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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

От началото на 80-те години на миналия век почти всяка година на равнище на ЕС се 
организира европейска година на определена тема.  Целта е повишаване на 
осведомеността на обществеността и привличане на вниманието на националните 
правителства към значими въпроси, които държавите от ЕС желаят да подчертаят 
съвместно. Например, 2010 г. е Европейската година на борбата с бедността и 
социалното изключване, а 2011 г. ще бъде (Европейската) година на доброволческата 
дейност. Темата на годината се избира предварително, така че да могат да се 
организират кампании и да бъдат извършени подготвителните работи.  

Понастоящем предложението за европейска година за 2012 г. е „активен живот на 
възрастните хора“. Тази тема ще служи за рамка за повишаване на осведомеността, за 
определяне и разпространяване на добрите практики и за стимулиране не само на 
политиците, но и на заинтересованите страни на всички равнища да насърчават идеята 
за активността и дейността сред „застаряващите“ поколения в Европа. 

Както през изминалите европейски години, предложените мерки ще включват 
информационни и промоционални кампании, прояви и инициативи на европейско, 
национално, регионално и местно равнище за предаване на ключови послания и за 
разпространяване на информация за примери за добри практики. Освен това Комисията 
се надява да насърчи всички държави от ЕС да се ангажират с определени дейности и 
цели преди настъпването на 2012 г., така че в края на 2012 г. да могат да бъдат 
представени осезаеми постижения.

Комисията заяви, че не търси специално финансиране за въпросната година, но 
предлага в съответствие с някои предишни години финансирането за кампании (и др.), 
свързани с активния живот на възрастните хора, да бъде осигурено в рамките на 
различни съществуващи програми на Общността и административни бюджети. Докато 
този подход по отношение на финансирането е донякъде разумен предвид състоянието 
на икономиката, докладчикът желае да подчертае проблемното естество на въпроса, 
особено по отношение на бюджетни редове, които претърпяха съкращения неотдавна и 
които вече бяха отредени за финансирането на дългосрочни проекти и програми 
(например, програмите за обучение през целия живот).  

Бележки 

Докладчикът признава, че ЕС е в процес на значително застаряване на населението. 
Научни заключения показват, че от 2012 г. европейското население в трудоспособна 
възраст ще започне да намалява, докато населението на възраст над 60 години ще 
продължи да се увеличава с около два милиона годишно. Най-силният натиск се очаква 
да настъпи през периода 2015-2035 г., когато поколението от следвоенния бум на 
раждаемостта ще се пенсионира. 

Застаряването на населението се превърна в едно от най-големите ни 
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предизвикателства. Застаряването ще постави завишени икономически и социални 
изисквания върху държавите в Европа, но също така и в много други части на света. 
Като се отчитат тези разнообразни предизвикателства, трябва да признаем, че 
възрастните хора са ценен, често пренебрегван ресурс, който има важен принос за 
нашите общества. Затова трябва да се опитаме да използваме в още по-голяма степен 
потенциалния принос, който възрастните хора могат да имат за обществото.

Докладчикът желае да обърне особено внимание на думата „активен“. Той подчертава, 
че „активен“ се отнася не само до способността да са физически активни или до 
възможността да могат да участват по-дълго в работната сила, а че „активен“ следва 
също така да се отнася до непрекъснатото и активно участие в социалните, 
икономическите, културните и гражданските дела.

Докладчикът знае, че застаряването на населението поставя много основополагащи 
въпроси пред лицата, определящи политиките; някои от по-значимите въпроси 
включват: 

1. Тъй като хората живеят по-дълго, как може да се подобри качеството на живота на 
възрастните хора? 

2. Как да се помогне на хората да останат активни докато застаряват?

3. Как да се гарантира, че по-младото поколение дейно отчита по-старото? 

4. Как да се съгласуват най-добре ролята на семейството и на държавата в грижите за 
хората, които се нуждаят от помощ, когато застаряват? 

По определение активният живот на възрастните хора включва създаването на повече 
възможности за възрастните хора, за да продължат да работят, да останат в добро 
здраве по-дълго и да продължат да допринасят за обществото по други начини. 
Доброволческата дейност, например, трябва да бъде подкрепена с широк спектър от 
политики на всички равнища на управление. Ето защо е естествено Годината на 
доброволческата дейност да предхожда Годината на активния живот на 
възрастните хора. Въпреки това, както Парламентът е признавал и преди, 
европейските години не трябва да се превръщат в обикновени упражнения за връзки с 
обществеността и би трябвало да се полагат усилия за консолидиране на целите и 
резултатите в контекста на конкретни политики, програми и други хоризонтални 
инициативи, като същевременно се създава стимул за нови действия и политики.

Активният живот на възрастните хора трябва да се разгледа на различни фронтове, не 
на последно място на работното място, където е необходимо също да се осигурят 
възможности за непрекъснато обучение за възрастните служители, за да се гарантира, 
че хората остават активни. Освен това възрастните хора се нуждаят от обучение в 
новите технологии. Трябва да се припомни също, че ученето „между поколенията“ 
може да сближи и дори да подобри учебния опит и да спомогне за предаването на 
културни ценности.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве чрез насърчаването на 
културни дейности (включително 
спорт), които имат положителен 
принос за психическото и 
физическото здраве, придобива все по-
голямо значение. Остаряването в добро 
здраве може да допринесе за 
повишаване на участието на 
възрастните хора на пазара на труда, да 
им даде възможност да запазят 
обществената си активност по дълго 
време, да подобри индивидуалното им 
качество на живот и да смекчи 
напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.
С цел постигането на посочените по-
горе резултати следва сред 
възрастните хора да се 
популяризират физическите 
занимания и спортът и във връзка с 
това да се улесни техният достъп до 
обществените спортни центрове.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 22 февруари 2007 г. Съветът прие 
резолюция, озаглавена „Перспективи и 
предизвикателства на демографската 
промяна в Европа: приносът на 
възрастните хора за икономическото и 
социалното развитие“, в която 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на възможностите за 
активно участие на възрастните хора, 
изтъква новите икономически 
възможности (т. нар „сребърна 
икономика“), породени от нарастващото 
търсене на определени стоки и услуги 
от страна на възрастните хора, и набляга 
на необходимостта от изграждане на 
положителен обществен имидж на 
възрастните хора.

(7) На 22 февруари 2007 г. Съветът прие 
резолюция, озаглавена „Перспективи и 
предизвикателства на демографската 
промяна в Европа: приносът на 
възрастните хора за икономическото и 
социалното развитие“, в която 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на възможностите за 
активно участие на възрастните хора,
включително под формата на 
доброволческа дейност, изтъква новите 
икономически възможности (т. нар
„сребърна икономика“), породени от 
нарастващото търсене на определени 
стоки и услуги от страна на възрастните 
хора, и набляга на необходимостта от 
изграждане на положителен обществен 
имидж на възрастните хора. Съставена 
от пенсионирани експерти служба, 
каквито вече съществуват в 
множество държави, може да се 
окаже много полезна в рамките на 
политиката на разширяване, на 
съседство и на развитие. Ценният 
доброволен труд на възрастните хора 
е отличен пример за съществения 
принос на застаряващото население 
за обществото и икономиката и това 
следва да се насърчава в още по-голяма 
степен в бъдеще.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На 8 юни 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Равни 

(8) На 8 юни 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Равни 
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възможности за жените и мъжете: 
активно и достойно стареене“, в които 
отчита, че навсякъде в ЕС възрастните 
жени и мъже се натъкват на сериозни 
предизвикателства в стремежа си към 
активен живот и достойно остаряване и 
предлага редица мерки на държавите-
членки и Комисията.

възможности за жените и мъжете: 
активно и достойно стареене“, в които 
отчита, че навсякъде в ЕС възрастните 
жени и мъже се натъкват на сериозни 
предизвикателства в стремежа си към 
активен живот и достойно остаряване и 
предлага редица мерки на държавите-
членки и Комисията. Предвижданите 
за пенсионерите инициативи следва 
също да обхващат сферата на 
културата и общото развитие, за да 
може посредством интеграция и 
заангажиране възрастните хора да 
бъдат защитени от обществено 
изключване и самота.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Съобщението си „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ Комисията 
набляга на значението, което има за 
Европейския съюз насърчаването на 
доброто здраве и активността на 
застаряващото население в интерес на 
социалната сплотеност и по-високата 
продуктивност. В него тя предлага нова 
водеща инициатива „Програма за нови 
умения и работни места“, съгласно 
която държавите-членки следва по-
специално да насърчават политики за 
активен живот на възрастните хора, и 
водеща инициатива „Европейска 
платформа срещу бедността“.
Постигането на тези цели на политиката 
се нуждае от предприемане на действия 
на всички управленски равнища и от 
страна на редица неправителствени 
заинтересовани страни; от своя страна, 
те могат да получат подкрепа и на 
равнището на Съюза, чрез дейности, 

(10) В Съобщението си „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ Комисията 
набляга на значението, което има за 
Европейския съюз насърчаването на 
доброто здраве и активността на 
застаряващото население в интерес на 
социалната сплотеност и по-високата 
продуктивност. В него тя предлага нова 
водеща инициатива „Програма за нови 
умения и работни места“, съгласно 
която държавите-членки следва по-
специално да насърчават политики за 
активен живот на възрастните хора, и 
водеща инициатива „Европейска 
платформа срещу бедността“.
Популяризирането на 
образователните инициативи, 
целящи разширяване на познанията и 
придобиване на технически умения от 
възрастните хора, трябва да става 
чрез използване на новите 
технологии. Постигането на тези цели 
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насочени към повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
обмена на добри практики в рамките на 
Европейската година. Националните 
координатори следва да бдят за 
координацията на действията на 
национално равнище и за тяхната 
съгласуваност с общите цели на 
Европейската година. Предвидено е
участието и на други институции и 
заинтересовани страни.

на политиката се нуждае от 
предприемане на действия на всички 
управленски равнища и от страна на 
редица неправителствени 
заинтересовани страни; от своя страна, 
те могат да получат подкрепа и на 
равнището на Съюза, чрез дейности, 
насочени към повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
обмена на добри практики в рамките на 
Европейската година. Националните 
координатори следва да се грижат за 
координацията на действията на 
национално равнище и за тяхната 
съгласуваност с общите цели на 
Европейската година. Предвидено е 
участието и на други институции и 
заинтересовани страни.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В Съобщението, озаглавено 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“, първата водеща 
инициатива на стратегията Европа 2020, 
приета на 19 май 2010 г., Комисията 
наблегна на значението на ИКТ за 
остаряването в добри условия, като 
предложи по-конкретно укрепване на 
съвместната програма за интелигентна 
заобикаляща среда. В Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа се препоръчва и предприемане 
на съгласувани действия с цел 
повишаване на цифровите умения на 
всички европейци, в това число и на 
възрастните хора, които представляват 
съществена част (приблизително 30 %) 
от 150-те милиона граждани, които 
никога не са използвали Интернет.

(13) В Съобщението, озаглавено 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“, първата водеща 
инициатива на стратегията Европа 2020, 
приета на 19 май 2010 г., Комисията 
наблегна на значението на ИКТ за 
остаряването в добри условия, като 
предложи по-конкретно укрепване на 
съвместната програма за интелигентна 
заобикаляща среда. В Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа се препоръчва и предприемане 
на съгласувани действия с цел 
повишаване на цифровите умения на 
всички европейци, в това число и на 
възрастните хора, които представляват 
съществена част (приблизително 30 %) 
от 150-те милиона граждани, които 
никога не са използвали Интернет.
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Улесняването на достъпа до нови 
технологии и осигуряването на 
обучение за тяхното използване би 
подобрило допълнително 
възможностите на възрастните хора 
да се възползват от обучението през 
целия живот и също така би 
допринесло за отстраняването на 
пречките пред обучението през целия 
живот, свързани с разстоянието и 
уврежданията.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност. 
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот и по-специално програмата 
Grundtvig, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия, Подготвителното 
действие във връзка със социалния 
туризъм в Европа „Калипсо“ и плана 
за действие относно градската 
мобилност. Съфинансирането от страна 
на Съюза на действията в рамките на 
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отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

Европейската година ще бъде в 
съответствие с приоритетите и 
правилата, прилагани на годишна и 
многогодишна основа по отношение на 
съществуващите програми и 
самостоятелните бюджетни редове в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и равните възможности. Когато 
това е целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, за да се съхрани 
солидарността между поколенията, да 
се подобри представата за 
възрастните хора като естествена и 
пълноправна част от обществото и 
да се изтъкне приносът за цялото 
общество на безценния опит, 
придобит от възрастните хора през 
целия им живот. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на
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благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

платен и неплатен труд, които да 
позволят на възрастните работници да 
участват наравно с другите на пазара на 
труда и да предадат своите умения в 
традиционните професии, да се  
справят с проблема със социалното 
изключване посредством насърчаване 
на активното участие в обществото и 
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве чрез 
насърчаването на културни дейности 
(включително спорт). С оглед на 
изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост
на населението за положителните 
страни на активния живот на 
възрастните хора и борба с 
отрицателните стереотипи, 
отнасящи се до старостта, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора, като 
се набляга на стратегиите за 
обучение през целия живот, 
включително тези, свързани с 
използването на новите технологии;

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебат, обмен на 
информация и разширяване на 
взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

Изменение 10

Предложение за решение
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни и точни цели, 
свързани с активния живот на 
възрастните хора, чрез разработване на 
дългосрочни стратегии и редовна 
оценка на ефикасността на рамката, 
на конкретните дейности и на 
конкретните цели.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 – точка 3 a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) гаранция, че държавите-членки 
насърчават всички възрастови групи 
да взаимодействат и да си 
сътрудничат помежду си и създават 
равноправна връзка между всички 
поколения, като по този начин се 
борят с дискриминацията и 
експлоатацията.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на информационни, 
промоционални и образователни 
кампании;

– провеждане на информационни, 
промоционални и образователни 
кампании, включително чрез 
използването на новите медии и 
интернет;

Изменение 13

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обмен на информация, опит и добри 
практики;

– обмен на информация, опит и добри 
практики чрез посредничеството на 
национални координатори и мрежи за 
контакти, създадени от субектите, 
участващи в осъществяването на 
целите на Европейската година;

Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията и държавите-членки 
се насърчават да осигуряват повече 
възможности за лицата, които 
предлагат доброволно подкрепа на по-
възрастните и се включват в 
програми за набиране на средства, 
като по този начин предоставят своя 
ентусиазъм и опит в служба на 
положителна кауза.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете и с хората с 
увреждания, при провеждането на 
Европейската година.

Изменение 16

Предложение за решение
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следят и за добрата 
координация на действията на 
национално равнище.

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следят и за добрата 
координация на действията на 
национално равнище и правят така, че 
организациите на гражданското 
общество да бъдат изцяло включени в 
замисъла и осъществяването на 
Европейската година на местно, 
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регионално и национално равнище.

Обосновка

Съществуват множество организации на гражданското общество, които участват 
на местно и регионално равнище в областта на активния живот на възрастните 
хора. Техният опит, компетентност и ресурси могат значително да подпомогнат 
усилията на обществените органи. Ето защо те трябва да са ангажирани и да 
участват от началото до края на всички равнища на дейностите в рамките на 
Европейската година.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията свиква събрания на 
националните координатори с оглед 
координация на действията на 
равнището на Съюза и обмен на 
информация, включително относно 
поетите ангажименти и тяхното 
изпълнение в държавите-членки.

Комисията свиква събрания на 
националните координатори с оглед 
координация на действията на 
равнището на Съюза и обмен на 
информация и знания, включително 
относно поетите ангажименти и тяхното 
изпълнение в държавите-членки.
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