospodarczy, starzenie się społeczeń-
stwa i szerszą strategię gospodarczą i społeczną Unii 
Europejskiej. 

Kryzys podkreślił ważną rolę, którą edukacja 
dorosłych może odgrywać w celu osiągnięcia celów 
Europy 2020, umożliwiając dorosłym- w szczególności 
nisko wykwalifikowanym starszym pracownikom - 
zwiększyć ich zdolności do dostosowania się do zmian na 
rynku pracy i w społeczeństwie. Kształcenie dorosłych 
zapewnia środki na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji 
oraz istotnie przyczynia się do integracji społecznej, 
aktywnego obywatelstwa i rozwoju osobistego. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_pl.htm
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
http://www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pl.htm
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W ramach Europejskiego programu na rzecz kształ-
cenia dorosłych, Komisja wykorzystuje środki dostępne 
na poziomie europejskim w celu wspierania wdrażania 
tej agendy dla edukacji dorosłych na poziomie krajowym 
i lokalnym. 

UE WSPIERA PROJEKTY 
EDUKACYJNE DLA DOROSŁYCH

Wprowadzony w 2000 roku Grundtvig ma na celu 
zapewnianie dorosłym innych sposobów zwiększania 
zakresu ich wiedzy i umiejętności, ułatwianie ich rozwoju 
osobistego i zwiększanie ich szans na zatrudnienie. 
Pomaga to również w rozwiązywaniu problemów zwią-
zanych ze starzeniem się europejskiego społeczeństwa.

Szczegółowe cele programu Grundtvig to:

• zwiększenie ilości uczących się osób dorosłych do 25 
000 w 2013 roku i podniesienie jakości ich doświad-
czenia w kraju i za granicą 

• poprawa warunków mobilności tak, by przynajmniej 
7000 osób rocznie do 2013 roku mogło skorzystać z 
edukacji dla dorosłych za granicą;  

• jakościowa i ilościowa poprawa współpracy pomiędzy 
organizacjami edukacyjnymi dla dorosłych; 

• rozwinięcie innowacyjnej edukacji dla dorosłych oraz 
zasad zarządzania oraz zachęcanie do powszechnego 
wdrażania:  

• Zapewnianie, by ludzie znajdujący się na margi-
nesie społeczeństwa mieli dostęp do kształcenia 
dla dorosłych, głównie ludzi starszych i tych, którzy 
porzucili edukację bez uzyskania podstawowych 
kwalifikacji; 

• wspieranie innowacyjnej treści, usług i praktyk eduka-
cyjnych, wspartych technologiami TIK. 

ERASMUS + 2014-2020
Erasmus dla wszystkich zgromadziłby wszystkie 

obecne unijne i międzynarodowe programy eduka-
cyjne, szkoleniowe, młodzieżowe i sportowe, zastę-
pując siedem istniejących programów jednym. Erasmus 
dla wszystkich jest otwarty dla wszystkich uczniów 
i nauczycieli, w placówkach publicznych i prywatnych 
zaangażowanych w edukację, szkolenie, działalność 
młodzieżową i sportową. Będzie wspierał formalne i 
nieformalne doświadczenia edukacyjne i działalność we 
wszystkich sektorach. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Edukacja i szkolenie 2020 (ET 2020): www.europa.eu/

legislation_summaries/education_training_youth/
general_framework/ef0016_en.htm 

• Europejski program kształcenia dorosłych: http://
ec.europa.eu/education/adult/agenda_en.htm 

• Program Grundtvig: www.ec.europa.eu/education/
grundtvig/what_en.htm 

• Erasmus +: www.ec.europa.eu/education/
erasmus-for-all 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Mimo, że tytuł sugeruje, że przyszły 
program Erasmus będzie przeznaczony 
dla wszystkich i zastąpi istniejące programy, 
np. Grundtvig, opis na stronie internetowej 
Komisji sugeruje skupienie się na młodzieży 
i nie zawiera odnośników do edukacji dla 
osób starszych. Możesz prowadzić lobbing 
swoich posłów do Parlamentu Europejskiego 
w celu uzyskania wsparcia dla odpowiedniego 
budżetu programu Erasmus dla wszystkich i 
zapewnić, że rzeczywiście będzie on zawierał 
wsparcie dla działalności na rzecz uczących się 
ludzi starszych. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/404_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://ec.europa.eu/education/adult/agenda_en.htm
http://ec.europa.eu/education/adult/agenda_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/what_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/what_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
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Koordynacja planów 
bezpieczeństwa 
socjalnego na szczeblu 
UE: 

W ramach obecnych europejskich ram prawnych, 
kraje członkowskie pozostają odpowiedzialne za opra-
cowanie, wdrożenie i monitorowanie swoich krajowych 
systemów bezpieczeństwa socjalnego. Krajowe systemy 
bezpieczeństwa socjalnego są jednak koordynowane, 
a prawo europejskie określa zasady i przepisy mające 
zagwarantować prawo do wolnego przemieszczania 
się osób wewnątrz UE. Rozporządzenie UE dotyczące 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego21 
nie zastępuje krajowych systemów jednym europej-
skim. Wszystkie kraje mogą same decydować o tym, 
kto według ich prawodawstwa ma zostać ubezpie-
czony, które świadczenia będą przyznawane i według 
jakich warunków. UE zapewnia tylko wspólne zasady 
w celu ochrony praw zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli, którzy poruszają się po terytorium UE, Islandii, 
Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Te zasady są regu-
larnie aktualizowane i Komisja Europejska może zasto-
sować sankcje wobec państw członkowskich, które ich 
nie przestrzegają. UE jednak zobowiązała się niedawno 
do promowania bliższej współpracy pomiędzy krajami 
członkowskimi w dziedzinie modernizacji ich systemów 
zabezpieczenia społecznego, które napotyka na podobne 
wyzwania na terenie całej UE.

Rozporządzenie to dotyczy wszystkich obywateli 
krajów UE, którzy są lub zostali objęci ustawodawstwem 
dotyczącym zabezpieczeń społecznych przez jedno z 
państw członkowskich UE, oraz przez członków ich rodzin 
i współubezpieczonych. Dotyczy to również obywateli 
krajów trzecich, którzy legalnie mieszkają w UE i których 
sytuacja wiąże ich z kilkoma państwami członkowskimi, 
z członkami ich rodzin i osobami współubezpieczonymi. 
Zgodnie z zasadą równego traktowania, obywatele kraju 
UE i osoby zamieszkujące w tym kraju, niebędące jego 
obywatelami są równi wobec praw i obowiązków prze-
widzianych w przepisach krajowych. Przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczą wszystkich tradycyjnych działów 
zabezpieczenia społecznego: choroba, macierzyństwo, 

21 Rozporządzenie (WE) Nr 883/2004: www.eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:
en:PDF

wypadki przy pracy, choroby zawodowe, świadczenia 
inwalidzkie, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, 
emerytury i świadczenia przedemerytalne, świadczenia 
z tytułu śmierci.

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego 

przy przemieszczaniu się wewnątrz UE (we wszyst-
kich językach): www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=854&langId=en

• Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego 
według krajów: www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=858&langId=en

WARTO WIEDZIEĆ

Jeśli przemieszczasz się w UE, zgodnie z 
zasadą sumowania okresów, twoje okresy 
ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania 
w kraju UE muszą zostać uwzględnione przez 
inne kraje UE, do których się przeprowadzisz. 
Oznacza to, że nabycie prawa do świadczeń 
w jednym kraju musi uwzględniać 
okresy ubezpieczenia zdrowotnego, 
emerytur, zatrudnienia, samozatrudnienia 
lub zamieszkania w innym państwie 
członkowskim UE.

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c10521_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c10521_pl.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
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Emerytury 
Istnieją pokaźne różnice w strukturze i składzie 

systemu emerytalnego w całej UE, odzwierciedla-
jące kulturową i społeczną różnorodność państw 
członkowskich. Mimo, że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za przygotowanie, wdrożenie i monito-
rowanie ich krajowych systemów emerytalnych, bardzo 
niedawno rola UE w debacie na temat emerytur wzrosła, 
ze względu na efekt domino mający wpływ na państwa 
członkowskie, wywołany kryzysem długu publicznego 
w niektórych krajach.

ADEKWATNOŚĆ EMERYTUR
Choć w różnym stopniu, państwa członkowskie stoją 

przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi odpowied-
niości i długoterminowej stabilności swoich systemów 
emerytalnych. Wraz ze starzeniem się ludności w Europie, 
ponieważ ludzie żyją dłużej i mają mniej dzieci, państwa 
członkowskie UE stoją przed wyzwaniem zapewnienia 
długoterminowej stabilności finansów publicznych ze 
względu na zbliżający się efekt tego stanu rzeczy na 
sytuację finansów publicznych. Wpływ zmian demogra-
ficznych wzmaga trwający kryzys finansów publicznych, 
który utrudnia państwom członkowskim przestrzeganie 
ograniczeń Paktu Stabilności i Rozwoju, legislacji UE, 
która zabrania krajom członkowskim przekraczania 3% 
deficytu budżetowego. 

UE ma teraz więcej ‚do powiedzenia’ gdyż Krajowe 
Programy Reform (KRP), które państwa członkowskie 
zgłaszają równocześnie ze swoimi programami stabil-
ności i konwergencji, są oceniane na poziomie UE w celu 
monitorowania postępu w kierunku celów krajowych 
Europy 2020 mających na celu inteligentny, zrównowa-
żony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost. Od 
2012 roku państwa członkowskie powinny dodatkowo 
przedstawić swoje propozycje dotyczące polityki 
społecznej w Krajowych Raportach Społecznych 
(NSRs) – które skupiają się tematycznie na otwartych 
metodach koordynacji w zakresie ochrony socjalnej, 
które dotyczą włączenia społecznego, ochrony zdrowia 
oraz długotrwałej opieki - w celu zapewnienia, że ich 
reformy będą służyć spełnieniu strategii Europa 2020. 

W 2010 roku Komisja Europejska rozpoczęła konsul-
tacje społeczne (zielona księga) mające na celu zebranie 
poglądów stron zainteresowanych dotyczących tego, 
jak zapewnić odpowiednie, stabilne i bezpieczne 
emerytury, starając się też zdefiniować rolę UE we 
wspieraniu państw członkowskich we wprowadzaniu 
przez nie reform. Po konsultacjach, Komisja zapropo-
nowała w lutym 2012 roku ‘Białą księgę: Plan na rzecz 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur’, 
wskazując środki na poziomie europejskim mające na 
celu wspieranie i uzupełnianie reform emerytalnych. 
Komisja proponuje bardziej holistyczne podejście do 
reform emerytalnych - propozycja, którą wspiera AGE 
- na przykład szukając synergii pomiędzy wszystkimi 
istotnymi tematami, takimi jak: dłuższe życie zawodowe; 
równość płci; wewnętrzny rynek emerytur; mobilność 
emerytur w całej UE; przyszły system wypłacania dla 
funduszy emerytalnych dla lepszej ochrony uprawnień 
pracowników lub podejmowania świadomych decyzji 
oraz zarządzania na poziomie UE. 

Komisja Europejska we współpracy z Komitetem 
Ochrony Socjalnej opublikowała ‘Raport w sprawie 
adekwatności emerytur 2010-2050’. Ta wspólna 
analiza jest przeznaczona dla państw członkowskich, w 
kontekście europejskiego programu walki z ubóstwem 
‚przewodniej inicjatywy’, w celu oceny długotermi-
nowej odpowiedniości ich systemów emerytalnych dla 
mężczyzn i kobiet. Wykorzystując wspólne wskaźniki UE, 
raport ten jest analizą porównawczą tego, jak państwa 
członkowskie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z 
trwałością i odpowiedniością. Raport w sprawie odpo-
wiedniości emerytur jest uzupełnieniem wcześniejszej 

WARTO WIEDZIEĆ

Nowy traktat lizboński pozwala UE 
zachować i dalej rozwijać osiągnięcia z pełnym 
poszanowaniem prerogatyw krajowych. 
Art. 9, tak zwana “horyzontalna klauzula 
społeczna” głosi, że Unia musi wziąć 
pod uwagę [...] gwarancje odpowiedniej 
ochrony społecznej [...] wdrażając nową 
politykę. Traktat lizboński jest więc ważny 
w kontekście debaty emerytalnej, ponieważ 
uznaje i szanuje prawo do świadczeń 
zabezpieczenia społecznego i usług socjalnych, 
zapewniających ochronę w takich przypadkach 
jak stan zależności od innych czy starość. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
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publikacji Komisji ‘2012 Raport w sprawie starzenia się’, 
który został przygotowany we współpracy z Komitetem 
polityki gospodarczej, który ocenia gospodarczy i 
budżetowy wpływ na starzenie się. Linki do tych doku-
mentów dostępne są w Przydatnych linkach na końcu 
tego rozdziału.

RÓWNOŚĆ PŁCI
Podczas gdy starsze kobiety i mężczyźni cierpią 

z powodu nierówności w zakresie opieki socjalnej, 
kobiety są dodatkowo dotknięte sprawami związanymi 
z rozrodczością oraz nieformalnymi zadaniami związa-
nymi z opieką, które ograniczają ich dostęp do dobrej 
jakości zatrudnienia. Ta luka w karierze i segmentacja 
rynku pracy wpływa na zmniejszenie emerytur kobiet, 
narażając je bardziej na ubóstwo. 

Komisja Europejska promuje równy dostęp płci do 
praw emerytalnych, poprzez lepsze monitorowanie 
wdrożenia legislacji UE dotyczącej równości płci na 
poziomie krajowym (patrz rozdział dotyczący anty-
dyskryminacji), działania mające ułatwić pogodzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz lepszy dostęp 
do dodatkowych prywatnych świadczeń emerytalnych. 
Europejskie prawodawstwo zapewnia poszanowanie 
dla zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet 
w sprawach zabezpieczenia społecznego. Dyrektywa 
79/7/EWG22 dotyczy zabezpieczeń społecznych (od 
choroby, inwalidztwa, wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, bezrobocia i ryzyka związanego ze 
starością); oraz pomocy społecznej, która uzupełnia lub 
zastępuje podstawowe programy. Dyrektywa 96/97/EC23 
stosuje zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet 
w pracowniczych systemach zabezpieczenia socjalnego. 
Ponieważ wiele państw członkowskich woli prywatnie 
finansowane systemy emerytalne dla zapewnienia 
odpowiedniej stopy zastąpienia dla emerytów, może to 
doprowadzić do dalszego wzrostu ryzyka biedy wśród 
starszych kobiet, jeśli nie zostaną podjęte działania 
mające na celu zwalczanie dyskryminacji, która dotyka 
kobiet w takich systemach. 

22 www.europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/equality_between_men_and_women/
c10907_en.htm 

23 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT 

Unijna debata na temat równości płci dotycząca 
emerytur opiera się również o ‘Plan działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2006-2010’ oraz o jego 
zalecenia dotyczące wzmocnienia efektywności legi-
slacji dotyczącej równości płci w dziedzinie emerytur.

ZAANGAŻUJ SIĘ

W kontekście ‚flagowej inicjatywy’ 
europejskiego programu walki z 
ubóstwem, organizacje osób starszych mogą 
wywierać nacisk na swoje krajowe rządy 
w celu zajęcia się wszystkimi przyczynami 
nierówności płci i zapewnienia odpowiednich 
praw emerytalnych dla wszystkich, wraz 
z tymi, którzy z uzasadnionych powodów 
przerwali karierę zawodową - głównie 
kobiet - w celu zapewnienia godnego życia 
dla wszystkich osób w podeszłym wieku. 
Członkowie mogą też pomóc stworzyć 
publiczne wsparcie dla odpowiednich 
indywidualnych praw emerytalnych kobiet, 
spadek liczby małżeństw zawieranych na całe 
życie i zwiększenie liczby rodzin niepełnych. 
Taka szersza refleksja jest niezbędna aby 
poradzić sobie ze wszystkimi zmianami 
społecznymi, które zostaną w przyszłości 
zwielokrotnione. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_en.htm
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PRZENOSZENIE PRAW DO 
DODATKOWYCH EMERYTUR

Oprócz koordynacji unijnej krajowych zabezpieczeń 
społecznych, aby emeryci nie stracili swoich usta-
wowych uprawnień emerytalnych, istnieje również 
dyrektywa UE, która zapewnia prawa do dodatkowej 
emerytury osób zatrudnionych i samozatrudnionych 
przemieszczających się wewnątrz Wspólnoty. Chociaż 
dyrektywa określa niektóre prawa i obowiązki dla 
uczestników dodatkowych planów emerytalnych, nie 
obejmuje jednak tego, co często określane jest mianem 
“mobilności” emerytur dodatkowych, np. przeniesienie 
nabytych praw emerytalnych do nowego systemu w 
przypadku mobilności zawodowej. 

Komisja przekazała w 2005 roku wniosek legislacyjny 
propozycji dyrektywy dotyczącej poprawy możliwości 
przenoszenia praw do dodatkowych emerytur.

Celem było zapewnienie, by dodatkowe uprawnienia 
emerytalne nie zostały utracone, gdy ludzie będą się 
przemieszczali wewnątrz i poza granicami a przeszkodą 
w mobilności nie była utrata ich nabytych praw do 
dodatkowej emerytury. Ambicją Komisji było zachę-
cenie państw członkowskich do optymalizacji warunków 
zdobycia praw do dodatkowej emerytury i zharmonizo-
wanie zasad regulujących zawieszone prawa emerytalne 
oraz przeniesienie praw nabytych. 

Jednak z powodu sprzeciwu ze strony wielu państw 
członkowskich, Komisja przedstawiła pod koniec 2010 
roku zmieniony projekt nie zawierający spornych 
przepisów dotyczący ponadgranicznego transferu 
planów emerytalnych. Jak zostało ogłoszone w białej 
księdze dotyczącej emerytur, Komisja pod koniec 2012 
roku - we współpracy z Radę i Parlamentem Europejskim 
- ponownie rozpocznie pracę nad dyrektywą dotyczącą 
mobilności emerytur tworząc minimalne standardy 
nabycia i utrzymania praw do dodatkowej emerytury. 
Dzięki traktatowi lizbońskiemu, dyrektywa może zostać 
zatwierdzona większością kwalifikowaną, a nie tylko 
jednogłośnie tak jak to było wcześniej. 

W celu zajęcia się konsekwencjami wolnego przepływu 
pracowników z uwzględnieniem przepisów dotyczą-
cych emerytury pracowniczej, stworzono Europejskie 
Forum Emerytalne. W skład tego komitetu doradczego 
wchodzą eksperci rządów, partnerzy społeczni oraz 
przedstawiciele organizacji na poziomie UE wraz z AGE 
Platform Europe. Jego mandat jest ograniczony do umoż-
liwiania wymiany doświadczeń w zakresie polepszenia 
przepisów dotyczących emerytur dodatkowych. W białej 
księdze Komisja stwierdza jednak, że „w świetle rosnącej 

współzależności państw członkowskich, ważne jest 
monitorowanie, w ścisłej współpracy z SPC i EPC, postępu 
państw członkowskich w kierunku odpowiednich, stabil-
nych i bezpiecznych emerytur, wraz ze wskaźnikami w 
kontekście Europy 2020. Przez zaangażowanie szerokiej 
rzeszy stron zainteresowanych i wzmocnienie roli forum 
emerytalnego, będzie rozwijane holistyczne podejście 
do emerytur popierane przez zieloną księgę dotyczącą 
emerytur.” 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Pakt stabilności i wzrostu: www.ec.europa.eu/

economy_finance/economic_governance/sgp/
index_en.htm

• Biała księga dotycząca odpowiednich, bezpiecznych 
i stabilnych emerytur (2012): www.ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

• Raport dotyczący odpowiedniości emerytur 
2010-2050: www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7805&langId=en 

• Raport dotyczący starzenia się społeczeństwa 2012 
(dostępny wyłącznie w języku angielskim): www.
ec.europa.eu/economy_finance/publications/
european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf 

• Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
2006-2010: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organizacje ludzi starszych powinny 
kontaktować się z krajowymi i 
europejskimi decydentami i przekonywać ich o 
potrzebie zwiększenia zakresu europejskiego 
forum emerytalnego oraz bardziej ogólnie do 
zastosowania całościowego podejścia do 
reformy emerytur, tak aby objąć nią wszystkie 
systemy emerytalne i określić wszystkie 
istotne obszary polityki, które mają wpływ na 
odpowiedniość emerytur. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:EN:PDF
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT
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Integracja społeczna 
i udział w życiu 
społecznym

W oparciu o dziedzictwo polityczne Europejskiego 
roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 2010, 
strategia Europa 2020 zawiera priorytetowe działania, 
tak zwane ‘inicjatywy przewodnie’ dotyczące zwal-
czania ubóstwa. Karta Praw Podstawowych jest 
również konkretnym narzędziem poprawiającym ogólną 
spójność społeczną w UE i na poziomie krajowym (patrz 
część I). Z perspektywy ludzi starszych, kombinacja 
takich czynników jak niski dochód, zły stan zdrowia, 
podeszły wiek i/lub dyskryminacja ze względu na płeć, 
zmniejszone zdolności psychiczne i fizyczne, bezrobocie, 
izolacja, wykorzystywanie i ograniczony dostęp do usług 
mogą odgrywać rolę w zwiększeniu ich ryzyka zagro-
żenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mimo, 
że zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego 
należy w większości do obowiązków rządów krajowych, 
kluczowe wartości zawarte w traktatach UE i cele sprzy-
jającego integracji społecznej wzrostu strategii Europa 
2020 oznaczają, że praca wykonywana jest również na 
poziomie UE. 

EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z 
UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Wprowadzona w 2010 r. Platforma europejska jest 
częścią strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu wzrostu. Program ma odgrywać koordynującą 
rolę w krajowych politykach integracji społecznej 
identyfikując najlepsze praktyki i promując wzajemne 
uczenie się, tworzenie obowiązujących w całej UE zasad 
i udostępnianie funduszy na rzecz wsparcia walki z 
ubóstwem i promocji spójności społecznej. W ramach 
programu, państwa członkowskie zgodziły się po raz 
pierwszy w historii na wspólny cel UE mający na celu 
redukcję liczby ludzi żyjących w ubóstwie i cierpiących 
z powodu wykluczenia społecznego o 20 milionów do 
2020 roku. Rządy krajowe muszą przełożyć ten ogólny 
cel redukcji biedy na swój kontekst krajowy. 

COROCZNA KONWENCJA EUROPEJSKIEGO 
PROGRAMU WALKI Z UBÓSTWEM I 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Doroczna konwencja jest organizowana w ramach 
europejskiego programu walki z ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym. Opiera się o wnioski wyciągnięte z 
Europejskiego Roku zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego 2010 i tworzy pomost pomiędzy wynikami 
i ‚spadkiem” polityki tego roku a celami społecznymi 
strategii Europa 2020. Konwencja jest przeznaczona do 
uwydatnienia i nadania wagi politycznej Europejskiej plat-
formie walki z ubóstwem i skonstruowania wsparcia w 
różnych politykach i instytucjach, na różnych poziomach 
rządu i uczestników społeczeństwa obywatelskiego. 

WARTO WIEDZIEĆ

‘Stopa niedostatku materialnego’ 
mierzy zdolność zakupu towarów i usług 
uznanych przez ogół za niezbędne w celu 
prowadzenia godnego życia. Taki wskaźnik 
jest rzetelnym uzupełnieniem ogólnie 
stosowanego ‘wskaźnika zagrożenia 
ubóstwem’, który uznaje za biednych 
osoby, których dochód jest niższy niż 60% 
w stosunku do krajowej mediany dochodów. 
Bardzo ważne różnice pomiędzy dwoma 
wskaźnikami zaobserwowano dla populacji 
ludzi starszych w wielu krajach Europy 
Wschodniej, gdzie ludzie starsi wyróżniają się 
jako częściej pozbawieni środków materialnych 
niż w krajach zachodnich. Ta uzupełniająca 
metoda pomiaru oceniająca warunki życiowe, 
dostarcza dowodów przeciwko często 
słyszanej opinii, że ludzie starsi w Europie 
Wschodniej nie potrzebują bezpośredniego 
objęcia strategiami włączenia społecznego.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pl.htm
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AKTYWNA INTEGRACJA
Komisja Europejska przyjęła pod koniec 2008 roku 

zalecenie w sprawie aktywnej integracji osób najbar-
dziej wykluczonych z runku pracy, promowanie spójnej 
strategii opartej na integracji trzech filarów polityki 
społecznej, mianowicie:

• odpowiednie wsparcie dochodów

• rynki pracy nie wykluczające pewnych grup społecz-
nych, oraz

• dostęp do wysokiej jakości usług.
Zalecenie to nie jest skierowane bezpośrednio do ludzi 

starszych jako do grupy docelowej, ale raczej skupiają 
się na kwestiach zatrudnienia, odpowiednich systemów 
zapewnienia minimalnego dochodu i dostępu do usług 
z perspektywy ogólnej aktywizacji zawodowej ludności. 
W efekcie, krajowe strategie aktywnego włączenia są 
zbyt często ograniczone do aktywizacji zawodowej. 
Komisja planuje przygotowanie raportu dotyczącego 
oceny wdrożenia zaleceń z 2008 roku dla państw człon-
kowskich w drugiej połowie 2012 roku. Dalsza część 
rekomendacji zostanie wykorzystana jako wytyczne w 
kierunku przyszłych kierunków w dziedzinie aktywnego 
włączenia. 

ODPOWIEDNI DOCHÓD MINIMALNY 
ZAPEWNIAJĄCY GODNE ŻYCIE

Istnieje ogromna różnorodność w systemach emery-
talnych państw członkowskich i ich elementach, które 
można opisać jako gwarancję dochodu minimalnego 
dla ludzi starszych. Można wyróżnić trzy główne typy 
świadczeń z tytułu dochodu minimalnego specjalnie 
przeznaczonych dla ludzi starszych:

• minimalne świadczenia w ramach emerytur związa-
nych z zarobkami

• zryczałtowane świadczenia dla ludzi starszych (na 
ogół dla ludzi powyżej 65 roku życia i starszych) oraz 

• osobne świadczenia pomocy społecznej
W swojej uchwale z 20 października 2010 dotyczącej 

roli dochodów minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i 
promowaniu społeczeństwa sprzyjającego włączeniu 
w Europie, Parlament Europejski stwierdził, że dochód 
minimalny powinien być gwarantowany przez UE w 
drodze dyrektywy ramowej. Porozumienie dotyczące 
wspólnej unijnej definicji odpowiedniości i wspólnych 
metod służących stworzeniu odpowiedniości emerytur 
powinno być uwzględnione w dyrektywie ramowej 
UE dotyczącej dochodów minimalnych i oznaczałaby 
historyczny postęp we współpracy UE na rzecz osią-
gnięcia wyższego poziomu standardów społecznych. 
Propozycja ramowej dyrektywy UE w dzisiejszym 
kontekście - gdy wdrożono wiele radykalnych cięć w 

 

AGE aktywnie angażuje się w 
debatę UE na temat ograniczenia 
ubóstwa i wzywa twórców polityki EU 
by zapewnili w przyszłych konwencjach 
regulowane kontrolowanie postępu 
dokonywanego przez państwa członkowskie 
w rozwiązywaniu szczególnych problemów 
związanych z ubóstwem w starszym 
wieku i promowaniem integracji społecznej 
ludzi starszych oraz ich uczestnictwa w 
społeczeństwie. AGE i jej członkowie będą 
nadal akcentować szczególnie potrzebę 
zapewnienia odpowiednich standardów 
życia w kontekście krajowym, np. poprzez 
korzystanie z krajowych standardów 
budżetowych dla starszej ludności i jej 
podgrup.

 

Mimo, że AGE wspiera 
działania na rzecz zwalczania 
dyskryminacji stosowanej przez pracodawców 
ze względu na wiek (np. działania wobec osób 
powyżej 50 roku życia, przy planowanych 
zwolnieniach) lub działania umożliwiające 
dalszą pracę osobom w wieku emerytalnym, 
którzy chcą kontynuować swoje zatrudnienie. 
Narażenie ludzi starszych w dzisiejszych 
czasach jest najczęściej związana z ich 
brakiem zasobów finansowych. AGE ostrzega 
przed tworzeniem systemów dochodów 
minimalnych, które są przede wszystkim 
zachętą do aktywacji zatrudnienia bez 
równoczesnej gwarancji powszechnych praw 
do minimalnych dochodów zapewniających 
godne życie.

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0009_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0009_en.htm
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całej UE i które dalej zagrażają dobrobytowi obywateli, 
jakości życia i godności - jest potrzebna bardziej niż 
kiedykolwiek. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Informacje dodatkowe na temat prac UE w dziedzinie 

ochrony socjalnej i włączenia społecznego: www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750

• Europejska platforma współpracy w zakresie walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961 

• Strona europejskiego roku 2010 walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym: www.ec.europa.
eu/employment_social/2010againstpoverty/
index_en.htm

• Zalecenie komisji EC dotyczące aktywnego 
włączania ludzi wykluczonych z rynku pracy: 
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT 

Wolontariat
W Unii europejskiej prawie 100 milionów obywateli w 

każdym wieku inwestuje swój czas, talenty i pieniądze 
dla pozytywnego wkładu w swoją wspólnotę poprzez 
dobrowolną pracę na rzecz organizacji społecznych, 
klubów młodzieżowych, szpitali, szkół, klubów sporto-
wych itp. Wiek wielu z nich wynosi powyżej 50 lat. 

Wolontariusze odgrywają istotną rolę w tak różnych 
sektorach jak edukacja, młodzież, kultura, sport, środo-
wisko, zdrowie, opieka społeczna, ochrona konsu-
mentów, pomoc humanitarna, polityka rozwoju, badania, 
równe szanse i relacje zewnętrzne. Jest to szczególnie 
istotne w dobie kryzysu ekonomicznego.

Praca społeczna jako taka również nie jest obszarem, 
w którym UE posiada kompetencje, lecz uważa się go za 
czynny wyraz zaangażowania obywatelskiego, który 
wzmacnia wspólne wartości europejskie, takie jak soli-
darność i spójność, promowane przez różne inicjatywy. 

Wolontariat ludzi starszych jest jednym z priorytetów 
tematycznych Europejskiego Roku 2012 Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
i promowano go również w czasie Europejskiego 
Roku Wolontariatu 2011, który zwiększał świadomość 
istotnego wkładu, jaki wolontariusze - wśród których 
wielu ma więcej niż 50 lat - wnoszą do swoich społecz-
ności. Różne programy UE oferują możliwości finanso-
wania projektów dotyczących starszych wolontariuszy 
oraz aktywnego obywatelstwa osób starszych, o ile 
uwzględniają wymiar transgraniczny lub unijny. 

PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI
Program Europa dla Obywateli wspiera szeroki 

zakres projektów i grup obywateli, których celem jest 
promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, 
tj. pomaganie obywatelom UE w każdym wieku i we 
wszystkich grupach obywateli w całej UE w aktywnym 
włączaniu się we wdrażanie wartości i celów UE. W 
ramach tego programu szczególną uwagę przykłada się 
do promocji wolontariatu. 

DZIAŁANIE GRUNDTVIG: PROJEKTY 
WOLONTARIACKIE DLA OSÓB STARSZYCH

To działanie zapewnia starszym obywatelom UE (w 
wieku powyżej 50 lat) możliwość uczestnictwa w projek-
tach wolontariackich w zagranicznym kraju europejskim, 
pozwalając im na uczenie się i dzielenie się swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

ZAANGAŻUJ SIĘ

W obecnej sytuacji, gdy większość 
państw członkowskich wprowadza 
dalsze cięcia w dostarczaniu świadczeń 
uzupełniających dla ludzi starszych, np. w 
postaci świadczeń rzeczowych mających 
na celu pomoc przy wielu wydatkach, 
członkowie AGE mogą promować koncepcję 
krajowych ‚standardów budżetowych’ dla 
ludzi starszych wśród krajowych decydentów 
przy opracowywaniu systemów dochodów 
minimalnych dla ludzi starszych (zawsze 
chodzi o wkład związany oparty na pomocy 
społecznej). 

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
http://ec.europa.eu/archives/volunteering/index.html
http://ec.europa.eu/archives/volunteering/index.html
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Projekty wspierają partnerskie relacje i wymiany 
starszych wolontariuszy pomiędzy organizacjami 
lokalnymi w dwóch krajach uczestniczących w unijnym 
programie „Uczenie się przez całe życie”. Każda orga-
nizacja wyśle i przyjmie maksymalnie 6 wolontariuszy 
w ciągu dwuletniego projektu. Wolontariusze w wieku 
co najmniej 50 lat zazwyczaj spędzą od trzech do ośmiu 
tygodni pracując przy projektach związanych z ochroną 
socjalną, środowiskiem, sportem i kulturą.

ERASMUS + 2014-2020
Komisja Europejska proponuje, aby przyszły program 

„Uczenie się przez całe życie” przekształcono w program 
“Erasmus dla wszystkich”. Program ten jest wciąż przed-
miotem negocjacji w Radzie Parlamentu Europejskiego 
(patrz wieloletnie ramy finansowe w części I). Program 
wystartowałby w 2014 roku i spowodowałby znaczny 
wzrost funduszy przypisanych do rozwijania wiedzy 
i umiejętności. Erasmus dla wszystkich opiera się na 
założeniu, że inwestycje w edukację i szkolenie to klucz 
do odblokowania ludzkiego potencjału bez względu 
na wiek lub tło społeczne. Przyspieszy to ich rozwój 
osobisty, pozwoli na zdobycie nowych zdolności i 
polepszy perspektywy zawodowe.

PROPOZYCJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO: INICJATYWA 
„SENIORZY W AKCJI”

Martin Kastler, niemiecki poseł do Parlamentu 
Europejskiego i sprawozdawca Raportu PE w sprawie 
Europejskiego Roku 2012 Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej, proponuje, aby w 
ramach programu Erasmus dla wszystkich poświęcono 
specjalną aktywność o nazwie „Seniorzy w akcji” na 
rzecz promowania aktywnego starzenia się i wolonta-
riatu osób starszych. 

AGE współpracuje z Kastlerem w celu rozwinięcia 
inicjatywy, która będzie wspierać szkolenie i koordynację 
starszych wolontariuszy na terenie UE w celu określenia 
potrzeb wspólnot naszej starzejącej się populacji oraz 
przyczynienia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
wspierających aktywne starzenie się i solidarność 
międzypokoleniową. Program taki stanowiłby uzupeł-
nienie Europejskiego Porozumienia Burmistrzów w 
sprawie Zmian Demograficznych, do zawarcia którego 
wzywa AGE i szerokie grono interesariuszy (patrz punkty 
dotyczące zdrowia i dostępności). 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Bez względu na to, czy chciałbyś 
uczestniczyć jako organizacja 
wysyłająca czy przyjmująca, czy też jako 
osoba fizyczna, wszystkie konieczne 
informacje na temat uczestnictwa (w języku 
angielskim, francuskim i niemieckim) znajdują 
się na stronie: www.ec.europa.eu/education/
grundtvig/senior_en.htm 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Możesz lobbować u Twoich posłów do 
Parlamentu Europejskiego i Ministra 
Edukacji w celu uzyskania ich wsparcia dla 
odpowiedniego budżetu programu Erasmus + 
oraz zapewnienia, iż będą one rzeczywiście 
wspierać działania dotyczące starszych 
wolontariuszy. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Dołącz do nas i lobbuj u Twojego 
posła do Parlamentu Europejskiego 
oraz władz krajowych, aby uruchomić 
inicjatywę „Seniorów w akcji” w ramach UE 
przyjaznej wszystkim grupom wiekowym. 
Więcej informacji na temat tego, jak ubiegać 
się i lobbować w tym celu u własnego 
posła znajduje się w punkcie dotyczącym 
Parlamentu Europejskiego w części III. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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PRZYDATNE LINKI I ZASOBY
• Program Europa dla Obywateli: www.ec.europa.eu/

citizenship/index_en.htm 

• Projekty wolontariackie Grundtvig: www.ec.europa.
eu/education/grundtvig/senior_en.htm 

• Program Erasmus +: www.ec.europa.eu/education/
erasmus-for-all 

• Europejski Rok Wolontariatu: www.europa.eu/
volunteering 

Promowanie zdrowia i 
koordynacja krajowych 
systemów opieki 
zdrowotnej

Według prawa UE, działanie UE musi mieć na celu 
poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom 
ludzi oraz identyfikowanie źródeł zagrożenia zdrowia 
ludzkiego. Tak więc, pomimo tego, że to kraje członkow-
skie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za organizację 
i świadczenie usług zdrowotnych i służbę zdrowia w 
swoich krajach, UE odgrywa znaczącą rolę w ulepszaniu 

poziomu zdrowia publicznego w Europie oraz działa w 
różnych obszarach na rzecz wniesienia wartości dodanej 
do aktywności państw członkowskich.

Unijna strategia zdrowia koncentruje się głównie 
na umacnianiu współpracy i koordynacji, wspierając 
wymianę informacji opartych na dowodach i wiedzy 
oraz wspomagając krajowe procesy decyzyjne. W tym 
zakresie UE tworzy kompleksowy system informacji 
zdrowotnej w celu zapewnienia szerokiego dostępu 
do wiarygodnych i aktualnych informacji na kluczowe 
tematy związane ze zdrowiem, a więc podstawy dla 
wspólnej analizy czynników wpływających na zdrowie 
publiczne.

Po drugie UE dąży do usprawnienia możliwości 
szybkiego odpowiadania na zagrożenia zdrowotne. 
Z tego powodu UE umacnia monitoring epidemiolo-
giczny i kontrolę chorób zakaźnych.

Dalsze cele stanowi zapewnianie bezpieczeństwa 
pacjentów i jakości opieki zdrowotnej w celu umożli-
wienia świadczenia transgranicznych usług zdrowot-
nych, oraz mobilności pracowników służby zdrowia i 
pacjentów.

Polityka zdrowotna i ochrona konsumentów są ze 
sobą powiązane szczególnie mocno. Bezpieczeństwo 
produktów i usług, włączając bezpieczeństwo żywności 
i systemy szybkiego ostrzegania o niebezpiecz-
nych produktach żywnościowych są tu kluczowymi 
priorytetami.

Istnieją też inne obszary polityk o szczególnym 
znaczeniu dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowotnej. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy ma na 
celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami w miejscu 
pracy, wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. 
Polityki środowiskowe i zdrowotne również muszą współ-
pracować ze sobą w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Rozwoje technologiczne i społeczne 
programy informacyjne stanowią istotną pracę na rzecz 
systemów opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. 
Regionalne inwestycje w zdrowie podlegają wsparciu 
za pośrednictwem funduszy strukturalnych dążących 
do zmniejszenia nierówności zdrowotnych pomiędzy 
państwami członkowskimi, a przez to umacniania 
społecznej i ekonomicznej spójności w całej Europie. 
Utworzono wiele wyspecjalizowanych projektów 
naukowych w celu eliminowania wyzwań związanych 
ze zdrowiem. Ocena i autoryzacja produktów medycz-
nych stanowi kolejny kluczowy temat powiązany.

http://www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
http://www.europa.eu/volunteering
http://www.europa.eu/volunteering


Chapter 2 I Działanie UE na rzecz promowania praw osób starszych I 41

Starzenie się populacji zwiększa istotne wyzwania 
stojące przed państwami członkowskimi, które muszą 
zaspokoić wyższy popyt na usługi służby zdrowia i 
przystosować swoje systemy do potrzeb starzejącej 
się ludność przy zachowaniu równowagi w społeczeń-
stwach o niższej ilości siły roboczej. UE aktywnie wspiera 
państwa członkowskie w ich dążeniu do promowania 
zdrowego starzenia się przy pomocy inicjatyw podno-
szących poziom zdrowia osób starszych, osób w wieku 
zawodowym, dzieci i młodzieży, a także zapobiegania 
chorobom w czasie całego życia. UE również podejmuje 
działania mające na celu polepszenie warunków 
życiowych osób starszych.

Podsumowując, Unia koordynuje krajowe systemy 
opieki zdrowotnej w celu zapewnienia ułatwienia 
swobody poruszania się po UE; monitoruje zagrożenia 
zdrowotne w całej UE; ocenia i nadzoruje leki przezna-
czone dla ludzi i zwierząt w ramach UE; koordynuje ofia-
rowanie organów i transplantacje w całej UE; gromadzi 
zasoby dotyczące rzadkich chorób i nowotworów; 
optymalizuje bezpieczeństwo zdrowotne; zajmuje się 
czynnikami wpływającymi na zdrowie; wspiera państwa 
członkowskie w ich działaniu dążącym do zarządzania 
chorobami chronicznymi i zakaźnymi, redukuje nierów-
ności zdrowotne, podnosi bezpieczeństwo pacjentów i 
jakość systemów opieki zdrowotnej.

WSPIERANIE ZDROWEGO STARZENIA SIĘ
W nadchodzących dekadach kluczowym wyzwaniem 

będzie promowanie zdrowego i aktywnego starzenia 
się. Więcej lat życia w dobrym zdrowiu oznacza jego 
wyższą jakość, samodzielność i możliwość zachowania 
aktywności. Starzejące się społeczeństwo o dobrym 
zdrowiu stanowi również mniejsze obciążenie systemów 
opieki zdrowotnej i mniejszą ilość osób odchodzących 
z pracy z przyczyn zdrowotnych. Proces ten powinien 
mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy Europy. 

Komisja Europejska podejmuje liczne inicjatywy w 
tej dziedzinie głównie w celu usprawnienia współpracy 
pomiędzy interesariuszami (organy władzy, pracow-
nicy służby zdrowia, przemysł, organizacje pacjentów, 
konsumentów i osób starszych, naukowcy itp.), np. w 
zakresie strategii alkoholowej, europejskiej platformy 
działań dotyczących diety, aktywności fizycznej i 
zdrowia, wspólnych działań w celu zwalczania raka. 
Kolejna interesująca inicjatywa występuje w dziedzinie 
zdrowia psychicznego: w 2008 roku zawarto Europejski 
pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego (patrz 
przydatne linki na końcu tego punktu) pomiędzy różnymi 

interesariuszami UE pod przewodnictwem Komisji 
Europejskiej. W celu ułatwienia procesu wdrażania 
zdefiniowano różne obszary, w tym zdrowie psychiczne 
osób starszych. 

EUROPEJSKIE PARTNERSTWO 
INNOWACYJNE NA RZECZ AKTYWNEGO 
I ZDROWEGO STARZENIA SIĘ

W listopadzie 2011r. wraz z inauguracją flagowej inicja-
tywy „Unii Innowacji Komisja Europejska uruchomiła 
pilotażowy program „Europejskiego partnerstwa inno-
wacyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia 
się” (EIP AHA). EIP AHA przewiduje osiągnięcie potrójnej 
korzyści dla Europy: 

• umożliwienie obywatelom UE prowadzenia zdrowego, 
aktywnego i samodzielnego życia w czasie starzenia 
się; 

• ulepszenie zrównoważenia i wydajności systemów 
opieki zdrowotnej i socjalnej; 

 

Wykorzystując możliwości 
oferowane przez Europejskie 
partnerstwo innowacyjne na rzecz aktywnego 
i zdrowego starzenia się (EIP AHA) AGE 
Platform Europe ustanowiło wirtualną sieć 
środowisk przyjaznych osobom starszym, 
mobilizującą różnych interesariuszy oraz 
władze lokalne/regionalne. Ta sieć będzie 
budować na pracy wykonywanej przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO), 
dostosowującą swoje wytyczne do środowisk 
sprzyjających osobom starszym do kontekstu 
europejskiego i ułatwiającą wymianę 
informacji na temat istotnych dokumentów i 
instrumentów polityki UE. Oprócz tego dzięki 
wielkiej koalicji interesariuszy AGE dąży do 
uruchomienia Porozumienia Burmistrzów 
w sprawie zmian demograficznych w celu 
stworzenia koniecznych ram politycznych 
pozwalających na zbliżenie do siebie 
tych władz lokalnych i regionalnych w 
całej UE, które poszukują inteligentnych i 
innowacyjnych rozwiązań wspierających 
aktywne i zdrowe starzenie się oraz rozwijają 
środowiska przyjazne ludziom starszym.

http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
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• usprawnienie i podniesienie konkurencyjności rynków 
innowacyjnych produktów i usług w odpowiedzi na 
wyzwania związane ze starzeniem się zarówno na 
poziomie UE, jak i globalnym, tworząc nowe możli-
wości dla biznesu. 
Nadrzędnym celem tego pilotażowego partnerstwa 

jest zwiększenie średniego okresu zdrowego życia o 
dwa lata. Platforma AGE Europe posiadała swoją repre-
zentację w grupie sterującej wysokiego poziomu, która 
uzgodniła Strategiczny Plan Wdrożenia w listopadzie 
2011r. przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
Zdefiniowano trzy główne obszary: promocja i prewencja 
zdrowotna, opieka i leczenie, aktywne i samodzielne 
życie. EIP nie jest programem finansowania UE, lecz 
raczej nowym procesem dążącym do przybliżenia sobie 
kluczowych interesariuszy (użytkowników końcowych, 
władze, przemysł); wszystkich aktorów cyklu innowacji, 
począwszy od badań po przyjęcie (adaptację), wraz z 
tymi zaangażowanymi w standaryzację i regulację. 
Pilotażowe partnerstwo zapewnia tym aktorom forum, 
na którym mogą współpracować, zjednoczeni wokół 
wspólnej wizji, która docenia osoby starsze i ich wkład w 
społeczeństwo, identyfikuje i przezwycięża potencjalne 
bariery dla innowacji oraz mobilizuje narzędzia.

Eliminowanie nierówności w opiece zdrowotnej 
stanowi priorytet politycznych na szczeblu UE i jest 
ujęty w ramach Platformy przeciwko ubóstwo, albowiem 
nierówności takie wynikają głównie z nierówności 
społecznych. Jest to również obszar, gdzie bardzo istotna 
jest współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia. Na 
poziomie europejskim przeprowadzono badanie w 
celu lepszego zrozumienia przyczyn i konsekwencji 
nierówności w opiece zdrowotnej pomiędzy krajami 
europejskimi i grupami społecznymi. Pierwsze wyniki 
zdają się wskazywać na to, iż dyskryminacja na tle 
wiekowym znajduje się w śród najistotniejszych ukrytych 
problemów. 

KOORDYNACJA USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH I LECZNICZYCH

Pomimo bardzo ograniczonych kompetencji UE w 
sprawie zagadnień zdrowotnych najnowsze wydarzenia 
wskazują na wzrastającą potrzebę lepszej koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi UE na polu opieki i 
służby zdrowia. W dużej mierze ze względu na prawo do 
swobodnego poruszania się na terenie UE zagadnienie 
to wymaga podjęcia działań. Oprócz tego wszystkie 
państwa członkowskie UE stoją przed wspólnymi 

wyzwaniami w tej dziedzinie polegającymi na zwięk-
szonym zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne przy 
rosnącym deficycie budżetowym. 

Z tego względu Komisja Europejska próbuje ułatwić 
współpracę pomiędzy państwami członkowskimi 
w różnych obszarach, takich jak pracownicy służby 
zdrowia i opieki, gdzie zagadnienie migracji w ramach UE 
generuje nowe problemy związane z uznawaniem kwali-
fikacji, niedoborem pracowników, drenażem mózgów 
pomiędzy państwami członkowskimi itp. Różnego 
rodzaju inicjatywy próbują stawić czoła tym wyzwaniom 
pod banderą inicjatywy „Nowe umiejętności dla nowych 
miejsc pracy”, która czyni zadość potrzebie szkolenia 
większej ilości pracowników w sektorze zdrowia i opieki 
społecznej (patrz punkt dotyczący zatrudnienia).

Kolejną kwestią jest transgraniczna mobilność 
pacjentów. Mimo iż zjawisko to jest jeszcze ograniczone, 
jego potencjalny wpływ na krajowe systemy opieki zdro-
wotnej podlega uważnemu monitorowaniu ze strony 
UE. Dla przykładu w 2011 roku UE przyjęła dyrektywę 
dotyczącą praw pacjentów w ramach transgranicznej 
opieki zdrowotnej, tj. 24 zastępująca istniejącą koordy-
nację systemów ubezpieczeń społecznych w ramach UE. 

24 Dyrektywę 2011/24,

WARTO WIEDZIEĆ

Dostęp do opieki zdrowotnej 
przy przemieszczaniu się po UE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EHIC) jest darmową kartą dającą Ci dostęp 
do medycznie uzasadnionej państwowej 
służby zdrowia podczas tymczasowego 
pobytu w dowolnym z 28 krajów UE oraz w 
Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. 
Okazując Twoją kartę EHIC otrzymasz leczenie 
na tych samych warunkach i po takim samym 
koszcie (w niektórych krajach za darmo), jak 
ludzie ubezpieczeni w tym kraju. Pamiętaj, 
że system opieki zdrowotnej w każdym kraju 
jest inny. Usługi bezpłatne w ojczyźnie mogą 
nie być darmowe za granicą. W celu uzyskania 
dalszych informacji skontaktuj się z instytucją 
odpowiedzialną za Twoje ubezpieczenie 
zdrowotne, która poinformuje Cię o 
dokładnych zasadach i procedurach (patrz 
również link do strony EHIC w dziale Przydatne 
linki na końcu tego punktu).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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OTWARTA METODA KOORDYNACJI 
W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
I DŁUGOTERMINOWEJ 

Mimo iż UE posiada ograniczone kompetencje w dzie-
dzinie zdrowia i opieki długoterminowej, koordynacja 
jest coraz bardziej potrzebna na poziomie UE z różnych 
przyczyn: wyniki stanu zdrowia w UE są bardzo rozbieżne 
w zależności od miejsca zamieszkania, pochodzenia 
etnicznego, płci i statusu społeczno-ekonomicz-
nego; UE dąży do podejścia „Health-in-all-policies”; 
fundusze strukturalne UE można wykorzystać w celu 
wspierania reformy służby zdrowia oraz wzmacniania 
przepustowości w regionach wymagających szczegól-
nego wsparcia; wysokie zapotrzebowanie na personel 
opieki zdrowotnej w niektórych krajach prowadzi 
do drenażu zasobów z innych państw, podkreślając 
potrzebę działania na poziomie UE; dostęp dla wszyst-
kich do postępu technologicznego i większy wybór 
dla pacjentów należy zoptymalizować w stosunku do 
równowagi finansowej; wydatki na służbę zdrowia 
w krajach UE rosną szybciej niż bogactwo narodowe; 
należy ustalić priorytety i zapewnić dostarczanie 
większej wartości za te same pieniądze.

Z powyższych UE promuje koordynację krajowych 
polityk zdrowia za pośrednictwem open method of coor-
dination ze szczególnym naciskiem na dostęp, jakość i 
zrównoważenie. Kluczowe cele są następujące:

Poprawa dostępu do promocji zdrowia, zapobieganie 
chorobom, opieka lecznicza poprzez:

• krótsze okresy oczekiwania  

• docieranie do wszystkich grup populacji poprzez 
uniwersalne ubezpieczenie i przystępną cenowo 
opiekę  

• redukcję różnic geograficznych w dostępności i 
jakości opieki 

• eliminowanie barier kulturowych i językowych w 
dostępie do usług 
Podnoszenie jakości usług zdrowotnych poprzez

• więcej opieki skupionej na pacjencie  

• efektywne i bezpieczne leczenie i wyposażenie  

• zwiększone zastosowanie leków opartych na 
dowodach i ocenie technologii medycznych 
(EUnetHTA) 

• zwiększone zastosowanie efektywnych programów 
prewencji m.in. nowotworów, chorób układu krwio-
nośnego i zakaźnych (szczepienia) 

• lepsza integracja/koordynacja pomiędzy: leczeniem 
podstawowym, ambulatoryjnym a szpitalnym 
specjalistycznym i wysoko specjalistycznym; opieka 
medyczna, pielęgniarska, socjalna i paliatywna 
Zapewnianie zrównoważenia systemów zdrowot-

nych dzięki bardziej racjonalnemu wykorzystaniu 
środków finansowych poprzez:

• zwiększone stosowanie generycznych produktów 
leczniczych 

• koncentracja na podstawowej opiece zdrowotnej 
- opieka specjalistyczna w ramach systemów 
skierowań 

• mniej pacjentów leczonych szpitalnie, więcej 
pacjentów leczonych ambulatoryjnie 

• uproszczenie procedur administracyjnych 

• skoncentrowanie opieki specjalistycznej w centrach 
doskonałości 

• umacnianie promocji zdrowia i prewencji chorób 
Unikanie niedoboru zasobów w systemach opieki 

zdrowotnej i ustanowienie realnej podstawy świadcze-
niowej poprzez:

• lepszą koordynację opieki 

• zapewnienie wystarczających zasobów ludzkich 
dla służby zdrowia dzięki: lepszemu szkoleniu; 
motywacji i warunkach roboczych; niwelowaniu 
dysproporcji pomiędzy różnymi kategoriami 
personelu 
Wzajemne oceny organizuje się regularnie w celu 

umożliwienia państwom członkowskim rozmowy i 
wymiany zdań na istotne tematy. Jeden kraj proponuje 
temat i dostarcza tekst podlegający omówieniu z innymi 
krajami i interesariuszami zewnętrznymi. AGE Platform 
Europe jest często zapraszana przez uczestników na 
sesje ocen wzajemnych, zaś jej wkład buduje się w 
oparciu o pracę jej ekspertów. 

W obliczu rosnącego znaczenia tego zagadnienia 
Komisja Europejska rozpoczęła głęboką analizę sektora 
usług opieki długoterminowej i omawiała go z Komitetem 
Ochrony Socjalnej. 

W 2010 roku Rada przyjęła European Voluntary 
Quality Framework for Social Services  utworzone przez 
Komitet Ochrony Socjalnej. Te dobrowolne ramy dążą 
do utworzenia osiągnięcia wspólnego zbadania jakości 
usług socjalnych w UE poprzez identyfikację zasad jako-
ściowych, jakie muszą one spełniać. Oprócz tego poprzez 
zaproponowanie zestawu wytycznych metodologicz-
nych Ramy Jakościowe dążą również do wspomagania 
władz odpowiedzialnych za organizację i finansowanie 
usług socjalnych w tworzeniu odpowiednich narzędzi 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1004&langId=en
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
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służących do definiowania, mierzenia i oceny jakości 
usług socjalnych. Z tego względu służy on jako punkt 
odniesienia dla definiowania, zapewniania, oceniania i 
ulepszania jakości usług socjalnych.

Uwzględniając rozległy charakter usług socjalnych 
kolejnym krokiem będzie przystosowanie tych ram do 
różnych sektorów. Cele te są realizowane w sektorze 
opieki długoterminowej z różnych przyczyn i w szcze-
gólności z tego powodu, że istnieje nasilający się trend 
prywatyzacyjny tego sektora oraz transgranicznego 
charakteru działalności jego usługodawców, wyko-
rzystujących możliwości oferowane na wewnętrznym 
rynku. Opieka długoterminowa jest też szybko rosnącym 
i zmieniającym się „rynkiem” z powodu starzenia się 
populacji, na którym jakość staje się kluczowym zagad-
nieniem pod względem ochrony konsumentów.

NADUŻYCIA WOBEC OSÓB STARSZYCH
W ostatnich latach zagadnienie nadużyć wobec osób 

starszych zyskało na znaczeniu w ramach unijnych 
debat. W marcu 2008r Komisja Europejska zorga-
nizowała konferencję pt. “„Ochrona godności osób 
starszych - zapobieganie nadużyciom i zaniedbywaniu 
osób starszych”, zaś podczas kolejnych prezydencji UE 
wykazywała swoje zaangażowanie w zwalczanie tego 
zjawiska. Parlament Europejski przyjął zdecydowaną 
większością głosów rezolucję w sprawie „długotermi-
nowej opieki nad ludźmi starszymi”, domagając się od 
Komisji Europejskiej zapewnienia konsultacji w sprawie 

nadużyć wobec osób starszych oraz ich ochrony w 
społeczeństwie i w regulacjach dotyczących opieki. 
Pozostałe inicjatywy niektórych posłów Parlamentu 
Europejskiego także popierały bardziej aktywną rolę UE 
w zwalczaniu przedmiotowego problemu. W 2011 roku 
Komisja Europejska przeprowadziła konferencję na temat 
nadużyć wobec osób starszych i ich godności, w czasie 
której różni interesariusze mieli możliwość podniesienia 
stopnia doinformowania na temat dokumentów, które 
mogłyby mieć wpływ na zwalczanie nadużyć poprzez 
wspomaganie jakości długoterminowej opieki, ochronę 
praw narażonych konsumentów, oferowanie lepszej 
ochrony i wsparcie opieki nieformalnej, inwestycje w 
szkolenia personelu itp. wymiany najlepszych praktyk, 
tworzenia europejskich instrumentów zapobiegania 
nadużyć wobec osób starszych poprzez informowanie 
opiekunów, projektów naukowe na temat występowania 
i oddziaływania tego zjawiska itp.

Przy pomocy przyszłego, obecnie negocjowanego 
programu UE dotyczącego praw, równości i obywatel-
stwa, o planowanej dacie rozpoczęcia przypadającej na 
rok 2014, Unia Europejska będzie mogła w dalszym ciągu 
wspierać inicjatywy związane ze zwalczaniem nadużyć 
wobec osób starszych, w ramach kontynuacji obecnego 
Programu Daphne, którego celem jest wspieranie zapo-
biegania i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec 
grup ryzyka.

 

Komitet Ochrony Socjalnej 
(SPC) powołał grupę roboczą ds. 
związanych z wiekiem, w skład której 
wchodzą reprezentanci większości krajów 
członkowskich. AGE jest regularnie 
zapraszane na spotkania SPC-WG-AGE w celu 
dyskutowania na temat długoterminowych 
zagadnień i bieżących aktualizacji projektu 
WeDO (www.wedo-partnership.eu), czyli 
europejskiego projektu prowadzonego przez 
AGE w celu promowania dobrobytu i godności 
osób starszych potrzebujących opieki oraz 
zapobiegania nadużyciom wobec osób 
starszych poprzez promowanie jakości opieki 
długoterminowej. 

 

Przy wsparciu Programu Daphne, 
Platforma AGE opracowała wraz 
z siecią 11 organizacji partnerskich “European 
Charter of the rights and responsibilities of 
older people in need of long-term care and 
assistance” wraz z accompanying handbook, 
w ramach ‘Eustacea project - a European 
strategy for combating elder abuse’ (2008 
– 2010). Dokumenty te są dostępne pod 
adresem: www.age-platform.eu/age-projects/
previous-projects/1676-daphne-2 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10119_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10119_en.htm
http://www.wedo-partnership.eu/
http://www.wedo-partnership.eu/
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_EN_06.pdf
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
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ZAGADNIENIA FARMACEUTYCZNE
Sektor farmaceutyczny podlega złożonym regulacjom 

UE w podwójnym celu:

• zapewnienia możliwie najbezpieczniejszych, najwy-
dajniejszych leków o możliwie najwyższej jakości, 

• kontynuowania rozwoju wspólnego rynku 
produktów farmaceutycznych EU w celu umacniania 
konkurencyjności europejskiego przemysłu farma-
ceutycznego i działalności badawczej.
Obecnie toczą się ważne negocjacje pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. W 2008 roku 
Komisja Europejska zaproponowała zestaw różnych 
tekstów zgromadzonych w „pakiecie farmaceutycznym”. 
Dokładniej ujmując zawiera on trzy propozycje legisla-
cyjne o dużym znaczeniu dla osób starszych:

• Ustawodawstwo w sprawie fałszowanych leków 
przyjęte w czerwcu 2011 roku w celu zapobiegania 
wprowadzania fałszywych produktów farmaceu-
tycznych do legalnego łańcucha dostaw.

• Prawodawstwo dotyczące nadzoru nad bezpieczeń-
stwem farmakoterapii, które wchodzi w życie w 
lipcu 2012 roku i ma na celu lepsze monitorowanie 
leków, a przez to zapewnia lepsze bezpieczeństwo 
pacjentów ułatwiając koordynację informacji 
pomiędzy szczeblem krajowym a UE oraz proces 
raportowania zarówno z perspektywy pracowników 
służby zdrowia, jak i pacjentów, a także poprawi 
stopień poinformowania pacjentów o nowych lekach 
znajdujących się jeszcze pod nadzorem. 

• Zaproponowane przez Komisję w lutym 2012 roku 
(jeszcze nieuchwalone) prawo w sprawie infor-
macji udzielanych pacjentom w zakresie leków na 
receptę ma na celu określenie właściwej równowagi 
pomiędzy potrzebami informacyjnymi pacjentów a 
konieczną kontrolą nad ich udzielaniem. 

EU ma zamiar dokonać zmiany dwóch innych istotnych 
tekstów prawnych dotyczących osób starszych:

• Dyrektywa o testach klinicznych z 2001 roku, która 
może być szansą na zapewnienie udziału osób 
starszych w testach klinicznych, pozwalając na zwięk-
szenie bezpieczeństwa i skuteczności leków przezna-
czonych dla starszych pacjentów.

• Dyrektywy o urządzeniach medycznych przyjęte w 
latach 90., mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
szerokiego zakresu produktów, takich jak rozruszniki 
i protezy bioder oraz sposób ich autoryzacji na rynku 
UE. 

Oprócz tego, w odniesieniu do szerokiego zakresu 
aktów prawnych regulujących cały sektor farmaceu-
tyczny, Unia Europejska posiada własną jednostkę ds. 
leków: Europejską Agencję Leków (EMA). EMA jest 
zdecentralizowanym organem z siedzibą w Londynie, 
odpowiadającym głównie za ochronę i promocję zdrowia 
społeczeństwa i zwierząt poprzez ocenę i nadzór nad 
lekami.

EMA ma do odegrania istotną rolę w ochronie zdrowia 
wszystkich obywateli, włączając ludzi starszych. Agencja 
współpracuje z organami regulacyjnymi, przedsiębior-
stwami farmaceutycznymi, pacjentami i organizacjami 
konsumenckimi oraz pracownikami służby zdrowia w 
celu opracowania ujednoliconych standardów rozwijania, 
testowania, zatwierdzania i korzystania z leków.

W połowie 2000 roku założono grupę roboczą 
pacjentów i konsumentów w celu dostarczania zaleceń 
na rzecz EMA i jej komisji badawczych dotyczących 
zagadnień o bezpośrednim lub pośrednim znaczeniu 
dla pacjentów i konsumentów w związku z produktami 
farmaceutycznymi. 

WARTO WIEDZIEĆ

Jak uczestniczyć w systemie 
zgłaszania leków

Wraz z nowym ustawodawstwem dotyczącym 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
pacjenci będą mogli zgłaszać problemy 
występujące w powiązaniu z zażywanymi 
lekami za pośrednictwem lekarza lub 
bezpośrednio na rzecz krajowego organu 
regulującego obrót i stosowanie leków 
w danym państwie   . Raporty dotyczące 
podejrzenia niewłaściwej reakcji na lek 
będą przekazywane dalej Europejskiej 
Agencji Leków (patrz poniżej), która będzie 
odpowiadać za publikowanie tych danych, 
aby jej interesariusze, w tym opinia publiczna, 
mieli dostęp do informacji wykorzystywanych 
przez europejskie organy regulacyjne w celu 
analizowania bezpieczeństwa stosowania leku 
lub substancji czynnej.

http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
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E-ZDROWIE
Promocja e-zdrowia jest kolejnym kluczowym priory-

tetem UE. Prace w tym obszarze obejmują wiele różno-
rodnych zagadnień, takich jak przekazywanie informacji 
pomiędzy pracownikami służby zdrowia a instytucjami 
oraz wykorzystywanie rozwiązań e-zdrowia przez 
pacjentów w celu monitorowania ich stanu. E-zdrowie 
oferuje interesujące możliwości, takie jak ułatwianie 
koordynacji pomiędzy opieką zdrowotną a społeczną - 

co stanowi krytyczne zagadnienie w przypadku osób 
starszych - lecz także jest źródłem obaw związanych 
z ochroną danych i kwestiami etycznymi, które są w 
służbie zdrowia zasobami bardzo wrażliwymi. 

Flagowa inicjatywa “Europejska Agenda Cyfrowa” 
(jedna z siedmiu europejskich inicjatyw flagowych do 
2020 roku wspomnianych w części I) ma na celu wnie-
sienie wkładu w ten obszar, zaś Komisja Europejska 
opracowała plan działań w zakresie e-zdrowia na lata 
2012-2020, wzywając kraje członkowskie do urucho-
mienia własnych krajowych i regionalnych strategii 
e-zdrowia zaspokajających miejscowe potrzeby. 
Równolegle ustanowiono inicjatywy w celu uspraw-
nienia współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w 
tej dziedzinie, a w szczególności w celu omawiania takich 
tematów jak standardy, interoperacyjność i możliwość 
łączenia zarówno treści, jak i systemów. 

FORA ZDROWOTNE UE
 Forum Polityki Zdrowotnej dąży do wzajemnego 

zbliżenia platform europejskich reprezentujących inte-
resariuszy sektora opieki zdrowotnej w celu zapełnienia 
otwartości, przejrzystości i dostosowania europejskiej 
strategii zdrowia do obaw opinii publicznej. Forum 
oferuje możliwość organizowania konsultacji, wymiany 
poglądów i doświadczeń o szerokiej tematyce oraz 
wspieranie wdrażania i dalszego rozwoju poszczegól-
nych inicjatyw.

Forum ma na celu równoważną obsługę czterech grup 
organizacji: 

• Organizacje pozarządowe w obszarze publicznej 
służby zdrowia i organizacje pacjentów.

• Organizacje reprezentujące pracowników służby 
zdrowia i związki zawodowe.

• Dostawcy usług zdrowotnych i ubezpieczeń 
zdrowotnych.

• Podmioty gospodarcze zainteresowane i zaanga-
żowanie w promocję, ochronę i ulepszanie służby 
zdrowia.
Forum Polityki Zdrowotnej UE zbiera się dwa razy w 

roku w Brukseli i organizuje Forum Otwarte w odstępach 
dwuletnich. Europejska Aliancja na Rzecz Zdrowia 
Publicznego (EPHA) pełni funkcję sekretariatu Forum. 

 Grupę interesariuszy e-zdrowia powołała Komisja 
Europejska kilka lat temu w celu nawiązania dialogu 
pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi 
w kwestie opieki zdrowotnej, tj. głównie przemysłem, 
przedstawicielami użytkowników, takich jak pracownicy 
służby zdrowia, pacjenci i konsumenci, szpitale i towarzy-

 

Platforma AGE jest członkiem 
grupy roboczej ds. pacjentów 
i konsumentów agencji EMA. Dwaj eksperci 
nominowani przez AGE Platform Europe są 
regularnie zapraszani na spotkania w EMA. 
Oprócz tego systematycznie otrzymują do 
przeanalizowania broszury dla pacjentów lub 
odpowiednie materiały związane z lekami 
oraz wraz z wnioskiem o udzielenie porad i 
opinii na konkretne zagadnienia związane z 
osobami starszymi. AGE zajmuje się również 
propagowaniem informacji i ostrzeżeń 
publikowanych przez EMA na temat leków 
stosowanych przez osoby starsze, ułatwiając 
rozprzestrzenianie się informacji w kręgach 
ludzi starszych w całej UE. 

WARTO WIEDZIEĆ

W 2011 roku, agencja EMA przyjęła 
strategię leków geriatrycznych . Strategia 
ta stanowi odpowiednik istniejącej strategii 
dotyczącej leków pediatrycznych i posiada 
wielkie znaczenie w obliczu stojącego przed 
nią zadania w dziedzinie bezpieczeństwa, 
dostosowywanych leków, negatywnych reakcji 
na leki występujących wśród osób starszych, 
polipragmazji itp. Dla potrzeb wspierania 
prac EMA powołano grupę ekspertów ds. 
geriatrii, która obecnie składa się głównie 
z lekarzy geriatrów. EMA posiada również 
specjalny dział na swojej stronie internetowej 
poświęconylekom dla osób starszych .

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_pl.htm
http://www.epha.org/
http://www.epha.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
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stwa oferujące ubezpieczenia zdrowotne. Jej głównym 
zadaniem jest wspomaganie rozwoju ustawodawstwa i 
polityk związanych z e-zdrowiem.

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Europejski portal służby zdrowia: http://ec.europa.

eu/health/index_en.htm 

• Europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu 
psychicznego: www.ec.europa.eu/health/
mental_health/policy/index_en.htm

• Unia Innowacji: www.ec.europa.eu/research/
innovation-union/index_en.cfm

• Europejska Agenda Cyfrowa: www.ec.europa.eu/
information_society/digital-agenda/index_en.htm

• Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz 
aktywnego i zdrowego starzenia się: www.
ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 

• EHIC - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(informacja we wszystkich językach UE): www.
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559

• Koordynacja planów bezpieczeństwa socjalnego 
na szczeblu UE: www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=850

• Dobrowolne europejskie ramy jakościowe 
usług socjalnych http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6140&langId=en

• Europejska Agencja Leków www.ema.europa.eu/
ema 

• Agencja wykonawcza ds. zdrowia i konsumentów: 
www.ec.europa.eu/eahc

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - Europa: 
www.euro.who.int/en

• Nierówności w opiece zdrowotnej i analiza WHO: 
www.instituteofhealthequity.org

• Forum Polityki Zdrowotnej UE: www.ec.europa.
eu/health/interest_groups/eu_health_forum/
policy_forum/index_en.htm

• Europejska Aliancja na Rzecz Zdrowia Publicznego: 
www.epha.org 

• Program finansowania Daphne III: www.
ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/
index_en.htm 

 

AGE jest członkiem zarówno 
Forum Polityki Zdrowotnej UE 
i grupy Interesariuszy E-zdrowia, jak i EPHA, 
w celu wyrażania obaw i oczekiwań osób 
starszych w kwestiach związanych ze służbą 
zdrowia. 

WARTO WIEDZIEĆ

Nowa publikacja (w języku angielskim) 
prezentująca 33 projekty finansowane przez 
unijne programy w obszarze zdrowia:

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/
success_stories_full_en.pdf  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559Koordynacja planów bezpieczeństwa socjalnego
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559Koordynacja planów bezpieczeństwa socjalnego
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559Koordynacja planów bezpieczeństwa socjalnego
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ema.europa.eu/ema 
http://www.ema.europa.eu/ema 
http://www.ec.europa.eu/eahc
http://www.euro.who.int/en
http://www.instituteofhealthequity.org
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.epha.org
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/success_stories_full_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/success_stories_full_en.pdf
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Badania i innowacje 
Badania nad starzeniem się są priorytetem już od wielu 

lat. Niektóre programy badawcze UE były źródłem finan-
sowania wielkich programów naukowych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i długoterminowej, nowych techno-
logii, transportu, oddziaływania społecznego i ekono-
micznego starzenia się, starszych pracowników, kwestii 
równouprawnienia płci itp. Ze względu na panujące w 
Europie trendy demograficzne badania starzenia się 
społeczeństwa pozostaną priorytetem politycznym i 
naukowym, zaś zaangażowanie w nie osób starszych 
zyskało obecnie znaczącą uwagę w dziedzinie badań i 
ustalania polityk. Wszystkie te wysiłki służą wspieraniu 
krajów członkowskich w rozwijaniu innowacyjnych 
rozwiązań stawiających czoła różnym wyzwaniom wyni-
kającym ze starzenia się społeczeństwa.

GŁÓWNE SYSTEMY FINANSOWANIA BADAŃ
Unia Europejska dostarcza wiele możliwości finanso-

wania projektów naukowych. Najistotniejsze z nich to:

• Siódmy program ramowy (FP7 2007-2013), który prze-
kształci się w Horyzont 2020 od 2014 roku, i stanowi 
jedno z głównych narzędzi finansowania projektów 
europejskich, a także wspiera projekty wielkoskalowe 
poświęcone badaniom długoterminowym (w prze-
dziale 5-10 lat). 

• Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP) zachęca do lepszego wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz promuje 
zwiększone użycie odnawialnych źródeł energii i 
wydajność energetyczną. Program koncentruje się na 
tzw. etapie rozmieszczania, w związku z czym wspiera 
testy i sporządzanie uzasadnień projektowych. 

KOORDYNACJA UE I ŁĄCZENIE ZASOBÓW
Dodatkowo od 2008 roku Komisja Europejska promuje 

lepszą koordynację badań na szczeblu UE, zachę-
cając państwa członkowskie do tworzenia wspólnych 
inicjatyw programowych (JPI). Nadrzędnym celem tych 
inicjatyw jest łączenie krajowych wysiłków badawczych 
w celu lepszego wykorzystania cennych europejskich 
zasobów publicznych badań i rozwoju oraz stawienia 
czoła wspólnym wyzwaniom europejskim w skutecz-
niejszy sposób w kilku kluczowych obszarach. Dwie z 
wspólnych inicjatyw programowych posiadają szcze-
gólne znaczenie dla osób starszych: 

• Program Ambient Assisted Living Joint Programme 
(AAL JP) dąży podnoszenia jakości życia osób starszych 
oraz umacniania bazy przemysłowej w Europie poprzez 
wykorzystywanie technologii ICT. Komisja Europejska 
nie uczestniczy w strukturach wdrożeniowych 
programu, lecz wspiera go znacznym wkładem finan-
sowym; finansowanie jest wdrażane wspólnie przez 
stowarzyszenie AAL, którego członkami są krajowe 
organizacje finansujące badania w 20 państwach 
członkowskich

• Wspólna inicjatywa “Więcej lat - lepsze życie” w 
sprawie starzenia się społeczeństwa, o takiej tematyce 
jak sposoby zatrzymania ludzi na rynku pracy, pozwala 
na zachowanie osobom starszym aktywności 
zawodowej i zdrowia przez możliwie najdłuższy czas, 
a także osiągnięcie lepszej jakości życia oraz zapew-
nienie zrównoważenia przyszłych systemów opieki. 

• Wspólny program UE dotyczący chorób neurode-
generacyjnych (JPND), którego celem jest znale-
zienie lekarstwa chorób neurodegeneracyjnych (np. 
Alzheimer, demencja) oraz umożliwienie wczesnej 
diagnozy dla potrzeb wybiórczego leczenia dzięki 
lepszemu skoordynowaniu badań i zasobów na 
szczeblu UE. 

KOMPLEKSOWA INICJATYWA SŁUŻĄCA 
PRZYSPIESZENIU ROZWOJU I PODJĘCIU 
DZISIEJSZYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH

Przyjęcie bardziej ogólnego i zintegrowanego 
podejścia do różnorodnych poszczególnych aspektów 
badań i starzenia się oraz uwzględnienie poglądów i 
interesów odpowiednich interesariuszy jest obecnie 
konieczne w celu zmierzenia się z problemem w całej 
jego złożoności i podjęcia wyzwań wynikających ze 
starzenia się społeczeństwa. 

 

Działania AGE: Na poziomie 
europejskim platforma 
AGE stanowi część Komisji doradczej 
Stowarzyszenia AAL, dzięki czemu może 
dostarczać informację zwrotną na temat 
tego programu, jego priorytetów i projektów 
finansowanych za jego pośrednictwem. 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html
http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html
http://www.aal-europe.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
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Jako uzupełnienie „Europejskiego partnerstwa inno-
wacyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia 
się” (EIP AHA) (patrz punkt dotyczący zdrowia w części II)  
Europejski Instytut Technologii (EIT) uruchomi Wspólnotę 
Wiedzy i Innowacji (KIC) w dziedzinie zdrowego życia i 
aktywnego starzenia się wraz z kursem na żywo, który 
rozpocznie się w 2014 roku.

ZAANGAŻOWANIE UŻYTKOWNIKA, 
KLUCZOWA ZASADA UE

W badaniach UE stosuje się różne kryteria skutecz-
ności i wydajności, w tym zaangażowanie końcowych 
beneficjentów badania. Zaangażowanie użytkowników 
okazało się być kluczowe: badania, innowacje i inwe-
stycje byłyby mniej skuteczne, gdyby nie kierowały się 
potrzebami i zainteresowaniami populacji stanowiącej 
ich grupę docelową. W rezultacie ludzi starszych coraz 
częściej prosi się o uczestnictwo, a ich organizacje coraz 
częściej zaprasza się do wypowiadania się na temat 
potrzeb osób starszych w szerokim zakresie tematyki 
badawczej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
europejskim.

Osoby starsze można angażować etapami, począwszy 
od zdefiniowania harmonogramu badań i sformułowania 
pytań badawczych po dystrybucję wyników i uczestni-
czenie w potencjalnej kontynuacji projektu. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Europejski Instytut Technologii (EIT): http://eit.

europa.eu/

• Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC): www.eit.europa.
eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/
overview.html

• Wspólne inicjatywy programowe: www.
ec.europa.eu/research/era/areas/programming/
joint_programming_en.htm 

• Programy badawcze Komisji Europejskiej w ramach 
FP7: www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

• Horyzont 2020: www.ec.europa.eu/research/
horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020

• Program ramowy konkurencyjności i innowacji (CIP): 
www.ec.europa.eu/cip 

• Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP): 
www.aal-europe.eu 

• Wspólna inicjatywa “Więcej lat - lepsze życie”: www.
jp-demographic.eu 

• Wspólny program UE dotyczący chorób neurodege-
neracyjnych (JPND): www.neurodegenerationrese-
arch.eu/home 

• Całościowy przegląd programów finansowania: 
www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm 

 

Obywatelskie organizacje społeczne, takie jak 
AGE Platform Europe, odgrywają istotną rolę 
we wspieraniu zaangażowania użytkowników 
końcowych w projekty badawcze finansowane 
przez UE. Ich zadaniem jest wyrażanie wizji, 
obaw i informacji zwrotnej osób starszych, 
dotyczących m.in. ich jakości życia, potrzeb 
zdrowotnych, niechęci wobec korzystania 
z nowych technologii, a także kwestii 
związanych z mobilnością i dostępnością. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Na poziomie krajowym, 
organizacje osób starszych mogą 
przyłączać się do europejskich lub wspólnych 
programów prowadzonych przez uniwersytety, 
MSP, samorządy i władze regionalne itp. 
Twój udział jest kluczowy dla uwzględnienia 
perspektywy obywateli. W przypadku każdej 
możliwości dofinansowania Komisja Europejska 
dostarcza informacje nie tylko w trybie online 
za pośrednictwem dedykowanych stron, lecz 
tworzy również Krajowe Punkty Kontaktowe 
(KPK). Informacje na temat KPK można znaleźć 
na stronie internetowej danego programu 
(patrz przydatne linki poniżej)

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
http://eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
http://www.ec.europa.eu/cip
http://www.aal-europe.eu
http://www.jp-demographic.eu
http://www.jp-demographic.eu
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home
http://www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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Dostępność towarów i 
usług

Pomimo tego, że nasze społeczeństwo się starzeje, 
środowisko życiowe Europejczyków nie jest przysto-
sowane do wzrastającej liczby osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Bariery fizyczne uniemożliwiają wielu 
ludziom dostęp do usług, towarów i produktów. Brak 
dostępności jest szczególnym wyzwaniem w obszarach 
codziennego życia, takich jak przestrzeń miejska (np. 
chodniki, udogodnienia zewnętrzne itp.), budynki (np. 
windy), technologie informatyczne i komunikacyjne (np. 
komputer, telefon), transport (np. autobusy, samochody), 
urządzenia samoobsługowe (np. bankomaty, bileto-
maty itp.). Udostępnianie towarów i usług wszystkim 
ludziom jest niezbędne w celu umożliwienia naszemu 
starzejącemu się społeczeństwu samodzielnego życia, 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
korzystania ze swoich praw i wywiązywania się z 
obowiązków na równych warunkach. 

Problem ten stale zyskuje na wadze na szczeblu UE i 
istnieje obecnie wiele dróg zwiększania dostępności dla 
osób starszych. 

Europejski Rok 2012 aktywnego starzenia się i soli-
darności międzypokoleniowej stanowi dobrą okazję do 
zwiększenia priorytetu tego zagadnienia wzywając do 
stworzenia przyjaznej wszystkim grupom wiekowym 
jako warunek urzeczywistnienia idei aktywnego 
starzenia się. Oprócz powyższego, konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych (patrz część I) zakłada, 
że zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie 
które ratyfikowały ten instrument, podejmą konieczne 
czynności w celu zapewnienia zgodności z tym między-
narodowym aktem. Na szczeblu UE istnieją różne 
narzędzia optymalizowania dostępności, w tym głównie 
ustawodawstwo i inicjatywy standaryzacyjne. 
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EUROPEJSKI AKT W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
W swoim harmonogramie pracy na 2012 rok Komisja 

Europejska przewiduje przyjęcie Aktu w sprawie 
dostępności, zestawu czynności legislacyjnych mających 
na celu poprawę dostępu do towarów i usług dla osób 
niepełnosprawnych i starszych, w oparciu o koncepcję 
Design for All (projektuj dla wszystkich). Propozycja ta 
ma kierować się do władz publicznych odpowiedzialnych 
za nabywanie produktów i usług z jednej strony oraz do 
producentów towarów, dystrybutorów, sprzedawców i 
usługodawców z drugiej strony. Będą oni mogli korzystać 
ze zharmonizowanych europejskich ram w dziedzinie 
łatwo dostępnych towarów i usług. 

KAMPANIA NA RZECZ 
DOSTĘPNOŚCI INTERNETOWEJ

Komisja analizuje również możliwości złożenia 
wniosku dotyczącego dostępności stron internetowych 
sektora publicznego oraz świadczących podstawowe 
usługi na rzecz ludności. Propozycję tę przewidziano 
rzeczywiście w inicjatywie flagowej” Europejska 
Agenda Cyfrowa” (jedna z siedmiu flagowych inicjatyw 
Europy 2020 wspomnianych w części I), która podkreśla 
znaczenie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
i starszych w dziedzinie nowej technologii (ICT) i jest 
bardzo ważna pod względem promowania równego 
dostępu do informacji dla wszystkich obywateli, w 
szczególności mając na uwadze, że konsumenci starsi 
i niepełnosprawni doświadczają wielkich trudności w 
dostępie do usług publicznych online w wielu obszarach, 
takich jak edukacja, służba zdrowia, opieka społeczna, 
zatrudnienie, transport, usługi bankowe i budownictwo 
mieszkaniowe. Inicjatywa domaga się od państw 
członkowskich zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępności publicznych e-usług i stron internetowych 
- w szczególności systemów e-głosowania - co stanowi 
zasadniczy wymóg umożliwiający im udział w wyborach. 
Poza tym podkreśla ona potrzeby osób starszych i 
niepełnosprawnych, które należy uwzględnić od samego 
początku i w całym łańcuchu wytwarzania produktów i 
usług, w tym produktów e-zdrowia.

W celu zwalczania tych cyfrowych podziałów AGE 
Platform Europe dołączyła w 2011 roku do kampanii 
prowadzonej przez ANEC (europejskie stowarzyszenie 
reprezentujące konsumentów w standaryzacji), EBU 

 

Wspólnie z dużą siecią 
interesariuszy AGE prowadzi 
kampanię wspierającą tworzenie środowisk 
sprzyjających wszystkim grupom wiekowym 
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 
i UE poprzez uruchomienie Porozumienia 
Burmistrzów UE w sprawie zmian 
demograficznych . Więcej informacji i/lub 
możliwość przyłączenia się do sieci znajduje 
się na stronie: www.age-platform.eu/en/
component/content/article/1457 

WARTO WIEDZIEĆ

Opierając się na szacunku dla ludzkiej 
różnorodności “Design for All” oznacza 
dostosowywanie środowisk, produktów i 
usług w taki sposób, aby każdy bez względu 
na wiek, płeć, zdolności lub tło kulturowe, 
mógł uczestniczyć na równych zasadach w 
budowie naszego społeczeństwa we wszelkich 
przejawach jego aktywności (tj. ekonomicznej, 
społecznej kulturalnej, rozrywkowej i 
rekreacyjnej).

ZAANGAŻUJ SIĘ

Europejski Akt w sprawie dostępności 
będzie posiadał krytyczne znaczenie 
w tworzeniu UE „przyjaznej osobom 
starszym”. Po jego opublikowaniu przez 
Komisję będziesz mógł pomóc w jego przyjęciu 
przez Parlament Europejski i Radę lobbując u 
Twojego posła europejskiego i odpowiednich 
władz krajowych (zajmujących się kwestiami 
związanymi z unikaniem dyskryminacji 
i osobami niepełnosprawnymi) w celu 
zapewnienia jego dokładnego rozpatrzenia 
przez Radę i Parlament Europejski.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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(Europejska Unia Niewidomych) i EDF (Europejskie Forum 
Niepełnosprawności) na rzecz zapewnienia powszechnej 
dostępności stron internetowych. 

STANDARYZACJA: TECHNICZNA 
DROGA DO DOSTĘPNOŚCI

Standaryzacja posiada wielkie znaczenie w procesie 
podnoszenia dostępności, ponieważ jako narzędzie 
techniczne może od samego początku ułatwić tworzenie 
powszechnie dostępnych produktów i usług. Niemniej 
jednak standardy nie idą samoczynnie ręka w rękę z 
dostępnością, gdyż dostępność zależy w bardzo dużym 
stopniu od treści standardów i sposobu ich opracowy-
wania. Przedstawiciele konsumentów są coraz bardziej 
aktywnie zaangażowani w prace standaryzacyjne na 
szczeblu UE za pośrednictwem europejskiego stowa-
rzyszenia konsumentów w standaryzacji (ANEC). 

Oprócz tego w pracach uczestniczy Europejskie Forum 
Niepełnosprawności (EDF) i platforma AGE, aby przed-
stawiać poglądy i obawy wrażliwej grupy konsumentów. 

Komisja Europejska uruchomiła niedawno mandat 
standaryzacyjny, aby zawrzeć program „Design for All” w 
odpowiednich inicjatywach standaryzacyjnych i zapewnić 
zgodność standardów z potrzebami dostępności. Jest to 
tzw. Mandat 473 (M/473), który został zaakceptowany 
przez CEN-CENELEC, dwa organy standaryzacyjne dzia-
łające na szczeblu UE, w związku z czym obecnie rozpo-
czynają się prace nad włączeniem do projektu organizacji 
użytkowników, takich jak ANEC, EDF i AGE. 

Zaangażowanie użytkowników 
w standaryzację

W czerwcu 2011 roku Komisja Europejska zapropo-
nowała pakiet tekstów na temat strategicznej wizji 
standardów europejskich, prosząc kraje członkowskie o 
zapewnienie efektywnego zaangażowana interesariuszy, 
ekologicznych organizacji pozarządowych oraz przedsta-
wicieli osób niepełnosprawnych i starszych w krajowy 
proces standaryzacji. Oprócz tego Komisja zażądała od 
organów standaryzacyjnych, aby w większym stopniu 
uwzględniały czynniki związane ze środowiskiem i 
dostępnością. 

W zależności od tego, jakich poprawek w projekcie 
dokona Rada i Parlament Europejski, odpowiedniemu 
zwiększeniu ulegnie rola i możliwości udziału AGE 
Platform Europe i organizacji osób starszych w pracach 
standaryzacyjnych na szczeblu krajowym.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Komisja Europejska wydała projekt 
dyrektywy o dostępności stron 
internetowych instytucji publicznych 
obejmującą niektóre kwestie zgłaszane przez 
organizacje osób starszych. Nadal będą miały 
za zadanie na szczeblu krajowym przekonać 
zarówno swoje rządy, jak i posłów Parlamentu 
Europejskiego o ważności udostępnienia stron 
internetowych wszystkim obywatelom.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Standaryzacja odbywa się na szczeblu 
UE i krajowym w miejscach, gdzie 
tworzone są „komitety lustrzane” w celu 
kontynuowania pracy wykonanej w Brukseli, 
które dostarczają przedstawicielom krajowym 
bogatej informacji zwrotnej na temat sytuacji 
w danym państwie. Zależnie od kultury 
danego kraju organizacje użytkowników 
są w mniejszym lub większym stopniu 
zaangażowane w tego rodzaju prace. 
Mandat 473 w sprawie Design for All oferuje 
interesującą możliwość, ponieważ wymaga 
konsultacji z organizacjami użytkowników.

Strona internetowa CEN zawiera wykaz 
krajowych organizacji standaryzacyjnych: 
www.cen.eu/cen/Members/Poland/Pages/
default.aspx

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
www.cen.eu/cen/Members/Poland/Pages/default.aspx
www.cen.eu/cen/Members/Poland/Pages/default.aspx
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ww.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.
aspxOprócz powyższych istnieje wiele różnych 
obszarów, w których negocjuje się zapisy standardów 
o potencjalnym wpływie na osoby starsze. Na 
przykład AGE Platform Europe jest zaangażowana w 
prace prowadzone przez Europejską Agencję Kolejową 
mające na celu przegląd „Specyfikacji technicznej 
interoperacyjności - osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej (TSI PRM)”, tj. zasad stosowanych w celu 
usprawnienia dostępności kolei dla osób starszych, 
osób niepełnosprawnych i bardziej ogólnie na rzecz 
wszystkich pasażerów o obniżonej sprawności 
ruchowej.

Innym istotnym obszarem podlegającym standary-
zacji są technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). 
Dla przykładu obecnie toczą się rozmowy na temat 
„Europejskich wymogów dostępności dotyczących 
zamówień publicznych produktów i usług w dziedzinie 
ICT (Mandat 376). Poza tym Komisja Europejska tworzy 
europejską platformę standaryzacyjną ICT przeznaczoną 
dla wielu interesariuszy, w ramach której wszystkie zain-
teresowane strony będą się mogły spotykać i rozmawiać 
na temat programu standaryzacji w tej dziedzinie oraz 
wspomagać definiowanie priorytetów.

DALSZE INICJATYWY UE DLA 
WSPIERANIA DYSPOZYCYJNOŚCI

Oprócz legislacji i standaryzacji Unia Europejska 
przyjęła szereg „miękkich narzędzi” wspierających 
rozwój dostępności, w tym:

• Plan działań UE w sprawie mobilności w miastach 
(2009): zestaw działań mających na celu promowanie 
zintegrowanych rozwiązań transportowych zorien-
towanych na obywateli w kontekście starzenia się 
społeczeństwa. Plan wspiera innowacyjne projekty 
służące rozwojowi bardziej ekologicznego transportu 
miejskiego, dostępności, prawom pasażerów i inteli-
gentnych systemów transportowych, a także dzieleniu 
się doświadczeniami i wiedzą pomiędzy krajami człon-
kowskimi i regionami poprzez kilka strumieni finanso-
wania (włączając współpracę w ramach FP7 - środki 
na regionalny rozwój transportu i europejski program 
inteligentnej energii). 

• Nagrodę dostępności miejskiej (EU Access City 
Award) utworzono w 2010 roku dla potrzeb promo-
wania dostępności w miastach europejskich poprzez 
wyłanianie takich zwycięzców jak Salzburg/Austria 
(2011) lub Avila/Hiszpania (2010).

• Na koniec równie istotna inicjatywa o nazwie europej-
skie partnerstwo innowacyjne na rzecz aktywnego 
i zdrowego starzenia się (patrz punkt dotyczący 
zdrowia) zaoferuje wszystkim zainteresowanym 
możliwości usprawnienia dostępności szczególnie za 
pośrednictwem obszaru działań dotyczących środo-
wiska „przyjaznego dla wieku”.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Jeśli uważasz, że Twoje miasto zrobiło 
wiele dla poprawienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i starszych, możesz je 
zachęcić do przesłania swojej aplikacji o 
przyznanie tej corocznej nagrody. 

 

AGE angażuje się również w 
szereg projektów, które promują 
dostępność dla starszych użytkowników w 
dziedzinie transportu, mobilności i nowych 
technologii: www.age-platform.eu/en/all-
projects. Wspólnie z EDF, AGE połączyło siły 
z fundacją Vodafone w celu uruchomienia 
konkursu przyznającego nagrody za 
inteligentną dostępność Smart Accessibility 
Awards Celem tego konkursu jest zwiększenie 
świadomości co do potrzeb stosowania 
dostępnych aplikacji na smartfony oraz 
motywowania programistów do tworzenia 
usług przystosowanych do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

WARTO WIEDZIEĆ

Organizacje osób starszych i 
niepełnosprawnych uczestniczą w składach 
krajowych komisji jury konkursu EU Access 
City Award. Jego członkami jest również AGE i 
Europejskie Forum Niepełnosprawności.

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.age-platform.eu/en/all-projects
http://www.age-platform.eu/en/all-projects
http://developer.vodafone.com/smartaccess2012/home/
http://developer.vodafone.com/smartaccess2012/home/
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PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Akt w sprawie dostępności: : www.ec.europa.

eu/justice/newsroom/discrimination/
opinion/111207_en.htm

• Europejska Agenda Cyfrowa: www.ec.europa.eu/
information_society/digital-agenda/index_en.htm

• Wspólna kampania dostępności internetowej 
(AGE-ANEC-EBU-EDF): www.age-platform.eu/
age-policy-work/accessibility/age-position-state-
ments/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-
-on-web-accessibility

• Mandat 376 w sprawie europejskich wymogów 
dostępności dotyczących zamówień publicz-
nych produktów i usług w dziedzinie ICT: www.
mandate376.eu

• Standaryzacja na szczeblu UE: propozycja Komisji 
Europejskiej (czerwiec 2011): www.ec.europa.
eu/enterprise/policies/european-standards/
standardisation-policy/index_en.htm

• Wykaz krajowych organizacji standaryzacyjnych: 
www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.
aspx 

• Plan działań UE w sprawie mobilności w miastach: 
www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/
action_plan_en.htm 

• Nagroda dostępności miejskiej: http://ec.europa.
eu/justice/discrimination/disabilities/award/
about-award/index_en.htm

Prawa konsumentów
Jednolity rynek stanowiący jedno z głównych 

osiągnięć UE stał się częścią codziennego życia 
Europejczyków. Jednolity rynek pomaga znieść bariery w 
wolności przemieszczania się, pozwalając obywatelom 
na pracę i życie za granicą oraz zakupywanie produktów 
i usług u zagranicznych dostawców. Prawne i polityczne 
ramy dotyczące rynku wewnętrznego UE i ochrony 
konsumentów są bardzo istotne dla osób starszych, gdyż 
wpływają one na zagadnienia począwszy od bezpieczeń-
stwa produktów i mechanizmów ochrony po świadome 
podejmowanie decyzji na temat prywatnych planów 
emerytalnych oraz przejrzystość usług bankowych. Poza 
tym osoby starsze zaliczają się do najbardziej wrażliwych 
konsumentów, głównie w zakresie e-handlu, korzy-
staniu z produktów i usług finansowych, nieuczciwych 
warunków umów i dostępności. Wraz ze starzeniem się 

społeczeństwa UE otwierają się możliwości dla nowych 
rynków, jednak usługi i produkty należy w większym 
stopniu udostępniać i przystosowywać pod kątem 
ewoluujących potrzeb tej dużej części ludności. 

http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.mandate376.eu
http://www.mandate376.eu
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/about-award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/about-award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/about-award/index_en.htm
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ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSGRANICZNYCH
Swoboda świadczenia usług transgranicznych jest 

jedną z fundamentalnych swobód UE zagwarantowa-
nych w Artykule 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFEU). Pozwala ona usługodawcy w jednym 
kraju członkowskim na oferowanie usług na tymcza-
sowych zasadach w drugim kraju członkowskim bez 
konieczności zakładania siedziby w tymże kraju.

W rzeczywistości różne przepisy prawa krajowego 
utrudniają usługodawcom zakładanie działalności w 
innych państwach członkowskich lub świadczenie 
swoich usług ponad granicami, podczas gdy konsumenci 
europejscy doświadczają wielu wyzwań przy nabywaniu 
usług za granicą. Dyrektywa o usługach, którą przyjęto 
w 2006 roku, miała na celu rozwiązanie tych problemów 
poprzez zakazanie dyskryminujących praktyk (takich 
jak różne taryfy), promowanie i nadzór wysokiej jakości 
usług oraz podniesienie poziomu informowania i przej-
rzystości usług. Bez względu na jej znaczenie dyrektywa 
posiada ograniczony zakres zastosowania, gdyż nie 
obejmuje m.in. usług finansowych, komunikacji elek-
tronicznej, transportu i usług zdrowotnych. 

USŁUGI FINANSOWE
Dostęp do usług finansowych jest obiektem szcze-

gólnego zainteresowania osób starszych, które uległo 
zintensyfikowaniu w dobie kryzysu finansowego i jego 
wpływu na oszczędności, emerytury, indywidualizację 
ryzyka zdrowotnego, opiekę długoterminową i ochronę 
socjalną. Ochrona konsumentów na tym polu ulega 
dalszemu utrudnieniu z powodu nieprzejrzystości wyni-
kającej ze stosowania złożonych i nieporównywalnych 
danych aktuarialnych. 

Zagadnienie to jest rozwijającym się obszarem 
roboczym AGE dzięki jej zaangażowaniu w grupę użyt-
kowników usług finansowych (FSUG) oraz grupy dialo-
gowej powołanej przez Komisję w odniesieniu do barier 
dostępu do produktów finansowych. Komisja powołała 
FSUG w celu konsultowania się z interesariuszami repre-
zentującymi użytkowników w procesie rozwoju swojej 
polityki dotyczącej usług finansowych. Zagadnienia, nad 
którymi grupa pracuje to m.in.: emerytury, zbiorowe 
zadośćuczynienie, autoregulacja, hipoteki, ochrona 
konsumentów, ubezpieczenia, media płatności i przej-
rzystość cen.

W 2012 roku Komisja Europejska uruchomiła konsul-
tacje w celu zgromadzenia opinii interesariuszy na temat 
potrzeby działań i możliwych do podjęcia czynności w celu 
uregulowania kwestii przejrzystości i porównywalności 
opłat za prowadzenie rachunków bankowych, zmiany 
rachunku i dostępu do podstawowych rachunków płat-
niczych. Dokumentacja ta jest istotna dla osób starszych, 
gdyż zbyt wielu z nich ze względu na wiek odmawia 
się lub oferuje zaporowe opłaty z tytułu dostępu do 
podstawowych usług finansowych, takich jak komplek-
sowe ubezpieczenie zdrowotne, pożyczki bankowe czy 
ubezpieczenie podróżne, uniemożliwiając im korzystanie 
z ich prawa do pełnego udziału w rynku pracy, dostępu 
do zasobów mieszkaniowych na przyzwoitym poziomie 
oraz poruszania się na terenie UE. 

OCHRONA KONSUMENTÓW I PRAWO 
DO ZADOŚĆUCZYNIENIA

Posiadanie silnego prawa, a także zapewnienie świa-
domości co do tych ram stanowi krytyczny element 
skutecznej ochrony konsumentów. UE podejmuje liczne 
inicjatywy dotyczące praw konsumentów oraz ich 
edukowania. Jednym z ostatnich projektów stanowi 
przyjęcie nowej dyrektywy o prawach konsumentów, 
podlegającej wdrożeniu przez wszystkie kraje członkow-
skie do dnia 13 czerwca 2014 roku. Dyrektywa ta koncen-
truje się na sprzedaży wysyłkowej i internetowej oraz 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/fsug_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/fsug_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
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przyznaje konsumentom prawo obowiązujące na terenie 
UE do zmiany decyzji o zakupie w ciągu dwóch tygodni, 
promuje przejrzystość cen i jaśniejsze zasady sprzedaży 
internetowej, a także umacnia ochronę konsumentów w 
zakresie produktów cyfrowych. 

W ramach jednolitego rynku nielegalne postępowanie 
usługodawcy może łatwo dotknąć dużą, a nawet bardzo 
dużą liczbę osób. Niemniej jednak roszczenia transgra-
niczne są wciąż skomplikowane, zaś wysokie koszty 
obsługi prawnej mogą odstraszać konsumentów od 
egzekwowania swoich praw szczególnie w przypadku 
indywidualnych roszczeń o niskiej wartości. Z tego 
powodu UE podejmuje działania na polu alternatywnych 
(pozasądowych) sposobów rozstrzygania sporów i zbio-
rowego zadośćuczynienia. 

W 2011 roku AGE połączyło siły z innymi organiza-
cjami pozarządowymi w ramach kampanii prowadzonej 
przez Europejską Organizację Konsumentów (BEUC), 
domagając się od Komisji posunięcia do przodu rozmów 
na temat zbiorowych zadośćuczynień wraz z przyjęciem 
odpowiedniego instrumentu prawnego. Parlament 
Europejski złożył propozycję działań legislacyjnych w 
obszarze zadośćuczynień zbiorowych poprzez przyjęcie 
rezolucji w lutym 2012 roku. 

Mechanizm zbiorowego zadośćuczynienia, który 
pozwalałby wszystkim obywatelom na składanie 
pozwów zbiorowych z wnioskiem o uniemożliwienie 
łamania prawa oraz wypłatę odszkodowania na rzecz 
ofiar w sprawach krajowych i transgranicznych, przy 
jego zastosowaniu również w innych dziedzinach prawa 
mógłby być korzystny nie tylko dla konsumentów, ale i 
dla pracowników, grup narażonych, ofiar dyskryminacji 
ze względu na wiek. osób cierpiących z powodu szkód 
środowiskowych itp.

OCHRONA DANYCH
Dane osobowe stanowią wszelkie informacje 

związane z daną jednostką, dotyczące jej życia prywat-
nego, zawodowego lub publicznego. Nowe technologie 
doprowadziły do stworzenia wielu nowych metod ofero-
wania informacji i ich komunikowania, a także promo-
wania, kupowania i otrzymywania towarów i usług. 
Technologie te niosą ze sobą zagrożenie dla prywatności 
i bezpieczeństwa, ponieważ w celu udostępnienia usługi 
użytkowników często prosi się o podawanie swoich 
personaliów, adresów e-mail, danych bankowych, a 
nawet informacji o stanie zdrowia. Zdjęcia i komen-

tarze przekazywane w ramach mediów społecznościo-
wych można również przesłać poza obszar UE, gdyż w 
Internecie granice nie istnieją. 

Ochrona danych osobowych stanowi podstawowe 
prawo wszystkich obywateli mieszkających na terenie 
UE i objętych Kartą Praw Podstawowych, niemniej 
jednak obywatele nie zawsze czują, że mają pełną 
kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Mimo iż akty 
prawne UE na temat ochrony danych istnieją od 1995 
roku, zasady te podlegały wdrożeniu przez kraje człon-
kowskie w różnym stopniu, prowadząc do rozbieżności 
w ich egzekwowaniu. 

W 2012 roku Komisja zaproponowała przeprowadzenie 
wielkiej reformy regulacji prawnych UE w dziedzinie 
ochrony danych osobowych, dążąc do umocnienia praw 
jednostki i stawienia czoła wyzwaniom narzuconym 
przez globalizację i nowe technologie. Propozycje Komisji 
obejmują Rozporządzenie określające ogólne ramy 
ochrony danych w UE oraz Dyrektywę o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych dla celów zapobiegania, 
wykrywania, śledzenia lub zaskarżania przestępstw 
wraz z powiązanymi postępowaniami sądowymi.

Celem tych przepisów jest ochrona osobistych 
informacji jednostki w domu, w pracy, na zakupach, w 
trakcie leczenia, w placówkach policji lub w internecie; 
zapewniają one obywatelowi prawo do usunięcia swoich 
danych w razie braku uzasadnionych przyczyn dla ich 
przechowywania oraz gwarantuje zwiększoną odpowie-
dzialność osób przetwarzających dane osobowe.

WARTO WIEDZIEĆ

Regulacje te są również istotne dla 
projektów i inicjatyw typu non-profit. 
Organizacje osób starszych powinny zapewnić 
uświadomienie jednostek uczestniczących w 
ich działalności co do sposobu, w jaki gromadzi 
się i wykorzystuje ich dane oraz konieczności 
udzielenia przez nie jednoznacznej 
zgody, a także możliwości uzyskania 
dalszych informacji w krajowych organach 
odpowiedzialnych za ochronę danych. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_en.pdf
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E-HANDEL
E-handel jest pojęciem używanym w odniesieniu do 

sprzedaży dowolnych towarów lub usług w Internecie, 
począwszy od biletów lotniczych po zakupy mebli ogro-
dowych, abonamentów gazet, aplikacji na smartfony lub 
muzyki w trybie online. Polityka UE w zakresie handlu 
elektronicznego obejmuje w szerszym sensie również 
wszelkie usługi komercyjne oferowane przez przedsię-
biorstwo, takie jak bezpłatne konta e-mail, silniki wyszu-
kiwarek, rozmowy telefoniczne w internecie, serwisy 
wiadomości lub media społecznościowe. Usługi te są 
często finansowane z przychodów z reklam.

Komisja jest aktywnie zaangażowana w usprawnianie 
zakupów online i umacnianie zaufania konsumentów w 
tej dziedzinie. W 2000 roku przyjęto dyrektywę o handlu 
elektronicznym, która zawierała zasady ułatwiające 
oferowanie usług online w na terenie UE oraz zapewnia-
jące spełnienia określonych standardów przez te usługi 
w interesie ochrony konsumentów.

W 2012 roku Komisja uruchomiła plan działań mający 
na celu wyjaśnienie sposobu interpretacji określonych 
zapisów dyrektywy o handlu elektronicznym oraz prze-
zwyciężenie istniejących problemów. Komisja planuje 
np.: prowadzić dalsze prace nad rynkiem płatności za 
pośrednictwem kart, internetu i telefonów komórko-
wych; chronić konsumentów przed nadużyciami w 
Internecie; pomagać konsumentom mającym problemy 
z transakcjami online; zapewniać odpowiednią ochronę 
konsumentów kupujących leki w internecie poprzez 
przyjęcie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków.

PRAWA PASAŻERÓW
Unia Europejska odgrywa ważną rolę w promowaniu 

równych możliwości dla wszystkich obywateli w każdym 
sektorze społeczeństwa, włączając transport publiczny. 

Pasażerowie posiadają określone prawa w zakresie 
informacji o ich podróży, rezerwacji, opłaty za bilet, 
uszkodzenia bagażu lub w razie wypadku, opóźnień i 
odwołań, odmówienia wstępu na pokład lub trudności 
z wycieczkami pakietowymi. Istnieją odpowiednie akty 
prawne zapewniające pasażerom o ograniczonej spraw-
ności ruchowej odpowiednie udogodnienia i uniemoż-
liwiające nieuzasadnioną odmowę przewozu w czasie 
podróżowania środkami transportu lotniczego, kolejo-
wego, morskiego lub drogowego. Osoby o obniżonej 
sprawności ruchowej to nie tylko osoby niepełno-
sprawne, lecz również takie, które mogą wymagać 
pomocy ze względu na ich wiek, obniżoną sprawność 
psychiczną lub stan zdrowia.

W rzeczywistości w celu skutecznej ochrony 
pasażerów i umożliwienia płynnego podróżowania 
prawa pasażerów powinny na bieżąco korespondować 
z wymogami dostępności obowiązującymi w budynkach 
publicznych, dostępem do informacji, udogodnieniami, 
sprzedażą biletów i usługami (więcej informacji o dostęp-
ności - patrz poprzedni punkt). 

PRZYDATNE LINKI:
• Szybki przewodnik po dyrektywie w sprawie usług: 

www.ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/guides_en.htm

• Grupa użytkowników usług finansowych 
(FSUG): www.ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/fsug/index_en.htm

• Informacje dla konsumentów: www.ec.europa.eu/
consumers/citizen/index_en.htm

• Edukacja konsumentów online: www.dolceta.eu

• Europejska sieć ośrodków konsumentów: www.
ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

• Akt o jednolitym rynku www.ec.europa.eu/
internal_market/smact/index_en.htm

• Ramy handlu elektronicznego: www.ec.europa.
eu/internal_market/e-commerce/docs/
communication2012/COM2011_942_en.pdf

• Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC): www.
beuc.org

• Prawa pasażerów: www.ec.europa.eu/transport/
passenger-rights/en/index.html 

 

Komisja Europejska regularnie 
konsultuje z AGE potrzeby osób 
starszych w dziedzinie transportu publicznego. 
Dla przykładu, AGE uczestniczy w grupie ds. 
praw pasażerów lotniczych, która konsultuje 
się z różnymi interesariuszami w zakresie 
wdrożenia rozporządzenia w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych i o ograniczonej 
sprawności ruchowej w transporcie 
powietrznym.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.dolceta.eu
http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.beuc.org
http://www.beuc.org
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
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Główne instytucje UE stanowi Parlament Europejski 
(reprezentujący obywateli UE), Rada Europejska, Rada 
Unii Europejskiej (reprezentująca państwa członkowskie) 
oraz Komisja Europejska (reprezentująca UE).

Parlament Europejski
Parlament Europejski stanowi instytucję UE odpo-

wiedzialną za reprezentowanie obywateli. Odgrywa 
on aktywną rolę w tworzeniu projektów aktów prawnych 
mających wpływ na codzienne życie obywateli, np. w 
dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumentów, 
równouprawnienia, transportu oraz swobodnego 
przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. 
Parlament dzieli również moc decyzyjną z Radą w 
zakresie uchwalania rocznego budżetu Unii Europejskiej.

Parlament Europejski jest wybierany w wyborach 
powszechnych na pięcioletnią kadencję. Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego pełnią swoją funkcję w dwóch 
kadencjach 2,5-letnich, rozdzielonych zwyczajowo 
pomiędzy dwoma największymi partiami politycznymi. 
W pierwszej połowie kadencji Parlamentu 2009-2014 
przewodniczącym był Jerzy Buzek, polski członek 
Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Martin Schulz przejął 
tę funkcję w styczniu 2012 roku i będzie ją pełnić do maja 
2014 roku, kiedy odbędą się nowe wybory.

III.   Instytucje europejskie i 
międzynarodowe oraz  
procesy decyzyjne 

WARTO WIEDZIEĆ

Liczba miejsc przypadających na dany 
kraj i grupy polityczne, a także wykaz posłów 
z każdego państwa członkowskiego znajduje 
się na stronie internetowej Parlamentu pod 
adresem: www.europarl.europa.eu/meps/en/
search.html

Martin Schulz

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski pełni trzy główne funkcje:
Uchwalanie aktów prawa europejskiego: wspólnie 

z Radą w wielu obszarach polityki PE posiada moc 
zatwierdzania, odrzucania lub poprawiana aktów przed-
kładanych przez Komisję Europejską. Fakt, że PE jest 
organem wybieranym bezpośrednio przez obywateli, 
pomaga zagwarantować demokratyczną legitymację 
prawa europejskiego. 

Demokratyczny nadzór nad pozostałymi insty-
tucjami UE, a w szczególności nad Komisją. Parlament 
posiada moc zatwierdzania lub odrzucania nominacji 
komisarzy i posiada prawo do krytyki Komisji jako całości. 

Zarządzanie portfelem. Parlament dzieli z Radą 
władzę nad budżetem UE, dzięki czemu może wpływać 
na wydatki z kasy unijnej. Na końcu tego procesu 
Parlament przyjmuje lub odrzuca budżet jako całość. 

PRACA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski posiada siedzibę we Francji 

(Strasburg), Belgii (Bruksela) i Luksemburgu (Sekretariat 
Generalny). Parlament zbiera się na sesjach plenarnych i 
w ramach komisji parlamentarnych.

Sesje plenarne - uczestniczą w nich wszyscy posłowie 
do Parlamentu Europejskiego; zazwyczaj odbywają się w 
ciągu jednego tygodnia każdego miesiąca w Strasburgu 
(niekiedy również w dwudniowych okresach w Brukseli). 
Parlament analizuje proponowane akty prawne i głosuje 
nad poprawkami przed podjęciem decyzji co do danego 
tekstu jako całości.

Komisje parlamentarne - zrzeszają mniejsze grupy 
posłów, które specjalizują się w konkretnych obszarach 
polityk UE. Wykonują wiele prac przygotowawczych w 
zakresie baz danych i głosowań prowadzonych później 
na sesjach plenarnych. Spotkania komisji odbywają się 
w Brukseli (Belgia)

Najważniejsze komisje zajmujące się sprawami osób 
starszych są następujące:

• Zatrudnienie i Sprawy Socjalne (EMPL)

• Środowisko, publiczna służba zdrowia i bezpieczeń-
stwo żywności (ENVI)

• Swobody obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy 
wewnętrzne (LIBE)

• Prawa człowieka (DROI)

• Sprawy gospodarcze i monetarne (ECON)

• Prawa kobiet i równouprawnienie płci (FEMM)

• Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny (CRIS, 
komisja specjalna)

• Kultura i turystyka (CULT)

• Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów (IMCO)

• Przemysł, badania naukowe i energia (ITRE)

• Transport i turystyka (TRAN)

• Polityka regionalna (REGI)

• Budżety (BUDG)

The European Parliament in Brussels The European Parliament in Strasbourg
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Posłowie spotykają się również w ramach nieoficjal-
nych, dobrowolnych, międzypartyjnych grup znanych 
jako intergrupy w celu debatowania na temat wspólnych 
zagadnień. Grupy te mogą stanowić istotny środek 
zwiększania świadomości w dziedzinach będących 
przedmiotem szczególnej troski. Z perspektywy orga-
nizacji pozarządowych istotne jest nawiązanie dobrych 
kontaktów z intergrupami zajmującymi się ich dziedziną.

Założona w 1982 roku intergrupa ds. starzenia i 
solidarności międzypokoleniowej jest najdłużej działa-
jącą intergrupą Parlamentu. Od tamtej pory intergrupa 
pracowała nad unaocznieniem kwestii związanych z 
nadużyciami wobec osób starszych i podjęcia odpowied-
nich działań w ich imieniu. 

Obecnie intergrupa ds. starzenia i solidarności 
międzypokoleniowej zrzesza około 40 posłów do PE 
pochodzących z różnych ugrupowań politycznych. Pełny 
wykaz jest dostępny na stronie AGE w sekcji instytucji 
europejskich/Parlamentu Europejskiego. 

Współprzewodniczącymi integrupy są Heinz 
Becker(PPE, AU), Milan Cabrnoch (ECR, CZ), Kinga Göncz 
(S&D, HU), Cristina Gutierrez-Cortines (EPP, ES), Jean 
Lambert (Greens, UK), Kartika Liotard (GUE/NGL, NL), 
Claude Moraes (S&D, UK), Lambert van Nistelrooij (EPP, 
NL)

Intergrupa ds. starzenia jest ważnym narzędziem 
służącym do zwiększania świadomości w sprawach o 
bezpośrednim znaczeniu dla starszych osób w ramach 
Parlamentu Europejskiego. Dla przykładu przy okazji 1 
dnia świadomości nadużyć wobec osób starszych, który 
miał miejsce 15 czerwca 2006 roku, intergrupa zorga-
nizowała seminarium w celu zwiększenia świadomości 
tego zjawiska. Ta inicjatywa pomogła zająć się tematem 
nadużyć w ramach porządku obrad i doprowadziła do 
wydania komunikatu przez Komisję oraz zorganizowania 
konferencji europejskich w 2008 i 2011 roku na temat 
nadużyć wobec osób starszych i standardach jakościo-
wych UE w zakresie usług opieki nad osobami starszymi 
(patrz część II). 

Agora obywatelska: Agora obywatelska: ma na celu 
wspieranie dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim 
a społeczeństwem obywatelskim. Agora oferuje 
możliwość rozmowy z obywatelami na tematy ujęte w 
porządku obrad Parlamentu. 

Pierwsza Agora dotyczyła przyszłości Europy 
(listopad). Drugą przeprowadzono w czerwcu 2008 roku 
i zajęto się wówczas tematem zmian klimatu. Tematyka 
trzeciej Agory obejmowała zagadnienie kryzysu gospo-
darczego i finansowego oraz nowych form ubóstwa (27 i 
28 stycznia 2011). Platforma AGE znalazła się wśród orga-
nizacji aktywnie uczestniczących w tym wydarzeniu.

WARTO WIEDZIEĆ

Większość sesji plenarnych i spotkań 
komisji można śledzić w telewizji PE w 
Internecie we wszystkich językach UE: www.
europarltv.europa.eu/en/home.aspx

ZAANGAŻUJ SIĘ

Poszczególni posłowie i komisje 
PE regularnie konsultują się z 
organizacjami obywatelskimi takimi jak 
AGE, które z kolei mogą wnosić poprawki do 
tekstów Parlamentu Europejskiego. Jest to 
bardzo bezpośredni i wydajny proces dialogu 
ze społeczeństwem, który pozwala osobom 
starszym wpływać na polityki i inicjatywy UE 
poprzez swoich posłów. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00c9d93c87/Intergroups.html
http://www.age-platform.eu/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.age-platform.eu/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx


61 I Aktywni seniorzy dla Europy: Przewodnik po UE

KOLEJNE WYBORY DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą 
się w maju 2014 roku. Uwzględniając zwiększoną rolę 
i wpływy Parlamentu Europejskiego na mocy traktatu 
lizbońskiego, tym bardziej istotne jest umożliwienie 
starszym obywatelom aktywnego uczestnictwa 
w tych wyborach w celu zagwarantowania większej 
świadomości Parlamentu co do ich potrzeb w kolejnej 
kadencji oraz zaproponowania działań jako reakcji na te 
potrzeby. 

W ramach przygotowań do kolejnych wyborów 
europejskie ugrupowania polityczne przygotowują 
manifesty, które określają poglądy ich członków na 
główne wyzwania stojące przed nimi w UE oraz propo-
nowane przez nich działania zaradcze.

Krajowe partie polityczne również przygotowują 
manifesty na wybory do Parlamentu Europejskiego, 
które prezentują programy kandydatów na posłów do 
PE z danych krajów.

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Strona internetowa Parlamentu Europejskiego: www.

europarl.europa.eu 

• Na temat Agory obywatelskiej: www.europarl.europa.
eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html

• Biura informacyjne PE: www.europarl.europa.
eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-
near-you.html

• Centrum zwiedzających PE: www.europarl.europa.eu/
visiting/en/parlamentarium.html

ZAANGAŻUJ SIĘ

Organizacje osób starszych powinny 
otrzymać możliwość udziału w 
przygotowywaniu tych manifestów w celu 
zapewnienia, iż wybrani posłowie będą 
reprezentować ich potrzeby i oczekiwania 
oraz zaproponują działania na poziomie 
unijnym. Grupy obywateli mogą się 
kontaktować ze swoimi kandydatami osobno 
lub za pośrednictwem warsztatów, w czasie 
których kandydaci różnych partii mogą 
prezentować swój program i odpowiadać na 
pytania zadawane przez starszych obywateli. 
Celem niniejszej broszury jest wspomożenie 
starszych obywateli w zrozumieniu tego, 
jak UE działa i co można uczynić na szczeblu 
UE, aby ułatwić praktyczną rozmowę z 
kandydatami na posła do PE.

WARTO WIEDZIEĆ

Parlament Europejski posiada 
biuro informacyjne w każdym państwie 
członkowskim. Zadaniem biur jest 
informowanie opinii publicznej o sprawach 
związanych z UE oraz roli Parlamentu 
Europejskiego, a także zachęcanie obywateli 
do głosowania w wyborach do tej instytucji. 

Obywatele mogą również odwiedzaćcentrum 
zwiedzających Parlamentu Europejskiego w 
Brukseli. Dynamiczne i interaktywne ekrany 
multimedialne zabiorą zwiedzających w 
podróż po integracji europejskiej i zaprezentują 
jej wpływ na codzienne życie. Centrum działa 
we wszystkich 23 oficjalnych językach Unii 
Europejskiej i wstęp do niego jest wolny. 
Obiekt wyposażono również w udogodnienia 
zapewniające pełny dostęp zwiedzającym o 
specjalnych potrzebach.

http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
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Rada Europejska
Radę Europejską założono w 1974 roku z zamiarem 

ustanowienia wewnętrznego forum dyskusyjnego 
pomiędzy głowami państw lub rządów. Instytucja ta 
szybko stała się organem ustalającym cele Unii i okre-
ślającym sposób ich osiągania we wszystkich obszarach 
działalności. Rada Europejska uzyskała status formalny 
w 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht, który 
zdefiniował jej funkcję jako źródło siły napędowej oraz 
ogólnych politycznych wytycznych dla rozwoju Unii. Dnia 
1 grudnia 2009 roku wraz z wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego stała się ona jedną z siedmiu instytucji 
unijnych. Jej pierwszym przewodniczącym został Herman 
Van Rompuy, były premier Belgii, którego mianowano na 
stanowisko w grudniu 2009 roku na 2,5-letnią kadencję 
przedłużoną niedawno do końca 2014 roku. W tym 
terminie zostanie powołany nowy przewodniczący 
w oparciu o kwalifikowaną większość głosów Rady 
Europejskiej. 

ROLA RADY EUROPEJSKIEJ
Rada Europejska składa się z głów państw lub rządów 

państw członkowskich wraz z ich prezydentami oraz 
przewodniczącego Komisji. W jej pracach uczestniczy 
wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa. 

Rolą Rady Europejskiej jest definiowanie ogólnych 
kierunków politycznych i priorytetów Unii Europejskiej. 
Rada nie pełni funkcji ustawodawczych. 

PRACA RADY EUROPEJSKIEJ
Rada Europejska spotyka się co najmniej dwa razy 

w roku, zazwyczaj w siedzibie Rady Unii Europejskiej w 
budynku Justus Lipsius w Brukseli. Od początku 2012 roku 
Rada Europejska spotykała się częściej w celu omawiania 
i uzgadniania działań EU w sprawie kryzysu.

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Strona internetowa Rady Europejskiej: www.european-

council.europa.eu/home-page?lang=en 

First President Herman Van Rompuy

WARTO WIEDZIEĆ

Sesje Rady Europejskiej można śledzić w 
czasie rzeczywistym we wszystkich językach 
na jejr stronie.

http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en
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Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej (często zwana Radą) składa 

się z pojedynczych przedstawicieli każdego rządu 
krajowego ze szczebla ministerialnego i stanowi insty-
tucję UE reprezentującą państwa członkowskie. W 
Radzie każdy Minister posiada prawo do wypowiadania 
się w imieniu swojego rządu i odpowiada politycznie 
przed rodzimym parlamentem krajowym. Zapewnia to 
demokratyczną legitymację decyzji Rady.

ROLA RADY
Rada jest głównym organem decyzyjnym UE, który 

wspólnie z Parlamentem posiada moc przyjmowania, 
poprawiania lub odrzucania aktów prawnych (moc usta-
wodawcza), przedkładanych przez Komisję Europejską. 

Większość decyzji Rady podejmuje się w oparciu o 
kwalifikowaną większość głosów (system głosowania 
ważonego w oparciu o liczbę mieszkańców państw 
członkowskich). Zasada jednomyślności podlega jednak 
stosowaniu w ograniczonej ilości obszarów, takich jak 
opodatkowanie i obronność.

PRACA RADY
Z prawnego punktu widzenia Rada jest jednym 

podmiotem, jednak w praktyce funkcjonuje w dziesięciu 
„konfiguracjach”. W zależności od konfiguracji (obszar 
polityki) Rada spotyka się kilka razy w roku, a najczę-
ściej raz w miesiącu. W każdej konfiguracji uczestniczą 
właściwi ministrowie z każdego państwa członkow-
skiego, którzy są odpowiedzialni za daną politykę. Na 
przykład: Rada zatrudnienia, polityki socjalnej, zdrowia i 
spraw konsumenckich (EPSCO) składa się z ministrów ds. 
zatrudnienia, ochrony socjalnej, ochrony konsumentów, 
zdrowia i równych szans. Spotykają się oni cztery razy 
w roku.

Prezydencja Rady przechodzi co sześć miesięcy 
pomiędzy krajami członkowskimi EU. Rolą prezydencji 
jest określenie programu roboczego, przewodzenie 
spotkaniom, ustalanie porządków obrad oraz ułatwianie 
dialogu zarówno w ramach spotkań wewnątrz Rady, jak 
i z innymi instytucjami UE..

W celu zapewnienia ciągłości pracy Rada funkcjonuje 
w oparciu o wspólny 18-miesięczny program ustana-
wiany przez trzy kolejne Prezydencje.

ZAANGAŻUJ SIĘ

W traktacie lizbońskim polityki w 
dziedzinie anty-dyskryminacji uznaje 
się wciąż za „wrażliwy obszar”, który wymaga 
jednomyślności. To zwiększa znaczenie 
lobbingu na poziomie krajowym, gdyż jeden 
niechętny rząd może w tej sytuacji zablokować 
wszelkie nowe ustawodawstwo o unikaniu 
dyskryminacji na szczeblu UE. 

WARTO WIEDZIEĆ

Każdy kraj członkowski posiada 
ustaloną ilość głosów powiązaną (choć nie 
proporcjonalną) z jego ludnością:
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Kolejne trzy Rady
• 1 stycznia 2013 do 30.06.14: Irlandia - Litwa - Grecja

• 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015: Włochy - Łotwa 
- Luksemburg

• 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017: Holandia - 
Słowacja - Malta

Wszystkie prace Rady przygotowuje i koordynuje 
Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER), składa-
jący się ze stałych przedstawicieli państw członkowskich 
pracujących w Brukseli wraz z ich asystentami. Prace 
tego komitetu są przygotowywane przez ponad 150 
komitetów i grup roboczych składających się z delegatów 
państw członkowskich. Na przykład Komitet Ochrony 
Socjalnej (SPC) i Komitet Zatrudnienia (EMCO) przy-
gotowują pracę Rady EPSCO. 

KOMITET OCHRONY SOCJALNEJ (SPC)
Komitet Ochrony Socjalnej opiera się na zapisach 

Traktatu i posiada status doradczy, którego celem jest 
promowanie współpracy pomiędzy państwami człon-
kowskimi a Komisją Europejską w ramach otwartej 
metody koordynacji zagadnień wykluczenia społecz-
nego, opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz 
emerytur (patrz część II, punkt dotyczący wykluczenia 
społecznego). W szczególności komitet odgrywa 
centralną rolę w przygotowywaniu rozmów w ramach 
Rady na temat wspólnego rocznego raportu o ochronie 
socjalnej i wykluczeniu społecznym. SPC przygotowuje 
również sprawozdania, formułuje opinie i podejmuje się 
innych prac w ramach swoich kompetencji na żądanie 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy.

Członkowie tego komitetu są wysokimi przedstawi-
cielami państw członkowskich. Powstały różne grupy 
robocze, takie jak grupa robocza ds. wiekowych, której 
przewodniczy Szwecja. Konsultuje się ona regularnie i 
zaprasza przedstawicieli AGE na swoje spotkania.

Komitet ochrony socjalnej (SPC) przyjął dobrowolne 
europejskie ramy jakościowe usług socjalnych. Jest to 
zestaw wytycznych na temat sposobu ustanawiania, 
nadzorowania i oceniania standardów jakościowych 
usług socjalnych w ogólnym interesie (SSGI), których 
celem jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia jakości 
usług socjalnych w UE. Dokumentacja ta służy jako punkt 
odniesienia dla władz przeznaczony do podnoszenia 
jakości tych usług. Jest to dobrowolna i wystarczająco 
elastyczna inicjatywa, aby móc ją wdrożyć w krajach 
członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym w kontekście różnorodnych usług socjalnych. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Strona internetowa Rady: www.consilium.europa.eu/

council?lang=en 

• Komitet Ochrony Socjalnej: www.ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=en&catId=758 

• Dobrowolne europejskie ramy jakościowe 
usług socjalnych: www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6140&langId=en 

 

AGE lobbuje w przyszłych krajach 
pełniących funkcję Prezydencji 
UE w celu uwzględnienia zagadnień 
związanych z osobami starszymi. W czasie 
ścisłych konsultacji ze swoimi członkami w 
kraju Prezydencji AGE proponuje tematy 
wydarzeń i inicjatyw do zrealizowania w 
okresie Prezydencji. 

 

SPC konsultowało się z AGE 
oraz innymi organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się kwestiami 
społecznymi przy okazji opracowywania 
projektu dobrowolnych europejskich ram 
jakościowych usług socjalnych, umożliwiając 
im przekazywanie opinii ich członków.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
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Komisja Europejska
Komisja Europejska ma swoją siedzibę w Brukseli, ale 

ma również biura w Luksemburgu i przedstawicielstwa 
we wszystkich państwach członkowskich UE. Pojęcie 
„Komisja” stosowane jest zarówno do instytucji, jak i 
do samego Kolegium Komisarzy. Kolegium Komisarzy 
wraz jego Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi 
obraduje co środę w Brukseli. Komisarzom pomagają 
w pracy ich gabinety doradzające im w sprawach 
politycznych. 

Przewodniczący Komisji mianowany jest przez Radę 
Europejską, a jego nominację musi zatwierdzić Parlament 
Europejski. W czerwcu 2009 r. José Manuel Barroso 
został mianowany na pięcioletnią kadencję jako kolejny 
Przewodniczący, a nominacja została zatwierdzona przez 
Parlament Europejski we wrześniu 2009 r. po głoso-
waniu poprzedzonym długą debatą. Ogółem 718 posłów 
PE wzięło udział w głosowaniu tajnym, z czego 382 
głosowało za kandydaturą, 219 przeciwko, a 117 wstrzy-
mało się od głosu. Od kilku lat trwają dyskusje na temat 
nieprzejrzystości tej procedury mianowania, w której 
głowy państw i rządów w wielkiej tajemnicy decydują 
o tym, kto będzie kolejnym Przewodniczącym Komisji, 
a wielu obywateli i organizacji społecznych chciałoby, 
aby Przewodniczący był wybierany w bezpośrednich i 
powszechnych wyborach, co nadałoby tej ważnej funkcji 
pełną legitymację demokratyczną.

Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa jest także Wiceprzewodniczącym 
Komisji. Brytyjka Catherine Ashton jest pierwszą osobą 
pełniącą funkcją Wysokiego Przedstawiciela do Spraw 
Zagranicznych. 

Komisarze są mianowani przez państwa członkowskie 
na okres pięciu lat. Każde państwo członkowskie mianuje 
komisarza, ale to przewodniczący Komisji decyduje o 
tym jaką tekę obejmie dany komisarz. 

Pełna lista komisarzy znajduje się pod adresem: www.
ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm 

Poniższa lista zawiera ogólne wyszczególnienie tego, 
kto zajmuje sie dziedzinami związanymi z osobami 
starszymi:

• José Manuel Barroso (Portugalia): Przewodniczący, 
zajmuje się strategią Europa 2020

• Viviane Reding (Luksemburg): Wiceprzewodnicząca 
odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości, praw 
podstawowych i obywatelstwa, zajmuje się Europejską 
Kartą Praw Podstawowych, prawami obywatelskimi, 
prawem UE dotyczącym niedyskryminacji, sprawami 
równości płci, ochroną konsumentów, walką z naduży-
ciami wobec osób starszych itp.

• Siim Kallas (Estonia): wiceprzewodniczący i komisarz 
ds. transportu, zajmuje się unijną strategią bezpieczeń-
stwa drogowego, dostępnością transportu publicz-
nego, prawami pasażerów itp.

• Neelie Kroes (Holandia): wiceprzewodnicząca i 
komisarz ds. Europejskiej Agendy Cyfrowej, zajmuje 
się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu 
ludzi starszych, dostępnością nowych technologii, 
badaniami na temat technologii informatycznych i 
starzenia, itp.

• Michel Barnier (Francja): Komisarz ds. rynku 
wewnętrznego i usług, zajmuje się jednolitym rynkiem 
w zakresie usług opieki długoterminowej, regulacją 
usług finansowych.

• Johannes Hahn (Austria) komisarz ds. polityki regio-
nalnej, zajmuje się włączaniem kwestii związanych ze 
starością do polityki regionalnej.

• Androulla Vassiliou (Cypr): Komisarz ds. edukacji, 
kultury, wielojęzyczności i młodzieży, zajmuje się 
sprawami kształcenia ustawicznego, wolontariatu 
osób starszych i multikulturalizmu

• Olli Rehn (Finlandia): Komisarz ds. gospodarczych 
i walutowych, zajmuje się wpływem starzenia na 
finanse publiczne

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
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• László Andor (Węgry): Komisarz ds. zatrudnienia, 
spraw społecznych i integracji, zajmuje się kwestiami 
zatrudnienia starszych pracowników, zabezpieczenia 
społecznego, integracji społecznej i zwalczania 
ubóstwa, jakości usług opieki długoterminowej i zwal-
czania nadużyć wobec osób starszych w instytucjach 
opieki itp.

• Máire Geoghegan-Quinn (Irlandia): Komisarz ds. 
badań, innowacji i nauki, zajmuje się sprawami badań 
nad starością

• Tonio Borg (Malta): Komisarz ds. zdrowia i ochrony 
konsumentów, zajmuje się kwestiami zdrowego 
starzenia się, europejską strategią zwalczania choroby 
Alzheimera, europejskim paktem na rzecz zdrowia 
psychicznego osób starszych, pakietem farmaceu-
tycznym i prawami konsumentów.

ROLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska reprezentuje i chroni wspólne 

interesy wszystkich obywateli Unii. Działa jako organ 
władzy wykonawczej Unii Europejskiej. Jej kompe-
tencje obejmują inicjatywę ustawodawczą (prawo 
inicjatywy), wdrażanie decyzji, przestrzeganie unijnych 
traktatów (jest „strażnikiem traktatów”), zarządzanie 
budżetem UE, programy oraz bieżące funkcjonowanie 
Unii. 

PRACE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Chociaż to komisarze są rozpoznawalną „twarzą” 

Komisji, to codzienna praca Komisji odbywa się w 
dyrekcjach generalnych (DG), które również zajmują się 
przygotowaniem dokumentów od strony merytorycznej. 
Podobnie jak ministerstwa w państwach, każda dyrekcja 
generalna odpowiada za konkretny obszar polityki i 
posiada własne kadry kierowane przez dyrektora gene-
ralnego. Każda dyrekcja podlega bezpośrednio komisa-
rzowi odpowiedzialnemu politycznie za daną dziedzinę.

Oprócz dyrekcji generalnych, Komisja jest podzielona 
na kilka służb, które zajmują się ogólniejszymi sprawami 
administracyjnymi lub mają określony mandat, na 
przykład zwalczają oszustwa czy opracowują statystyki. 

Prace Komisji muszą być prowadzone w interesie euro-
pejskim oraz z poszanowaniem zasad pomocniczości 
i proporcjonalności. Oznacza to, że Komisja powinna 
stanowić prawo tylko wtedy, gdy działanie jest bardziej 
skuteczne na poziomie UE, w stopniu nie większym, 
niż jest to konieczne do osiągnięcia celów traktatów 
założycielskich. Jeśli bardziej skuteczne są działania na 
poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, Komisja 
powinna powstrzymać się od stanowienia prawa. 

PROCEDURY KONSULTACJI 
Ponieważ Komisja powołana jest do pracy dla dobra 

UE jako całości, a nie na rzecz żadnego pojedynczego 
państwa członkowskiego UE lub grupy takich państw, 
prowadzi szerokie konsultacje aby umożliwić udział w 
przygotowaniu planowanego aktu prawnego wszystkich 
podmiotów, których akt ten może dotyczyć. Generalnie, 
ocena gospodarczego, społecznego i środowiskowego 
wpływu danego aktu prawnego jest publikowana 
równocześnie z samą propozycją takiego aktu.

Typowa procedura sporządzania wniosku ustawo-
dawczego w Komisji obejmuje kilka etapów: 

• Właściwy komisarz (odpowiedzialny za daną dziedzinę) 
inicjuje podjęcie decyzji politycznej. Projekt wniosku 
będzie musiał być opracowany przez odpowiednią 
dyrekcję generalną. 

• W tym celu pracownicy danej dyrekcji generalnej 
otrzymają instrukcje z góry. Najpierw rozpoczynają 
szerokie konsultacje z ekspertami, podmiotami 
gospodarczymi, organizacjami, stowarzyszeniami 
i ministerstwami. Może to być robione w drodze 
publikacji Zielonej księgi, która służy jako dokument 
konsultacyjny stanowiący podstawę do komentarzy, 
reakcji i dyskusji w przewidzianym okresie. 

• Personel opracowuje Białą ksiegę (projekt wniosku 
ustawodawczego) na podstawie wyników tych konsul-
tacji, po zatwierdzeniu przez właściwego komisarza. 

• Wniosek jest omawiany (i zmieniany) we współpracy 
z odpowiednimi departamentami Komisji oraz z gabi-
netami komisarzy. 

• Następnie wniosek zostaje umieszczony w porządku 
obrad na posiedzeniu kolegium komisarzy, gdzie jest 
przedstawiany i broniony przez właściwego komisarza. 
Do przyjęcia wniosku i przekazania go Radzie i 
Parlamentowi do rozpatrzenia i decyzji ostatecznej 
wystarczy zwykła większość głosów w Komisji.

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
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Poza tym Komisja Europejska ustanowiła szereg 
grup eksperckich z zewnętrznymi interesariuszami aby 
konsultować swoją pracę. Grupy te zbierają się kilka razy 
do roku i wspomagają Komisję swoją wiedzą w przygo-
towaniu jej komunikatów i innych inicjatyw.

• Forum Polityki Zdrowotnej UE

• Europejskie Forum Emerytalne

• Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyja-
jącej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu

• Grupa Użytkowników Usług Finansowych

• Grupa Interesariuszy e-Zdrowia (na rok 2012)

• Dialog o Ubezpieczeniach

• Grupa sterująca KE ds. „Podnoszenia świadomości w 
zakresie niedyskryminacji i równości wśród organizacji 
społecznych”

• Komitet sterujący ds. projektu „Wsparcie dla dobro-
wolnych inicjatyw promujących w UE różnorodność w 
miejscu pracy” 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH 
NARUSZENIA PRAW 

Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za 
wdrażanie prawa UE (przyjęcie środków wykonawczych 
w określonym terminie, zgodność i prawidłowe stoso-
wanie) w ramach własnego systemu prawnego. Komisja, 
działając jako „strażnik traktatów”, jest odpowiedzialna 
za zapewnienie prawidłowego stosowania prawa 
unijnego i jest uprawniona do wszczęcia postępowania 
w sprawie naruszenia przepisów przeciwko państwom 
członkowskim, które nie wdrożyły prawidłowo przepisów 
europejskich oraz może w razie potrzeby skierować taką 
sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Komisja podejmuje wszelkie działania, jakie uzna za 
stosowne, w odpowiedzi na skargę lub w przypadku 
stwierdzenia przez nią naruszenia przepisów. 

WARTO WIEDZIEĆ

Chociaż Parlament i Rada ostatecznie 
decydują o końcowym kształcie prawa, to 
nie można przecenić znaczenia poparcia dla 
tych przepisów w chwili sporządzania ich 
projektu w Komisji Europejskiej. Z chwilą 
przejścia wniosku do Rady i Parlamentu 
Europejskiego, rzeczywiście jest trudniej 
dodać aspekty, które nie były uwzględnione 
w oryginalnym projekcie, gdyż rządy 
i posłowie Parlamentu Europejskiego 
zazwyczaj ograniczają propozycje Komisji, a 
nie rozszerzają je. Ponieważ Komisja broni 
wspólnego europejskiego interesu, taki 
lobbing najskuteczniejszy jest na poziomie 
europejskim. Jest to jedna z głównych funkcji 
AGE, a nasz wpływ zasilany jest informacjami 
od naszych członków. 

 

AGE jest członkiem poniższych 
grup doradczych dbających o 
interesy starszych ludzi i wpływających na 
politykę UE:
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PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Strona internetowa Komisji Europejskiej: www.

ec.europa.eu/index_en.htm 

• Lista dyrekcji generalnych: www.ec.europa.eu/about/
ds_en.htm

Organy  
konsultacyjne UE
EUROPEJSKI KOMITET 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Europejski Komitet 
E k o n o m i c z n o -
Społeczny (EKES ) 
został utworzony w 
1957 roku jako organ 
doradczy złożony 

z osób wybranych jako reprezentanci grup interesu 
ekonomicznego i społecznego.  EKES liczy 344 członków 
- liczba przedstawicieli z każdego państwa UE mniej 
więcej odzwierciedla wielkość jego populacji. Członkami 
komitetu są pracodawcy, związki zawodowe oraz 
różne podmioty reprezentujące interesy gospodarcze i 
społeczne (tj. środowiska rolników czy konsumentów), 
którzy są mianowani przez rządy państw UE, ale działają 
w całkowitej niezależności politycznej. Są powoływani 
na okres czterech lat i mogą być ponownie powołani.

Komitet gromadzi się na zgromadzeniu plenarnym, 
którego obrady są przygotowywane przez sześć podko-
mitetów zwanych „sekcjami”, z których każda zajmuje 
się określonymi dziedzinami polityki: 

• Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego 
(NAT)

• Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności 
Ekonomicznej i Społecznej (ECO)

• Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Obywatelstwa 
(SOC)

• Stosunków Zewnętrznych (REX)

• Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT)

• Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa 
Informacyjnego (TEN)
EKES pełni trzy główne funkcje:

• doradza Radzie, Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu, na ich wniosek lub z własnej 
inicjatywy; 

• zachęca społeczeństwo obywatelskie do większego 
angażowania się w kształtowanie polityki UE; 

• wzmacnia rolę społeczeństwa obywatelskiego 
w krajach nienależących do UE oraz pomaga w 
tworzeniu struktur doradczych. 
Przed podjęciem decyzji w sprawach ekonomicznych 

i społecznych musi być przeprowadzona konsultacja z 
EKES. Komitet może także z własnej inicjatywy wydawać 
opinie w innych sprawach, które uzna za ważne. 

WARTO WIEDZIEĆ

Każdy może wnieść skargę do Komisji 
przeciwko państwu członkowskiemu 
w związku ze środkiem (ustawą, 
rozporządzeniem lub czynnością 
administracyjną) czy działaniem po stronie 
państwa członkowskiego, które osoba 
skarżąca uznaje za niezgodny z przepisem 
lub zasadą prawa UE. Nie trzeba wykazywać 
formalnego interesu prawnego, ani 
udowadniać, że skarżone naruszenie dotyczy 
zasadniczo i bezpośrednio skarżącego. Aby 
skarga podlegała rozpatrzeniu, musi odnosić 
się do naruszenia prawa UE przez państwo 
członkowskie, nie może ona dotyczyć sporu 
prywatnego. Informacje na temat trybu 
składania skargi są dostępne we wszystkich 
językach UE na stronie internetowej Komisji .

http://www.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://www.ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm
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 Grupa Łącznikowa z Organizacjami Społeczeństwa 
Obywatelskiego została utworzona w 2004 r. by 
zapewnić współdziałanie EKES z europejskimi organi-
zacjami i sieciami społeczeństwa obywatelskiego. To 
ma być zarówno instytucja łącznikowa, jak i struktura 
dialogu politycznego z tymi organizacjami i sieciami. 
Obecnie składa się z 15 członków EKES oraz z przedsta-
wicieli 20 głównych sektorów europejskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego.

KOMITET REGIONÓW
Komitet Regionów (KR) został utworzony w 1994 r. 

jako organ doradczy składający się z nominowanych 
przedstawicieli europejskich władz lokalnych i regio-
nalnych aby zapewnić uwzględnianie tożsamości i 
interesów regionalnych i lokalnych w UE. Komitet liczy 
344 członków z 27 krajów UE, a jego prace są zorganizo-
wane w 6 różnych komisjach:

• ds. spójności terytorialnej

• ds. polityki gospodarczej i społecznej

• ds. zrównoważonego rozwoju

• ds. kultury i edukacji

• ds. konstytucyjnych i europejskiego systemu rządów

• ds. stosunków zewnętrznych

Konsultacja z Komitetem Regionów musi być prze-
prowadzona w sprawach dotyczących polityk lokalnych 
i regionalnych, takich jak polityka zatrudnienia, środo-
wisko naturalne, infrastruktura, transport, edukacja i 
ochrona zdrowia. Komitet może także przedstawiać 
opinie na temat każdej propozycji ustawodawczej o 
istotnym wpływie na poziomie lokalnym i regionalnym.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości (ETS) ma 
zapewniać jednolitą interpretację 
i stosowanie unijnego prawa w 
całej Unii Europejskiej.

W celu odciążenia Trybunału, 
w 1989 roku został utworzony 

Sąd Pierwszej Instancji do rozpatrywania niektórych 
rodzajów spraw (szczególnie dotyczących osób prywat-
nych). ETS wydaje orzeczenia w sprawach do niego 
wnoszonych. 

W ETS jest jeden sędzia z każdego państwa człon-
kowskiego oraz 8 rzeczników generalnych. Ich rolą 
jest przedstawianie uzasadnionych opinii w sprawach 
wniesionych do Trybunału. Muszą to zrobić publicznie 
i bezstronnie. Są oni mianowani przez rządy państw 
członkowskich na okres sześciu lat. 

 

AGE jest wśród organizacji 
uczestniczących w działaniach 
tej grupy łącznikowej. Strona internetowa: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-
group

 

Biorąc pod uwagę kluczową rolę 
władz regionalnych i lokalnych 
w rozwiązywaniu problemów osób starszych, 
AGE ściśle współpracuje z KR poprzez wspólne 
działania (imprezy, publikacje). 

http://http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
Europejski Trybunał 

Obrachunkowy ustanowiono 
w 1975 roku. Ma siedzibę 
w Luksemburgu, a jego 
zadaniem jest sprawdzanie 
czy fundusze UE pochodzące 
od podatników są właściwie 

pobierane i wydawane zgodnie z prawem, w sposób 
gospodarny i zgodnie z przeznaczeniem. Ma zapewniać 
uzyskanie przez podatników maksymalnej wartości z ich 
pieniędzy i ma prawo do kontrolowania każdej osoby lub 
organizacji operującej funduszami unijnymi.

W Trybunale zasiada po jednym członku z każdego 
państwa UE, mianowanym przez Radę na odnawialną 
kadencję sześciu lat. Członkowie wybierają spośród 
siebie prezesa na odnawialną trzyletnią kadencję. Vitor 
Manuel da Silva Caldeira z Portugalii, został wybrany na 
prezesa w styczniu 2008 roku. Jego mandat przedłużono 
w dniu 12 stycznia 2011 na drugą kadencję.

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW 
OBYWATELSKICH

Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich jest instytucją UE, 
ustanowioną dla badania skarg 
dotyczących niewłaściwego 
administrowania w instytucjach 
i organach Unii Europejskiej. Jest 

on uprawniony do przyjmowania i badania skarg od 
obywateli UE, przedsiębiorstw i organizacji oraz od 
każdego podmiotu zamieszkałego lub mającego siedzibę 
w państwie UE. 

Emily O’Reilly, została w kwietniu 2003 roku wybrana 
przez Parlament Europejski do prowadzenia tej instytucji 
w lipcu 2013 r. i objęła urząd w październiku 2013 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich może stwierdzić niewła-
ściwe administrowanie, jeśli instytucja nie przestrzega 
praw podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy też 
zasad prawidłowego zarządzania. Powyższe obejmuje 
np. administracyjne nieprawidłowości, niesprawiedliwe 
traktowanie, dyskryminację, nadużycie władzy, brak 
odpowiedzi, odmowę udzielenia informacji czy zbędną 
zwłokę. Skargę może złożyć dowolny obywatel lub 
mieszkaniec UE, jak również przedsiębiorstwo, stowa-
rzyszenie lub inny podmiot z siedzibą w UE. Aby złożyć 
skargę nie trzeba być osobiście dotkniętym skutkami 
niewłaściwego administrowania. Warto zauważyć, że 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przyj-
mować tylko skargi dotyczące administracji unijnej, a nie 
skargi na administracje krajowe, regionalne czy lokalne, 
nawet jeśli skargi te dotyczą spraw UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza docho-
dzenie w następstwie skargi lub z własnej inicjatywy. 
Działa całkowicie niezależnie i bezstronnie i nie żąda 
ani nie przyjmuje poleceń od jakiegokolwiek rządu czy 
organizacji. 

 

Sądy krajowe każdego 
państwa UE są obowiązane 
zagwarantować właściwe stosowanie 
prawa UE na swoim terenie. AGE monitoruje 
odpowiednie orzeczenia ETS i informuje 
swoich członków w całej UE, ponieważ 
orzeczenia te mogą wpływać na sposób 
podejmowania decyzji przez sądy krajowe. 

http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx
http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
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PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY
• Na temat instytucji i organów UE: www.europa.eu/

about-eu/institutions-bodies/index_en.htm 

• Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: www.
eesc.europa.eu

• Komitet Regionów: www.cor.europa.eu/en/Pages/
home.aspx 

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości: www.curia.
europa.eu 

• Europejski Trybunał Obrachunkowy: www.eca.
europa.eu/Pages/Splash.aspx 

• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: www.
ombudsman.europa.eu/home.faces 

Procedury 
podejmowania decyzji 
w UE 

Zasady i procedury podejmowania decyzji w UE są 
określone w traktatach (zob. część I i załączniki ). Każdy 
wniosek uchwalenia nowego aktu prawa unijnego 
opiera się na konkretnym artykule traktatu stano-
wiącym podstawę prawną wniosku. Decyduje to o tym, 
jaka zostanie użyta procedura legislacyjna. Istnieją trzy 
główne unijne procedury legislacyjne: 

WSPÓŁDECYDOWANIE
Od Traktatu lizbońskiego współdecydowanie jest 

„zwykłą” procedurą legislacyjną. Procedura współde-
cydowania wymaga oficjalnej zgody Parlamentu i Rady. 
Obydwa organy mają równy status i mają możliwość 
zaproponowania zmian do tekstu. Od czasu wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego Parlament Europejski ma 
teraz do odegrania ważną rolę w niemal całej sferze 
prawodawczej. Obszary polityki objęte tą procedurą to: 
zarządzanie gospodarką, imigracja, energia, transport, 
środowisko naturalne i ochrona konsumentów. 
Zdecydowana większość prawa europejskiego jest 
obecnie ustanawiana wspólnie przez Parlament 
Europejski i Radę. 

KONSULTACJA
Parlament może przyjąć lub odrzucić propozycję 

przedstawioną przez Komisję. Może również zapro-
ponować poprawki, których wprowadzenie Komisja 
rozważy, ale nie jest w stanie zablokować wniosku. Rada 
jednak nie ma obowiązku przyjąć zmiany, a jej decyzja 
jest ostateczna. Istotne obszary polityki dotyczące 
starszych osób objęte tą procedurą to: dyskryminacja 
ze względu na wiek (a także ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub przekonania polityczne, 
niepełnosprawność lub orientację seksualną), polityka 
podatkowa i gospodarcza.

ZGODA
Parlament może przyjąć lub odrzucić propozycję 

przedstawioną przez Komisję. Jednak nie może jej 
zmienić. Procedura ta jest najrzadziej używana, ale 
jest stosowana do niektórych bardzo delikatnych i 
ważnych dziedzin. Istotne obszary polityki dotyczące 
starszych osób objęte tą procedurą to: fundusze struk-
turalne i Fundusz Spójności oraz niektórych modyfikacje 
instytucjonalne.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeśli chcesz złożyć skargę na niewłaściwe 
administrowanie przez instytucję lub 
organ UE, należy najpierw skontaktować 
się z tą instytucją zwykłymi kanałami 
administracyjnymi i dążyć do poprawy 
nieprawidłowego stanu rzeczy. Jeśli to 
nie poskutkuje, możesz złożyć skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
w ciągu dwóch lat od dnia, kiedy dowiedziałeś 
się o akcie niewłaściwego administrowania.

 Praktyczne wskazówki dotyczące składania 
skarg znajdują się na stronie www.
ombudsman.europa.eu/start.faces 

http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.curia.europa.eu
http://www.curia.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx
http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
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WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA
Wzmocniona współpraca oznacza, że grupa państw 

może działać razem w określonej dziedzinie bez koniecz-
ności angażowania wszystkich 28 członków. Umożliwia 
państwom członkowskim pozostanie poza inicjatywą, 
jeśli nie chcą się przyłączyć, nie powstrzymując innych 
państw członkowskich przed wzajemną współpracą. 
Przykłady wzmocnionej współpracy obejmują strefę 
Euro i układ z Schengen. 

Inne instytucje 
międzynarodowe

Niniejszy rozdział zawiera przegląd instytucji między-
narodowych, które mają znaczenie w ramach Unii 
Europejskiej. 

RADA EUROPY
Rada Europy z 

siedzibą w Strasburgu 
(Francja) obejmuje 
obecnie praktycznie cały 
kontynent europejski z 

47 państwami członkowskimi. Rada Europy, założona 5 
maja 1949 roku przez 10 państw, stara się opracować 
obowiązujące w całej Europie wspólne i demokratyczne 
zasady oparte na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i innych aktach prawnych dotyczących ochrony osób 
fizycznych.

Rady Europy nie należy mylić z Radą Europejską, która 
stanowi regularne spotkania głów państw członkowskich 
UE w celu planowania polityki Unii. 

Rada Europy jest bardzo aktywna w zakresie ochrony 
praw człowieka i wspierania spraw społecznych, z 
których wiele ma znaczenie dla osób starszych i które 
zostały niżej wyjaśnione. Dlatego AGE wystąpiła o status 
konsultacyjny przy Radzie Europy w celu wzmocnienia 
naszego udziału w procesach mających znaczenie dla 
osób starszych. 

 Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) 
jest traktatem, w którym państwa członkowskie Rady 
Europy zobowiązują się do przestrzegania podstawo-
wych praw i wolności. Wszystkie państwa członkowskie 
UE ratyfikowały tę konwencję, która jest gwarantowana 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 
Dzięki Traktatowi Lizbońskiemu, UE stanie się również 
stroną tego traktatu. Prawa chronione tą konwencją, jak 
również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

WARTO WIEDZIEĆ

Schemat procesu podejmowania decyzji 
w UE jest podany na stronie: www.ec.europa.
eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Znaczenie Rady i Parlamentu w 
procesie decyzyjnym UE oznacza, że 
są to ważne cele działalności lobbingowej. 
Ponieważ członkowie Rady reprezentują 
państwa członkowskie, a posłowie PE 
reprezentują swoje lokalne okręgi wyborcze, 
są oni często skutecznie obierani za obiekt 
lobbowania przez organizacje krajowe i 
lokalne. 

WARTO WIEDZIEĆ

Rada Europy posiada dedykowaną stronę 
internetową mającą na celu rozróżnienie 
między UE a Radą Europy, aby uniknąć 
nieporozumień i ułatwić zrozumienie tych 
dwóch organizacji

http://http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
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Człowieka maja duże znaczenie dla osób starszych. AGE 
wydała notatkę  z odesłaniem do przepisów 
EKPC dotyczących wyzwań dla ludzi starszych. Ponadto 
Europejski Trybunał Praw Człowieka regularnie publikuje 
zestawienia informacyjne  dotyczące istotnych decyzji 
podejmowanych w różnych dziedzinach, w tym kwestii 
zdrowia psychicznego, opieki społecznej, etycznych 
problemów w korzystaniu z nowych technologii i innych 
spraw dotyczących życia osób starszych. 

 Europejska Karta Społeczna jest konwencją 
Rady Europy  chroniącą społeczne i ekono-
miczne prawa człowieka. Karta została 
uchwalona w 1961 r. i znowelizowana w 1996 r.    
 Europejski Komitet Praw Społecznych  sprawdza prze-
strzeganie Europejskiej Karty Społecznej w państwach 
Rady Europy. Podstawowe prawa zawarte w Karcie 
obejmują prawa do mieszkania, zdrowia, edukacji, 
zatrudnienia , ochrony prawnej i socjalnej, przepływu 
osób i niedyskryminacji. Na podstawie Protokołu 
dodatkowego do Karty, krajowe i europejskie związki 
zawodowe i organizacje pracodawców oraz akredyto-
wane międzynarodowe organizacje pozarządowe są 
uprawnione do wnoszenia do Komitetu skarg zbioro-
wych na przypadki łamania Karty. Ponadto skargi mogą 
być składane przez krajowe organizacje pozarządowe, 
jeśli dane państwo złożyło oświadczenie w tym przed-
miocie. Jeśli Komitet stwierdzi naruszenie Karty, Komitet 
Ministrów Rady Europy nakłoni pozwane państwo do 
podjęcia określonych działań w celu doprowadzenia 
stanu faktycznego do zgodności z Kartą. Orzecznictwo 
Europejskiego Komitetu Praw Społecznych porusza 
wiele kwestii istotnych dla osób starszych, takich jak 
emerytury, pomoc społeczna i dostęp do podstawowych 
usług. 

Grupa Sterująca ds. Praw Człowieka Rady Europy 
(CDDH) udzieliła mandatu grupie roboczej złożonej z 
ekspertów z państw członkowskich Rady Europy (CDDH-
AGE)  w związku z opracowaniem niewiążącego instru-
mentu na rzecz wspierania praw człowieka osób 
starszych. AGE i inni przedstawiciele środowisk eksperc-
kich z organizacji międzynarodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i przedstawiciele innych międzyrządo-
wych komitetów Rady Europy uczestniczą w pracach 
grupy opracowującej projekty zaleceń lub wytycznych, 
które zostaną przyjęte przez Komitet Ministrów Rady 
Europy, koncentrując się na kwestiach niedyskrymi-
nacji, autonomii, integracji społecznej, ochrony przed 
przemocą i wykorzystywaniem oraz sprawach wsparcia 
i opieki. 

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Oprócz tego, że wiele 

dokumentów Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) przyznaje prawa dla 
wszystkich ludzi, a więc 
także dla osób starszych, 

ONZ od dawna koncentruje się na konkretnych kwestiach 
związanych ze starością: w 1991 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przyjęło Zasady działania wobec osób starszych, a 
w 2002 r. został uzgodniony Madrycki międzynarodowy 
plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw, 
kompleksowy plan działań dla budowania społeczeń-
stwa dla wszystkich grup wiekowych, a następnie w celu 
ułatwienia jego realizacji utworzono punkt kontaktowy, 
a w 2010 r. powołano grupę roboczą dla rozpatrzenia 
praw człowieka osób starszych i istniejących luk w 
ich ochronie. Jak opisano w części I, Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), wiążąca 
również UE, jest także dokumentem odniesienia dla 
kwestii osób starszych. 

Otwarta Grupa Robocza ds. Osób Starszych (OEWG) 
jest powołana do opracowywania międzynarodowych 
ram w zakresie praw człowieka osób starszych oraz 
określania ewentualnych luk i najlepszych sposobów ich 
zapełniania, w tym oceny wykonalności dalszych instru-
mentów i środków ONZ. OEWG bada, czy istnieje potrzeba 
działania na szczeblu ONZ, obejmującego różne opcje: 
nowy dokument wiążący; Specjalny Sprawozdawca 
(niezależni eksperci powołani do badania, monitoro-
wania i zalecania rozwiązań konkretnych problemów 
dotyczących praw człowieka); dalsza analiza wyników 
przeglądu i oceny Madryckiego planu działania w kwestii 
starzenia się społeczeństw oraz silniejsze skoncentro-
wanie się/skuteczniejsze wdrażanie istniejących mecha-
nizmów ONZ. AGE brała udział w trzeciej sesji OEWG 

ZAANGAŻUJ SIĘ

CDDH-AGE: Organizacje zajmujące się 
sprawami osób starszych mają ważną 
rolę do odegrania na poziomie krajowym, 
współpracując z osobami odpowiedzialnymi 
za tę tematykę w danym kraju, wyjaśniając 
aktualne problemy i promując dobre praktyki, 
aby mogły zostać uwzględnione w procesie 
tworzenia projektu.

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
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oraz w spotkaniu grupy ekspertów ONZ w 2012 roku, 
referując poglądy europejskich seniorów i równoważąc 
punkt widzenia decydentów UE w tej debacie. Poprzez 
uczestnictwo AGE na poziomie ONZ, wyzwania, przed 
którymi stoją starsi Europejczycy są uwzględniane w 
pracach tej grupy. 

ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO)
WHO ściśle współpra-

cuje z Unią Europejską w 
sprawach promocji zdrowia 
i zdrowego starzenia się. 
Sieć Global Network of 
Age-friendly Cities and 
Communities (GNAFCC) 

powstała w celu wspierania wymiany doświadczeń i 
wzajemnego uczenia się miast i społeczności lokalnych 
na całym świecie. Może przyłączyć się do niej każde 
miasto lub społeczność chcąca tworzyć integracyjne 
i dostępne środowiska miejskie na rzecz swoich 
starzejących się populacji. GNAFCC pomaga miastom i 
społecznościom wspierać aktywne i zdrowe starzenie 
się poprzez lepsze odpowiadanie na potrzeby tych osób 
w poniższych ośmiu wymiarach: środowisko, transport 
, budownictwo mieszkaniowe, partycypacja społeczna, 
szacunek i integracja społeczna, aktywność obywatelska 
i zatrudnienie, komunikacja oraz wsparcie środowiskowe 
i służba zdrowia. AGE jest instytucjonalnym partnerem 
GNAFCC i pracujemy wspólnie na poziomie UE nad 
promocją środowiska przyjaznego dla osób w różnym 
wieku. W ramach Europejskiego Roku 2012, AGE i jej 

partnerzy wzywają Komisję Europejską do organizacji 
Porozumienia Burmistrzów UE w sprawie zmian demo-
graficznych w celu opracowania politycznych ram dla 
współpracy władz lokalnych i regionalnych w całej UE, 
które chcą znaleźć inteligentne i innowacyjne rozwią-
zania dla wsparcia aktywnego i zdrowego starzenia 
się oraz rozwijania środowisk przyjaznych dla osób w 
różnym wieku. 

Sieć Zdrowych Miast WHO Europa to kolejna przydatna 
inicjatywa, angażująca samorządy w rozwoju ochrony 
zdrowia w ramach procesu politycznego zaangażowania, 
reform instytucjonalnych, budowania potencjału, plano-
wania w partnerstwie oraz projektów innowacyjnych. 
Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO zrzesza około 90 
miast, a 30 krajowych sieci zdrowych miast w całym 
Regionie Europejskim WHO obejmuje ponad 1400 miast 
i miasteczek jako swoich członków.

ZAANGAŻUJ SIĘ

Osoby starsze mogą być 
zaangażowane w prace ONZ poprzez 
zapewnienie ich wkładu do sprawozdania 
ich kraju z realizacji Regionalnej strategii 
Madryckiego planu działania , zachęcając 
swoje kraje do udziału w Grupie Roboczej 
ds. Osób Starszych UNECE i Otwartej grupy 
roboczej i informowanie AGE o przypadkach 
łamania praw człowieka w ich kraju, aby te 
przykłady nieprawidłowości w zakresie praw 
osób starszych mogły być podniesione w 
dyskusjach OEWG i stanowiły podstawę dla 
nowego działania ONZ. 

ZAANGAŻUJ SIĘ

Możesz zachęcić władze lokalne, 
by stały się bardziej przyjazne 
dla osób starszych i by przyłączyły się do 
Global Network of Age-Friendly Cities and 
Communities lub sieci Zdrowych Miast. 
Można również zachęcić je, aby poparły 
wezwanie do zwołania Europejskiego 
Porozumienia Burmistrzów w sprawie zmian 
demograficznych i dołączyły do tego ruchu 
z chwilą jego uruchomienia. Jeśli chcesz być 
na bieżąco informowany/informowana o 
najnowszych wydarzeniach na szczeblu UE, 
zarejestruj się na wirtualnej sieci UE dotyczącej 
środowiska przyjaznego osobom starszym, 
utworzonej przez AGE (link dostępny na 
stronie AGE ). 

http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-european-healthy-cities-network
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
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W swojej nowej europejskiej polityce na rzecz zdrowia 
- Zdrowie 2020, europejskie Biuro Regionalne WHO 
przedstawia swoją wizję, wartości, główne kierunki i 
podejścia oraz proponuje pracę dla osiągnięcia sześciu 
celów:

• Współpraca: Wykorzystaj wspólne siły państw człon-
kowskich i Biura Regionu w celu dalszego promo-
wania zdrowia i dobrostanu, rozwiązania społecznych 
uwarunkowań zdrowia i nierówności w zakresie 
ochrony zdrowia i dotrzyj do innych sektorów i 
partnerów aby wzmocnić te wysiłki.

• Poprawa zdrowia: Dalsze zwiększenie liczby lat 
zdrowego życia, poprawa jakości życia osób chorych 
na choroby przewlekłe, zmniejszenie nierówności 
dostępu do usług zdrowotnych i walka ze skutkami 
zmian demograficznych.

• Poprawa zarządzania ochroną zdrowia: Wykorzystanie 
ważnych zmian społecznych na rzecz zdrowia 
we wszystkich obszarach polityki i wzmocnienie 
zdrowia jako czynnika zmiany na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i dobrobytu, poprzez wzmacnianie 
świadomości odpowiedzialności za zdrowie i dobre 
samopoczucie oraz promowania, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa wśród szefów rządów, parlamen-
tarzystów i kluczowych podmiotów i decydentów w 
państwie oraz we wszystkich sektorach. 

• Ustalenie wspólnych celów strategicznych: Wspieranie 
rozwoju polityki i strategii na odpowiednim poziomie 
w krajach, w których zdrowie i dobrobyt funkcjonuje 
jako wspólny cel społeczny, zapewniając osobom 
zainteresowanym i partnerom mechanizmy zaanga-
żowania i wyraźny plan podążania w kierunku rozwią-
zywania społecznych uwarunkowań ochrony zdrowia 
nierówności w dostępie do niej.

• Przyspieszenie wymiany wiedzy i innowacji: 
Zwiększenie zasobu wiedzy dla celów tworzenia 
polityki zdrowotnej i rozwiązywania kwestii społecz-
nych uwarunkowań zdrowia poprzez poprawę 
możliwości specjalistów ochrony zdrowia oraz 
innych specjalistów do dostosowania się do nowego 
podejścia w publicznej ochronie zdrowia i wymagań 
opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie w 
starzejącym się społeczeństwie i społeczeństwie 
wielokulturowym, oraz poprzez pełne wykorzystanie 
dostępnych innowacji technicznych i organizacyjnych 
poprawiających skuteczność opieki.

• Zwiększenie uczestnictwa: Mobilizacja ludzi z Europy 
do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu 
polityki zdrowotnej poprzez organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego w odpowiedzi na wyzwania 
w zakresie zdrowia stojące przed nimi jako osobami 
poprzez zwiększenie świadomości zdrowotnej i 
zapewnienie, by ich głos był słyszalny w systemach 
opieki zdrowotnej nakierowanej na człowieka. 

PRZYDATNE LINKI I MATERIAŁY:

Rada Europy:
• Główna strona internetowa: www.coe.int/web/

coe-portal

• Prace Rady Europy nad prawami osób starszych: 
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
other_committees/cddh-age/default_EN.asp?

• Europejski Trybunał Praw Człowieka: www.echr.coe.
int/ECHR/homepage_en 

• Europejska Konwencja Praw Człowieka: www.
echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/
The+Convention+and+additional+protocols/
The+European+Convention+on+Human+Rights 

• Europejska Karta Społeczna: www.coe.int/T/DGHL/
Monitoring/SocialCharter

Organizacja Narodów Zjednoczonych:
• Główna strona internetowa: www.un.org/en 

• Zasadydziałania wobec osób starszych: www.unescap.
org/ageing/res/principl.htm 

• Madrycki międzynarodowy plan działania w 
kwestii starzenia się społeczeństw (MIPAA): 
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx 

• Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
(UNCRPD): www.un.org/disabilities/convention/
conventionfull.shtml 

• Otwarta Grupa Robocza ds. Osób Starszych (OEWG): 
http://social.un.org/ageing-working-group 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://www.coe.int/web/coe-portal
http://www.coe.int/web/coe-portal
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter
http://www.un.org/en
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO):
• Główna strona internetowa: www.who.int/en 

• Otwarta Grupa Robocza ds. Osób Starszych (OEWG): 
http://social.un.org/ageing-working-group 

• Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE) - 
Oddział ds. starzenia się społeczeństw: www.unece.
org/pau/age/welcome.html

• Madrycki międzynarodowy plan działania w 
kwestii starzenia się społeczeństw (MIPAA): 
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx 

• Punkt Kontaktowy ONZ ds. Starzenia się 
Społeczeństw http://social.un.org/ageing-working-
group/desa-ageing.shtml 

• Program środowisk przyjaznych dla osób starszych 
WHO: www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

http://www.who.int/en
http://social.un.org/ageing-working-group
http://www.unece.org/pau/age/welcome.html
http://www.unece.org/pau/age/welcome.html
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en
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IV. Załączniki

Traktaty UE w skrócie
W 1957 r. Traktat Rzymski ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą został podpisany przez Belgię, 
Francję, Włochy, Luksemburg, Holandię i RFN. Po przy-
stąpieniu innych państw oraz po szeregu poprawek do 
Traktatu, utworzono Unię Europejską w takim kształcie 
jaki znamy dzisiaj. 

Jednolity Akt Europejski (JAE) wszedł w życie w dniu 
1 lipca 1987 r. ustanawiając dostosowania niezbędne dla 
utworzenia rynku wewnętrznego.

Traktat o Unii Europejskiej wszedł w życie 1 
listopada 1993 roku. Traktat z Maastricht zmienił nazwę 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę 
Europejską. Wprowadził również nowe formy współ-
pracy pomiędzy rządami państw członkowskich - na 
przykład w dziedzinie obrony oraz wymiaru sprawie-
dliwości i spraw wewnętrznych. Dodając tę współpracę 
międzyrządową do istniejącego systemu wspólnoto-
wego, Traktat z Maastricht stworzył nową polityczno-
-ekonomiczną strukturę „trzech filarów”. Jest to Unia 
Europejska (UE).

Traktat Amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 
roku. Są to zmienione Traktaty o UE i WE z odpowiednio 
zmodyfikowaną numeracją przepisów. Wprowadzono 
w nim również nowy artykuł 13 dotyczący niedyskry-
minacji. Dołączono do niego skonsolidowane wersje 
traktatów o UE i WE. 

Traktat z Nicei wszedł w życie 1 lutego 2003. 
Dotyczył głównie reformy instytucjonalnej, mającej na 
celu sprawne funkcjonowanie Unii po rozszerzeniu do 
25 państw członkowskich. 

Traktat lizboński wszedł w życie w dniu 1 grudnia 
2009 roku. Daje UE nowoczesne instytucje i zoptymali-
zowane metody pracy konieczne do skutecznego i efek-
tywnego sprostania wyzwaniom dzisiejszego świata. 

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzo-
nych przez Traktat z Lizbony, można znaleźć pod adresem: 
www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm 

Pełny tekst Traktatu z Lizbony i skonsolidowanej 
wersji Traktatów po zmianach wprowadzonych tym 
traktatem można znaleźć na stronie: www.europa.eu/
lisbon_treaty/full_text/index_en.htm

http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
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Akronimy
AAL Ambient Assisted Living
AGS Annual Growth Survey (Roczna wizja wzrostu gospodarczego)
ANEC  European Consumer Voice in Standardisation (Europejskie stowarzyszenie konsumentów w 

standaryzacji)
BEUC European Consumers’ Organisation (Europejska Organizacja Konsumentów)
CDDH  Steering Committee for Human Rights (Council of Europe) - Grupa Sterująca ds. Praw Człowieka 

Rady Europy 
CEN European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny)
CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny 

Elektrotechniki)
CIP  Competitiveness and Innovation Framework Programme (Program ramowy na rzecz konkurencyj-

ności i innowacji)
KR Komitet Regionów
COREPER Komitet Stałych Przedstawicieli
DfA Design for All
DG Dyrekcja Generalna
EBU European Blind Union (Europejska Unia Niewidomych)
KE Komisja Europejska
EKPC Europejska Konwencja Praw Człowieka
ECI European Citizens’ Initiative (Europejska Inicjatywa Obywatelska)
ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości
ECR  European Conservatives and Reformists Groups (European Parliament) –Grupa Europejskich 

Konserwatystów i Reformatorów
EDF European Disability Forum (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych)
EEP  European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (Europejskie Centrum 

Pracodawców i Przedsiębiorstw oferujących usługi publiczne)
EKES Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
EHIC European Health Insurance Card (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
EIP AHA  European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Europejskie partnerstwo innowa-

cyjne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się)
EIT European Institute of Technology (Europejski Instytut Technologii)
EMA European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków)
PE Parlament Europejski 
EPP  European People’s Party (Christian Democrats) (European Parliament)- Europejska Partia Ludowa 

(Chrześcijańscy Demokraci)
EPHA   European Public Health Alliance (Europejska Aliancja na rzecz Zdrowia Publicznego)
EPSCO (Council)  Employment, Social Policy, Health and Consumers Affairs (Rada zatrudnienia, polityki socjalnej, 

zdrowia i spraw konsumenckich)
ERA European Railway Agency (Europejska Agencja Kolejowa)
EFS Europejski Fundusz Społeczny
ETUC European Trade Union Confederation (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych)
UE Unia Europejska
EUHPF EU Health Policy Forum (Forum Polityki Zdrowotnej UE)
EY 2012 European Year 2012 (Europejski rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej)
7PR 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego UE
FSUG Financial Services User Group (Grupa Użytkowników Usług Finansowych)
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PKB Produkt krajowy brutto
GNAFCC Global Network of Age-friendly Cities and Communities
DNB Dochód narodowy brutto
GUE/NGL  European United Letft/Nordic Green (European Parliament) - Zjednoczona Lewica Europejska - 

Nordycka Zielona Lewica 
ICT Information and Communication Technology (Technologie Informacyjno-komunikacyjne
JPE Joint Employment report (Wspólny Raport o Zatrudnieniu)
JPI Joint Programming Initiative (Wspólna Inicjatywa Programowa)
JPND  Joint Programme on Neurodegenerative Diseases (Wspólny program UE dotyczący chorób 

neurodegeneracyjnych)
KIC Knowledge and Innovation Community (Wspólnota Wiedzy i Innowacji)
LTC Long-term care (opieka długoterminowa)
MAFF Multi-Annual Financial Framework (wieloletnie ramy finansowe)
MEP Member of the European Parliament (poseł do Parlamentu Europejskiego)
MIPAA  Madrid International Plan of Action on Ageing (Madrycki międzynarodowy plan działania w kwestii 

starzenia się społeczeństw)
NGO Non Governmental Organisation (organizacja pozarządowa)
NRP National Reform Programme (krajowy program reform)
NSR National Social Report (Krajowy raport społeczny)
OEWG Open Ended Working Group on Ageing (Otwarta Grupa Robocza ds. Osób Starszych)
OMK Otwarta metoda koordynacji
R&D Research and Development (badania i rozwój)
S&D  Progressive Alliance of Socialists & Democrats (European Parliament) - Postępowy Sojusz 

Socjalistów i Demokratów w PE
SCP Stability and Convergence Programme (Program Stabilności i Konwergencji)
JAE Jednolity Akt Europejski
SIP Strategic Implementation Plan (strategiczny plan wdrożenia)
SPC Social Protection Committee (Komitet Ochrony Socjalnej)
TUE Traktat o Unii Europejskiej
TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TSI PRM  Technical Specification for Interoperability – Persons with reduced mobility (Specyfikacja technicznej 

interoperacyjności - osoby o ograniczonej sprawności ruchowej)
UAPME  European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (Europejskie Stowarzyszenie 

Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
UNCRPD  United Nations Convention on the rights of people with disabilities (Konwencja NZ o prawach osób 

niepełnosprawnych)
UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ)
WHO  World Health Organisation (Światowa Organizacja Zdrowia)



Podziękowania:
Niniejsza broszura została pierwotnie napisana przez sekretariat AGE i w większości zawiera informacje dostępne 

na stronach internetowych instytucji europejskich oraz innych publicznie dostępnych źródeł informacji. Została prze-
tłumaczona na język polski przez […]

Tłumaczenie, opracowanie graficzne i druk niniejszej publikacji zostały sfinansowane z programu finansowania 
Europe for Citizens w ramach projektu Active Senior Citizens for Europe (2013-2014). Dziękujemy Komisji Europejskiej, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i członkom AGE za zdjęcia zamieszczone w publikacji.





Co UE oferuje starszym obywatelom  
i jak starsi ludzie mogą wpłynąć na politykę UE

AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
1040 Brussels, Belgium

Tel. + 32 2 280 14 70
Fax + 32 2 280 15 22
info@age-platform.eu
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