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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje  

Od začetka osemdesetih let 20. stoletja je bilo na ravni EU skoraj vsako leto organizirano 
evropsko leto, v katerem se pozornost nameni določenim temam.  Cilj tega je ozaveščanje 
javnosti in opozarjanje nacionalnih vlad na pomembna vprašanja, ki jih države EU želijo 
skupno poudariti. Tako je na primer leto 2010 evropsko leto boja proti revščini in socialni 
izključenosti, leto 2011 pa bo (evropsko) leto prostovoljstva. Tematska leta so izbrana 
vnaprej, tako da se lahko pripravi kampanja in izvedejo priprave.  

Sedanji predlog za evropsko leto 2012 je aktivno staranje. Ta tema naj bi služila kot okvir za 
ozaveščanje, za opredelitev in širjenje dobre prakse ter za spodbujanje ne le oblikovalcev 
politik, ampak tudi deležnikov na vseh ravneh, da bi podpirali idejo o aktivnosti in tudi 
ukrepanju med „starajočimi se“ generacijami v Evropi. 

Po vzoru prejšnjih evropskih let bodo predlagani ukrepi zajemali informacijske in 
promocijske kampanje, prireditve in pobude na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, da bi se tako prenesla ključna sporočila ter razširjale informacije o zgledih dobre 
prakse. Poleg tega želi Komisija države članice EU spodbuditi, da s zavežejo določenim 
ukrepom in ciljem do leta 2012, tako da bo ob koncu leta 2012 mogoče pokazati otipljive 
rezultate.

Komisija je povedala, da ne išče posebnih virov financiranja tega leta, ampak predlaga, da se 
tako kot v nekaterih prejšnjih letih sredstva za kampanje, povezane z aktivnim staranjem (itd.) 
zagotovijo iz različnih obstoječih programov Skupnosti in upravnih proračunov. Medtem ko 
je ta pristop k financiranju glede na stanje gospodarstva do neke mere smiseln, želi 
poročevalec poudariti težavno naravo tega vprašanja zlasti glede na proračunske vrstice, ki so 
v zadnjem času doživele krčenje sredstev in ki so že namenjene financiranju dolgoročnih 
projektov in programov (npr. programi vseživljenjskega učenja).  

Ugotovitve 

Poročevalec ugotavlja, da se EU sooča s pomembnim procesom staranja prebivalstva. 
Raziskave kažejo, da se bo od leta 2012 evropsko delovno aktivno prebivalstvo začelo krčiti, 
število prebivalcev, starejših od 60 let, pa se bo povečevalo za približno 2 milijona letno. 
Največji pritisk se pričakuje v letih 2015–2035, ko se bo upokojevala tako imenovana 
generacija „baby-boom“. 

Staranje prebivalstva je postalo eden naših največjih izzivov. Staranje bo povečalo 
gospodarske in socialne obremenitve evropskih držav, prav tako pa tudi v mnogih drugih 
delih sveta. Ob razmišljanju o teh različnih izzivih pa moramo priznati tudi, da so starejši 
ljudje dragocen in pogosto prezrt vir, ki daje pomemben prispevek naši družbi. Zato moramo 
poskušati še naprej izkoriščati prispevek, ki ga starejši ljudje lahko ponudijo družbi.

Poročevalec želi posebno pozornost nameniti besedi aktivno. Poudarja, da aktivno ne pomeni 
samo zmožnosti fizične aktivnosti ali zmožnosti dolgotrajnejšega sodelovanja na trgu delovne 
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sile, ampak se aktivno v enaki meri nanaša tudi na trajno in aktivno sodelovanje v družbenih, 
gospodarskih, kulturnih in državljanskih zadevah.

Poročevalec se zaveda, da se zaradi staranja prebivalstva med oblikovalci politik pojavljajo 
številna temeljna vprašanja; med pomembnejšimi so:

1. Glede na to, da ljudje živimo dlje, kako bi lahko izboljšali kakovost življenja v starosti?

2. Kako pomagati ljudem, da v starosti ostanejo aktivni?

3. Kako zagotoviti, da bo mlajša generacija aktivno upoštevala starejšo?

4. Kako najbolje uravnotežiti vlogo družine in države, ko pride do skrbi za ljudi, ki v starosti 
potrebujejo pomoč?

Aktivno staranje po definiciji vključuje ustvarjanje več možnosti za starejše ljudi, da 
nadaljujejo z delom, ostanejo zdravi dlje časa in na druge načine še naprej zagotavljajo svoj 
prispevek družbi. Prostovoljstvo, na primer, mora biti podprto s širokim spektrom politik na 
vseh ravneh upravljanja. Zato je razumljivo, da je leto prostovoljstva na vrsti pred letom 
aktivnega staranja. Vendar pa je Parlament že ugotovil, da evropska leta ne smejo biti 
namenjena le promociji v javnosti in da si je treba prizadevati za utrditev njihovih ciljev in 
rezultatov v sklopu določenih področij politik, programov in drugih pobud na vseh področjih, 
obenem pa je treba spodbujati oblikovanje novih ukrepov in politik.

Vprašanje aktivnega staranja je treba reševati na različnih področjih, nenazadnje tudi na 
delovnem mestu, kjer je treba zagotoviti možnosti za nenehno učenje tudi za starejše 
uslužbence ter tako zagotoviti, da ljudje ostanejo aktivni. Poleg tega starejši potrebujejo 
usposabljanje na področju novih tehnologij. Upoštevati je treba tudi, da je z 
„medgeneracijskim“ učenjem mogoče premostiti in celo izboljšati učne izkušnje ter pomagati 
pri prenašanju kulturnih vrednot.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Sprememba 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 

Predlog Komisije Sprememba

(5) (5) Vedno večji delež starejših ljudi v 
Evropi pomeni, da je treba 
medgeneracijsko solidarnost ohraniti bolj 
kot kdaj koli doslej. Zdravo staranje lahko 
poveča udeležbo starejših ljudi na trgu 
dela, jim omogoči, da dlje ostanejo aktivni 
v družbi, izboljša njihovo kakovost 
življenja in omeji obremenitve sistemov 
zdravstvenega in socialnega varstva.

(5) Vedno večji delež starejših ljudi v 
Evropi pomeni, da je spodbujanje 
zdravega staranja s pospeševanjem 
kulturnih dejavnosti (tudi športa), ki so 
koristne tako za duševno kot telesno 
zdravje, še pomembnejše kot kdaj koli 
doslej. Zdravo staranje lahko poveča 
udeležbo starejših ljudi na trgu dela, jim 
omogoči, da dlje ostanejo aktivni v družbi, 
izboljša njihovo kakovost življenja in 
omeji obremenitve sistemov zdravstvenega 
in socialnega varstva. Zato je pri starejših 
ljudeh treba spodbujati fizične aktivnosti 
in šport, torej jim je treba omogočiti lažji 
dostop do javnih športnih naprav.

Sprememba 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Sprememba

(7) Svet je 22. februarja 2007 sprejel 
resolucijo o „možnostih in izzivih, ki jih 
prinašajo demografske spremembe v 
Evropi: prispevek starejših h 
gospodarskemu in družbenemu razvoju“, ki 

(7) Svet je 22. februarja 2007 sprejel 
resolucijo o „možnostih in izzivih, ki jih 
prinašajo demografske spremembe v 
Evropi: prispevek starejših h 
gospodarskemu in družbenemu razvoju“, ki 
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je poudarila potrebo po več priložnostih za 
aktivno udeležbo starejših ljudi, novih 
gospodarskih priložnostih („srebrno 
gospodarstvo“) zaradi večjega 
povpraševanja starejših ljudi po nekaterih 
vrstah blaga in storitev ter po pomembnosti 
pozitivne javne podobe starejših.

je poudarila potrebo po več priložnostih za 
aktivno udeležbo starejših ljudi (zlasti prek 
prostovoljnega dela), novih gospodarskih 
priložnostih („srebrno gospodarstvo“) 
zaradi večjega povpraševanja starejših ljudi 
po nekaterih vrstah blaga in storitev ter po 
pomembnosti pozitivne javne podobe 
starejših. Sodelovanje upokojenih 
strokovnjakov v okviru širitvene, sosedske 
in razvojne politike, ki že obstaja v 
mnogih državah, bi lahko bilo v tem 
smislu izjemno koristno. Dragoceno
prostovoljno delo starejših ljudi je odličen 
primer bistvenega prispevka starajočega 
se prebivalstva k družbi in gospodarstvu, 
ki ga je treba spodbujati tudi v prihodnje.

Sprememba 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Predlog Komisije Sprememba

(8) Svet je 8. junija 2009 sprejel sklepe o 
„enakih možnostih za ženske in moške: 
aktivno in dostojno staranje“, v katerih je 
bilo ugotovljeno, da se starejši moški in 
ženske, ki si prizadevajo za aktivno 
življenje in dostojno staranje, po vsej EU 
soočajo z resnimi izzivi, ter državam 
članicam in Komisiji predlaga številne 
ukrepe. 

(8) Svet je 8. junija 2009 sprejel sklepe o 
„enakih možnostih za ženske in moške: 
aktivno in dostojno staranje“, v katerih je 
bilo ugotovljeno, da se starejši moški in 
ženske, ki si prizadevajo za aktivno 
življenje in dostojno staranje, po vsej EU 
soočajo z resnimi izzivi, ter državam 
članicam in Komisiji predlaga številne 
ukrepe. Pobude za starejše ljudi bi bilo 
treba razširiti na kulturni sektor ter na 
področje vsesplošnega razvoja, da bi se 
starejše ljudi prek njihovega vključevanja 
in dejavnosti zavarovalo pred socialno 
izključenostjo in osamljenostjo.

Sprememba 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 
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Predlog Komisije Sprememba

(10) Komisija je v svojem poročilu 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ poudarila, 
kako pomembno je, da Evropska unija 
spodbuja zdravo in aktivno staranje 
prebivalstva zaradi socialne kohezije in 
večje produktivnosti. Predlagala je vodilno 
pobudo „Program za nova znanja in 
spretnosti in nova delovna mesta“, po 
kateri morajo države članice zlasti 
spodbujati politike aktivnega staranja, ter 
vodilno pobudo „Evropska platforma za 
boj proti revščini“. Doseganje teh ciljev 
politike zahteva ukrepanje na vseh ravneh 
upravljanja in različnih nevladnih 
zainteresiranih strani, te pa so lahko na 
ravni EU podprte z dejavnostmi 
evropskega leta, ki so namenjene 
ozaveščanju in spodbujanju izmenjave 
dobre prakse. Nacionalni koordinatorji 
morajo poskrbeti, da so nacionalni ukrepi 
usklajeni in združljivi s splošnimi cilji 
evropskega leta. Prav tako se načrtuje 
udeležba drugih institucij in zainteresiranih 
strani. 

(10) Komisija je v svojem poročilu 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ poudarila, 
kako pomembno je, da Evropska unija 
spodbuja zdravo in aktivno staranje 
prebivalstva zaradi socialne kohezije in 
večje produktivnosti. Predlagala je vodilno 
pobudo „Program za nova znanja in 
spretnosti in nova delovna mesta“, po 
kateri morajo države članice zlasti 
spodbujati politike aktivnega staranja, ter 
vodilno pobudo „Evropska platforma za 
boj proti revščini“. Nove tehnologije je 
treba uporabiti za spodbujanje 
izobraževanja, ki bo širilo znanje starejših 
ter jim pomagalo pridobiti tehnične 
spretnosti. Doseganje teh ciljev politike 
zahteva ukrepanje na vseh ravneh 
upravljanja in različnih nevladnih 
zainteresiranih strani, te pa so lahko na 
ravni EU podprte z dejavnostmi 
evropskega leta, ki so namenjene 
ozaveščanju in spodbujanju izmenjave 
dobre prakse. Nacionalni koordinatorji 
morajo poskrbeti, da so nacionalni ukrepi 
usklajeni in združljivi s splošnimi cilji 
evropskega leta. Prav tako se načrtuje 
udeležba drugih institucij in zainteresiranih 
strani.

Sprememba 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Sprememba

(13) Komisija je v svojem sporočilu 
"Evropska digitalna agenda", ki je prva 
vodilna pobuda EU 2020, sprejeta 19. maja 
2010, poudarila pomen IKT za prijetno 
staranje ter predlagala zlasti okrepitev 

(13) Komisija je v svojem sporočilu 
"Evropska digitalna agenda", ki je prva 
vodilna pobuda EU 2020, sprejeta 19. maja 
2010, poudarila pomen IKT za prijetno 
staranje ter predlagala zlasti okrepitev 
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skupnega programa za pomoč iz okolice 
pri samostojnem življenju. V Evropski 
digitalni agendi so prav tako predlagani 
usklajeni ukrepi za izboljšanje digitalne 
pismenosti vseh Evropejcev, vključno s 
starejšimi, ki prevladujejo v skupini 150 
milijonov državljanov, kar je približno 
30 %, ki niso še nikoli uporabili interneta. 

skupnega programa za pomoč iz okolice 
pri samostojnem življenju. V Evropski 
digitalni agendi so prav tako predlagani 
usklajeni ukrepi za izboljšanje digitalne 
pismenosti vseh Evropejcev, vključno s 
starejšimi, ki prevladujejo v skupini 150 
milijonov državljanov, kar je približno 
30 %, ki niso še nikoli uporabili interneta. 
Olajšanje dostopa do novih tehnologij in 
usposabljanje na tem področju bi še 
izboljšala možnosti starejših oseb, da 
izkoristijo vseživljenjsko učenje, in 
prispevala tudi k odstranitvi ovir za 
vseživljenjsko učenje, povezanih z 
oddaljenostjo in invalidnostmi.

Sprememba 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Predlog Komisije Sprememba

(15) Aktivnemu staranju je namenjenih 
nekaj programov Unije, kot so Evropski 
socialni sklad, Evropski sklad za regionalni 
razvoj, program PROGRESS, program 
vseživljenjskega učenja, program javnega 
zdravja, posebni programi o informacijskih 
in komunikacijskih tehnologijah ter o 
družbeno-ekonomskih in humanističnih 
ved v sedmem okvirnem programu za 
raziskave in razvoj, akcijski načrt „Prijetno 
staranje v informacijski družbi“, skupni 
program za raziskave in inovacije za 
pomoč okolice pri samostojnem življenju, 
program za konkurenčnost in inovacije s 
pilotnimi projekti razporejanja o IKT za 
prijetno staranje ter akcijski načrt za 
mobilnost v mestih. Sofinanciranje 
dejavnosti evropskega leta s strani Unije bo 
v skladu s prednostnimi nalogami in 
predpisi, ki se na letni in večletni podlagi 
uporabljajo za obstoječe programe in 
samostojne proračunske vrstice na 
področju zaposlovanja, socialnih zadev in 
enakih možnosti. Kadar je primerno, lahko 

(15) Aktivnemu staranju je namenjenih 
nekaj programov Unije, kot so Evropski 
socialni sklad, Evropski sklad za regionalni 
razvoj, program PROGRESS, program 
vseživljenjskega učenja in zlasti program 
Grundtvig, program javnega zdravja, 
posebni programi o informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah ter o 
družbeno-ekonomskih in humanističnih 
ved v sedmem okvirnem programu za 
raziskave in razvoj, akcijski načrt „Prijetno 
staranje v informacijski družbi“, skupni 
program za raziskave in inovacije za 
pomoč okolice pri samostojnem življenju, 
program za konkurenčnost in inovacije s 
pilotnimi projekti razporejanja o IKT za 
prijetno staranje, pripravljalni ukrep o 
socialnem turizmu CALYPSO ter akcijski 
načrt za mobilnost v mestih. Sofinanciranje 
dejavnosti evropskega leta s strani Unije bo 
v skladu s prednostnimi nalogami in 
predpisi, ki se na letni in večletni podlagi 
uporabljajo za obstoječe programe in 
samostojne proračunske vrstice na 
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evropsko leto podpirajo programi in 
politike z drugih področij, kot so 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, 
raziskave, informacijska družba, regionalna 
politika in prometna politika.

področju zaposlovanja, socialnih zadev in 
enakih možnosti. Kadar je primerno, lahko 
evropsko leto podpirajo programi in 
politike z drugih področij, kot so 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, 
raziskave, informacijska družba, regionalna 
politika in prometna politika.

Sprememba 7

Predlog sklepa
Člen 2 – uvodni del 

Predlog Komisije Sprememba

Splošni cilj evropskega leta je spodbujati in 
podpirati prizadevanja držav članic, 
njihovih regionalnih in lokalnih organov, 
socialnih partnerjev in civilne družbe pri 
spodbujanju aktivnega staranja ter boljšem 
razvoju potenciala prebivalstva v poznih 50 
letih in starejšega, katerega število hitro 
narašča, ter tako ohranjati medgeneracijsko 
solidarnost. Aktivno staranje pomeni 
oblikovanje boljših možnosti in delovnih 
pogojev za starejše delavce, da se jim 
omogoči udeležba na trgu dela, boj proti 
socialni izključenosti s spodbujanjem 
aktivne udeležbe v družbi ter spodbujanje 
zdravega staranja. V skladu s tem med cilje 
sodi:

Splošni cilj evropskega leta je spodbujati in 
podpirati prizadevanja držav članic, 
njihovih regionalnih in lokalnih organov, 
socialnih partnerjev in civilne družbe pri 
spodbujanju aktivnega staranja ter boljšem 
razvoju potenciala prebivalstva v poznih 50 
letih in starejšega, katerega število hitro 
narašča, ter tako ohranjati medgeneracijsko 
solidarnost, izboljšati podobo starejših kot 
naravnega in polnopravnega dela družbe, 
ter poudariti neprecenljiv prispevek, ki so 
ga starejše osebe skozi vse življenje dale 
družbi. Aktivno staranje pomeni 
oblikovanje boljših možnosti in delovnih 
pogojev za plačano in neplačano delo
starejših delavcev, da se jim omogoči 
udeležba na trgu dela in prenos znanja 
tipičnih obrti, boj proti socialni 
izključenosti s spodbujanjem aktivne 
udeležbe v družbi ter spodbujanje zdravega 
staranja s pospeševanjem kulturnih 
dejavnosti (tudi športa). V skladu s tem 
med cilje sodi:
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Sprememba 8

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 

Predlog Komisije Sprememba

(1) povečanje splošne ozaveščenosti o 
pomenu aktivnega staranja, da se poudari 
uporabni prispevek starejših ljudi k družbi 
in gospodarstvu, spodbuja aktivno staranje 
ter mobilizira potencial starejših ljudi;

(1) povečanje splošne ozaveščenosti med 
prebivalstvom o pomenu aktivnega staranja 
ter odprava negativnih stereotipov glede 
starosti, da se poudari uporabni prispevek 
starejših ljudi k družbi in gospodarstvu, 
spodbuja aktivno staranje ter mobilizira 
potencial starejših ljudi s poudarjanjem 
strategij vseživljenjskega učenja, tudi 
tistih, ki so povezane z uporabo novih 
tehnologij;

Sprememba 9

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2 

Predlog Komisije Sprememba

(2) pospeševanje razprav in razvoj 
vzajemnega učenja med državami 
članicami in zainteresiranimi stranmi na 
vseh ravneh, da se spodbujajo politike 
aktivnega staranja, opredelijo in razširijo 
dobre praske ter izboljšajo sodelovanje in 
sinergije;

(2) pospeševanje razprav, izmenjava 
informacij in razvoj vzajemnega učenja 
med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh, da 
se spodbujajo politike aktivnega staranja, 
opredelijo in razširijo dobre praske ter 
izboljšajo sodelovanje in sinergije;

Sprememba 10

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 3 

Predlog Komisije Sprememba

(3) oblikovanje okvira za zaveze in 
konkretne ukrepe, ki bo državam članicam 
in zainteresiranim stranem na vseh ravneh 
omogočil, da s posebnimi dejavnostmi 
razvijejo politike ter da se zavežejo k 

(3) oblikovanje okvira za zaveze in 
konkretne ukrepe, ki bo državam članicam 
in zainteresiranim stranem na vseh ravneh 
omogočil, da s posebnimi dejavnostmi 
razvijejo politike ter da se zavežejo k 
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posebnim ciljem v zvezi z aktivnim 
staranjem.

posebnim in konkretnim ciljem v zvezi z 
aktivnim staranjem na podlagi oblikovanja 
dolgoročnih strategij, rednega 
ocenjevanja  učinkovitosti okvira ter 
posebnih dejavnosti in ciljev.

Sprememba 11

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 3 a (novo) 

Predlog Komisije Sprememba

(3a) zagotavljanje, da države članice 
spodbujajo vse starostne skupine k 
medsebojni komunikaciji in sodelovanju 
ter spodbujanje kolegialnih odnosov med 
vsemi generacijami in s tem boj proti 
diskriminaciji in izkoriščanju.

Sprememba 12

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog Komisije Sprememba

–informacijske, promocijske in 
izobraževalne kampanje;

– informacijske, promocijske in 
izobraževalne kampanje, vključno z 
uporabo novih medijev in interneta;

Sprememba 13

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog Komisije Sprememba

– izmenjava informacij, izkušenj in dobrih 
praks;

– izmenjava informacij, izkušenj in dobrih 
praks prek nacionalnih koordinatorjev ter 
kontaktnih mrež, ki jih bodo ustvarile 
zainteresirane strani, sodelujoče pri 
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uresničevanju ciljev evropskega leta;

Sprememba 14

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 

Predlog Komisije Sprememba

2a. Komisija in države članice bi morale 
zagotoviti večje možnosti za tiste, ki bi radi 
prostovoljno podpirali starejše in 
sodelovali v programih za zbiranje 
sredstev ter  svojo zavzetost in izkušnje 
izkoristili v pozitivne namene.

Sprememba 15

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 

Predlog Komisije Sprememba

3. Komisija in države članice pri izvajanju 
evropskega leta upoštevajo vključevanje 
načela enakosti spolov in pravic invalidov.

3. Komisija in države članice pri izvajanju 
evropskega leta upoštevajo vključevanje 
načela enakosti spolov in invalidov.

Sprememba 16

Predlog sklepa
Člen 4 

Predlog Komisije Sprememba

Vsaka država članica imenuje 
nacionalnega koordinatorja, ki je 
odgovoren za sodelovanje zadevne države 
članice v evropskem letu. Nacionalni 
koordinatorji tudi poskrbijo, da so 
nacionalne dejavnosti ustrezno 
koordinirane.

Vsaka država članica imenuje 
nacionalnega koordinatorja, ki je 
odgovoren za sodelovanje zadevne države 
članice v evropskem letu. Nacionalni 
koordinatorji tudi poskrbijo, da so 
nacionalne dejavnosti ustrezno 
koordinirane ter da so organizacije civilne 
družbe v celoti vključene v pripravo in 
izvedbo evropskega leta na lokalni, 
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regionalni in nacionalni ravni.

Obrazložitev

Obstajajo številne organizacije civilne družbe, ki na lokalni in regionalni ravni delujejo na 
področju aktivnega staranja. Njihove izkušnje, strokovno znanje in viri bi lahko bistveno 
pripomogli k prizadevanjem javnih organov. Zato morajo biti te organizacije od začetka do 
konca evropskega leta vključene v vse dejavnosti v zvezi z evropskim letom.

Sprememba 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

Komisija sklicuje sestanke nacionalnih 
koordinatorjev z namenom koordiniranja 
na ravni Unije in izmenjave informacij, 
vključno z zavezami in njihovim 
izvajanjem v državah članicah.

Komisija sklicuje sestanke nacionalnih 
koordinatorjev z namenom koordiniranja 
na ravni Unije in izmenjave informacij in 
znanja, vključno z zavezami in njihovim 
izvajanjem v državah članicah.
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