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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context 

De la începutul anilor 1980, au fost organizați Anii Europeni, care s-au desfășurat la nivel 
european aproape în fiecare an și care s-au concentrat pe anumite teme.  Obiectivul acestora 
este de a sensibiliza opinia publică și de a atrage atenția guvernelor naționale asupra temelor 
importante pe care statele membre ale UE doresc să le evidențieze în mod colectiv. De 
exemplu, 2010 a fost desemnat Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii 
sociale, iar 2011 va fi Anul (european) al voluntariatului. Alegerea anilor tematici se 
efectuează dinainte, astfel încât să poată fi pregătite campaniile și să se poată desfășura 
activitățile pregătitoare.

În prezent, propunerea pentru Anul european 2012 este „îmbătrânirea activă”. Această temă 
trebuie să constituie cadrul pentru sensibilizare, pentru identificarea și difuzarea bunelor 
practici, precum și pentru încurajarea nu numai a factorilor de decizie politici, ci și a părților 
interesate la toate nivelurile, în direcția promovării ideii de atitudine activă și de acțiune în 
rândul generațiilor europene care „îmbătrânesc”. 

Ca și în cazul Anilor europeni trecuți, măsurile propuse vor include campanii de informare și 
promovare, evenimente și inițiative la nivel european, național, regional și local pentru a 
transmite mesaje-cheie și a difuza informații referitoare la exemple de bune practici. Mai 
mult, Comisia speră să încurajeze toate statele membre ale UE să-și asume angajamente cu 
privire la acțiuni și obiective specifice în perioada premergătoare anului 2012, astfel încât la 
sfârșitul lui 2012, să poată fi prezentate realizări concrete.

Comisia a afirmat că nu solicită fonduri speciale pentru anul în cauză însă sugerează, urmând 
practica din anii precedenți, ca fondurile pentru campaniile legate de îmbătrânirea activă etc., 
să fie puse la dispoziție din diverse programe comunitare și bugete administrative existente. 
Chiar dacă această abordare cu privire la finanțare este oarecum sensibilă, ținând seama de 
situația economică, raportorul dorește să evidențieze caracterul problematic al chestiunii, în 
special în privința liniilor bugetare în care, recent, s-au efectuat reduceri și care includeau deja 
angajamente de finanțare a unor proiecte și programe de lungă durată, precum programele de 
învățare pe tot parcursul vieții.  

Observații 

Raportorul recunoaște că UE se găsește într-un proces de îmbătrânire semnificativă a 
populației. Rezultatele cercetărilor arată că, din 2012, populația europeană de vârstă activă va 
începe să diminueze, în timp ce populația în vârstă de peste 60 de ani va continua să crească 
cu circa două milioane de persoane anual. Se așteaptă ca presiunea cea mai puternică să se 
facă simțită în perioada 2015 – 2035, când așa-numita generație „baby boom” va atinge vârsta 
pensionării. 

Îmbătrânirea populației a devenit una din cele mai grele încercări pentru lumea de astăzi. 
Îmbătrânirea va impune solicitări crescânde, cu caracter economic și social, la adresa statelor 
europene, precum și în alte părți ale globului. Analizând aceste diferite provocări, trebuie să 
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recunoaștem, în același timp, faptul că persoanele vârstnice reprezintă o resursă prețioasă, 
deseori ignorată, care aduce o contribuție importantă societăților noastre. Trebuie, prin 
urmare, să încercăm să utilizăm în mai mare măsură posibila contribuție pe care acestea o pot 
aduce societății.

Raportorul dorește să acorde o atenție specială cuvântului „activ”. Acesta subliniază că 
„activ” nu se referă doar la capacitatea de a fi activ fizic sau la aceea de a putea participa la 
forța de muncă pe o perioadă mai îndelungată, ci că acesta ar trebui să se refere și la 
participarea continuă și activă a unei persoane la activitățile sociale, economice, culturale și 
cetățenești.

Raportorul știe că îmbătrânirea populației prezintă multe probleme fundamentale pentru 
factorii de decizie politici; unele dintre chestiunile cele mai semnificative sunt: 

1. Ținând seama de faptul că oamenii trăiesc mai mult, cum poate fi ameliorată calitatea 
vieții la bătrânețe? 

2. Cum pot fi ajutați oamenii să rămână activi pe măsură ce îmbătrânesc?

3. Cum să ne asigurăm că tânăra generație ține în mod activ seama de generația vârstnică? 

4. Care e cea mai bună modalitate de a echilibra rolul familiei și al statului atunci când este 
vorba de acordarea de îngrijire persoanelor care au nevoie de asistență, pe măsură ce 
acestea îmbătrânesc? 

Prin definiție, îmbătrânirea activă include crearea, pentru persoanele vârstnice, a mai multor 
posibilități pentru ca acestea să poată continua să muncească, să rămână sănătoase mai mult 
timp și să continue să aducă societății și altfel de contribuții. De exemplu, voluntariatul 
trebuie să fie sprijinit printr-o gamă largă de politici la toate nivelurile de guvernare. Prin 
urmare, este normal ca Anul voluntariatului să preceadă Anul îmbătrânirii active. Cu toate 
acestea, așa cum Parlamentul a recunoscut în trecut, Anii europeni nu trebuie să devină simple 
exerciții în domeniul relațiilor publice și trebuie să se depună eforturi în vederea consolidării 
obiectivelor și rezultatelor în contextul unor politici și programe specifice și a altor inițiative 
orizontale, impulsionând, în același timp, noi acțiuni și politici.

Îmbătrânirea activă trebuie abordată pe diferite fronturi, nu în ultimul rând la locul de muncă, 
unde trebuie să existe posibilitatea, pentru lucrătorii vârstnici, de a învăța în mod continuu 
pentru a rămâne activi. În plus, persoanele vârstnice au nevoie de formare în noile tehnologii. 
Trebuie să nu uităm, de asemenea, că învățarea „intergenerațională” poate lega și chiar 
îmbunătăți experiențele legate de învățare și ajuta la transmiterea valorilor culturale.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune 
de sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
încurajarea îmbătrânirii în condiții bune 
de sănătate, prin promovarea activităților 
culturale (inclusiv a sporturilor), care 
contribuie în mod pozitiv la sănătatea 
mentală și fizică, o sarcină mai importantă 
ca oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială. În acest 
scop, ar trebui promovate activitățile fizice 
și sportive în rândul persoanelor în vârstă, 
cărora ar trebui, prin urmare, să li se 
înlesnească accesul la instalațiile sportive 
publice.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La data de 22 februarie 2007, Consiliul 
a adoptat o rezoluție privind 
„Oportunitățile și provocările datorate 
schimbărilor demografice în Europa: 
contribuția persoanelor în vârstă la
dezvoltarea economică și socială”, care 
evidențiază necesitatea creșterii 
posibilităților de participare activă a 
persoanelor în vârstă, noile oportunități 
economice („economia vârstei a treia”) pe 
care le generează creșterea cererii 
persoanelor în vârstă pentru anumite bunuri 
și servicii, precum și importanța unei 
imagini publice pozitive a persoanelor 
aparținând vârstei a treia.

(7) La data de 22 februarie 2007, Consiliul 
a adoptat o rezoluție privind 
„Oportunitățile și provocările datorate 
schimbărilor demografice în Europa: 
contribuția persoanelor în vârstă la 
dezvoltarea economică și socială”, care 
evidențiază necesitatea creșterii 
posibilităților de participare activă a 
persoanelor în vârstă, inclusiv prin 
intermediul voluntariatului, noile 
oportunități economice („economia vârstei 
a treia”) pe care le generează creșterea 
cererii persoanelor în vârstă pentru anumite 
bunuri și servicii, precum și importanța 
unei imagini publice pozitive a persoanelor 
aparținând vârstei a treia. În cadrul 
politicii de extindere, de vecinătate și de 
dezvoltare, existența unui serviciu de 
experți pensionari, precum cele care 
există deja în numeroase țări, se poate 
dovedi foarte utilă. Prețioasa activitate de 
voluntariat pe care o desfășoară 
persoanele vârstnice constituie un 
excelent exemplu cu privire la contribuția 
vitală pe care populația vârstnică o aduce 
societății și economiei, iar acest lucru ar 
trebui încurajat mai mult în viitor.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La data de 8 iunie 2009, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind „Egalitatea 
de șanse pentru femei și bărbați: o 
îmbătrânire activă și demnă”, în care se 
recunoaște faptul că, la nivelul întregii UE, 

(8) La data de 8 iunie 2009, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind „Egalitatea 
de șanse pentru femei și bărbați: o 
îmbătrânire activă și demnă”, în care se 
recunoaște faptul că, la nivelul întregii UE, 
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persoanele în vârstă, femei sau bărbați, 
care aspiră la o viață activă și doresc să 
îmbătrânească cu demnitate, întâmpină 
dificultăți serioase și se propun statelor 
membre și Comisiei o serie de măsuri. 

persoanele în vârstă, femei sau bărbați, care 
aspiră la o viață activă și doresc să 
îmbătrânească cu demnitate, întâmpină 
dificultăți serioase și se propun statelor 
membre și Comisiei o serie de măsuri. 
Inițiativele prevăzute pentru seniori ar 
trebui să includă activități culturale și de 
promovare a bunăstării generale, astfel 
încât să protejeze persoanele în vârstă de 
excluziunea socială și de singurătate, prin 
intermediul integrării și implicării acestor 
persoane.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 
productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 
productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Noile tehnologii ar trebui 
utilizate pentru a promova programele 
educative care urmăresc să lărgească 
spectrul de cunoștințe al seniorilor și să îi 
ajute să dobândească competențe tehnice. 
Atingerea acestor obiective strategice 
necesită măsuri întreprinse la toate 
palierele guvernamentale, precum și măsuri 
ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
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național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european. 
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută. 

măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european. 
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
(TIC) pentru o bătrânețe frumoasă și a 
propus, în special, dezvoltarea programului 
comun de asistență pentru autonomie la 
domiciliu (AAD). Agenda digitală pentru 
Europa a recomandat, de asemenea, să fie 
întreprinse acțiuni concrete pentru a 
ameliora competențele în informatică ale 
tuturor europenilor, inclusiv pe cele ale 
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul. 

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
(TIC) pentru o bătrânețe frumoasă și a 
propus, în special, dezvoltarea programului 
comun de asistență pentru autonomie la 
domiciliu (AAD). Agenda digitală pentru 
Europa a recomandat, de asemenea, să fie 
întreprinse acțiuni concrete pentru a 
ameliora competențele în informatică ale 
tuturor europenilor, inclusiv pe cele ale
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul. Facilitarea accesului 
la noile tehnologii și oferirea de formare 
pentru utilizarea acestora ar îmbunătăți și 
mai mult posibilitățile persoanelor 
vârstnice de a beneficia de pe urma 
învățării pe tot timpul vieții și ar 
contribui, de asemenea, la înlăturarea 
obstacolelor legate de distanță și handicap 
din calea învățării pe tot timpul vieții.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, și în special 
programul Grundtvig, programul privind 
sănătatea publică, programe specifice 
legate de tehnologiile informației si 
comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, acțiunea 
pregătitoare CALYPSO privind turismul 
social, precum și planul de acțiune pentru 
mobilitate urbană. Uniunea va cofinanța 
activitățile din cadrul Anului european în 
funcție de prioritățile și regulile aplicabile, 
pe bază anuală sau multianuală, 
programelor existente și liniilor bugetare 
autonome în domeniul ocupării forței de 
muncă, problemelor sociale și egalității de 
șanse. Unde va fi cazul, Anul european va 
putea fi susținut prin programe și politici 
din alte domenii, precum educație și 
cultură, sănătate, cercetare, societate 
informațională politică regională și politică 
în domeniul transporturilor.

Amendamentul 7



PE452.767v03-00 10/15 AD\856473RO.doc

RO

Propunere de decizie
Articolul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

Obiectivul general al acestui An european 
este încurajarea și sprijinirea eforturilor 
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova 
îmbătrânirea activă și de a depune mai 
multe eforturi pentru a exploata potențialul 
segmentului de populație, aflat în creștere 
rapidă, format din persoanele care se 
apropie de 60 de ani sau au depășit această 
vârstă, pentru a menține, prin aceasta, 
solidaritatea între generații, pentru a 
promova percepția seniorilor ca o 
componentă firească și integrantă a 
societății, precum și pentru a reliefa 
contribuția pe care experiența 
inestimabilă dobândită de persoanele 
vârstnice pe durata întregii lor vieți o 
poate aduce societății în ansamblul ei. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru, 
atât pentru munca remunerată, cât și 
pentru cea neremunerată, pentru a le 
permite lucrătorilor vârstnici să joace un 
rol pe piața muncii și să transmită 
cunoștințele lor din domeniul 
profesiunilor tradiționale, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate prin promovarea 
activităților culturale (inclusiv a 
sporturilor). Pe această bază, se disting 
următoarele obiective:
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

(1) sensibilizarea populației cu privire la 
importanța îmbătrânirii active și 
combaterea stereotipurilor negative 
privind bătrânețea, pentru a evidenția rolul 
util pe care persoanele în vârstă îl joacă în 
societate și în economie, promovarea 
îmbătrânirii active și intensificarea 
efortului de a exploata potențialul 
persoanelor vârstnice prin scoaterea în 
evidență a strategiilor de învățare pe tot 
parcursul vieții, inclusiv a celor legate de 
utilizarea noilor tehnologii.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) stimularea dezbaterii și a exercițiului
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

(2) stimularea dezbaterii, schimbul de 
informații și dezvoltarea învățării 
reciproce între statele membre și părțile 
interesate la toate nivelurile în vederea 
promovării politicilor de îmbătrânire 
activă, identificarea și diseminarea bunelor 
practici și promovarea cooperării și a 
sinergiilor.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 

(3) propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
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membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice și concrete în 
domeniul îmbătrânirii active, elaborând 
strategii pe termen lung, evaluând regulat 
eficacitatea cadrului, precum și 
activitățile și obiectivele specifice.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) încurajarea, de către statele membre, 
a tuturor grupurilor de vârstă să 
interacționeze și să coopereze unele cu 
celelalte și să instituie relații colegiale 
între toate generațiile, permițând astfel 
combaterea discriminării și exploatării.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, de promovare și 
de educare;

– campanii de informare, de promovare și 
de educare, inclusiv utilizarea noilor 
mijloace mass-media și a internetului;

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimburi de informații și de bune – schimburi de informații, de experiență și 
de bune practici prin intermediul 
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practici; coordonatorilor naționali și al rețelelor de 
contacte create de părțile care participă la 
realizarea obiectivelor Anului european;

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre sunt 
încurajate să ofere mai multe oportunități 
celor care doresc să vină în ajutorul 
persoanelor în vârstă și să se angajeze în 
programe de strângere de fonduri, 
punându-și entuziasmul și experiența în 
slujba unui obiectiv pozitiv.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați și a 
persoanelor cu handicap în cadrul 
desfășurării Anului european.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali 

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali 
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asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale.

asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale și 
implicarea pe deplin a organizațiilor 
societății civile în definirea și 
implementarea activităților proprii Anului 
european la scară locală, regională și 
națională.

Justificare

Numărul organizațiilor societății civile implicate în activitățile legate de îmbătrânirea activă 
la scară locală și regională este însemnat. Experiența acestora, cunoștințele lor practice și 
mijloacele lor constituie resurse importante de acțiune pentru organismele publice. Ele 
trebuie, prin urmare, angajate și asociate de la bun început și până la sfârșit, în toate 
activitățile Anului european, indiferent de nivel.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniunile 
coordonatorilor naționali în scopul 
coordonării la nivelul Uniunii al 
schimbului de informații, în special în 
privința angajamentelor asumate și a 
punerii lor în aplicare în statele membre.

Comisia convoacă reuniunile 
coordonatorilor naționali în scopul 
coordonării la nivelul Uniunii al 
schimbului de informații și cunoștințe, în 
special în privința angajamentelor asumate 
și a punerii lor în aplicare în statele 
membre.



AD\856473RO.doc 15/15 PE452.767v03-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu European Year for Active Ageing (2012)

Referințe COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Comisia competentă în fond EMPL

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

CULT
9.9.2010

Raportor pentru aviz:
Data numirii

Hannu Takkula
19.10.2010

Examinare în comisie 18.11.2010 2.12.2010

Data adoptării 25.1.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

29
0
0

Membri titulari prezenți la votul final Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar 
Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary 
Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, 
Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu 
Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios 
Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


