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***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската година на активния живот на възрастните хора 
(2012 г.)(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0462),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2  от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0253/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
21 октомври 2010 г.1

– като взе предвид становището на Комитета на регионите

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по култура и образование  и комисията по регионално 
развитие (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Съгласно член 3 от Договора за 
Европейския съюз, Съюзът се бори, 
наред с другото, срещу социалната 
изолация и дискриминацията и 
насърчава социалната справедливост 
и закрила, равенството между 
жените и мъжете и солидарността 
между поколенията.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което
и да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
създаването на устойчива култура на 
постоянен активен живот на 
възрастните хора, а оттам — и в 
гарантиране на това бързо 
нарастващото население на прага на 
60-годишна възраст и повече, което, 
като цяло, е по-здраво и по-добре 
образовано от която и да било 
възрастова група преди това, да 
разполага с добри възможности за 
намиране на работа и за активно участие 
в семейния живот и обществото.
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Or. en

Изменение 3

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 за всички придобива все по-
голямо значение, по-специално за 
възрастните хора, като по този 
начин се подпомагат техните 
жизненост и достойнство.
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.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Комисията изложи гледната си точка 
относно демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС, и възможностите за 
справяне с тях в съобщенията 
„Демографското бъдеще на Европа: да 
превърнем предизвикателството във 
възможност“ от 12 октомври 2006 г. и 
„Справяне с последиците от 

(6) Комисията изложи гледната си точка 
относно демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС, и възможностите за 
справяне с тях в съобщенията 
„Демографското бъдеще на Европа: да 
превърнем предизвикателството във 
възможност“ от 12 октомври 2006 г.,  
„Укрепване на връзките между 
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застаряването на населението в 
Европейския съюз“ от 21 април 2009 г.

поколенията” от 10 май 2007 г. и 
„Справяне с последиците от 
застаряването на населението в 
Европейския съюз“ от 29 април 2009 г.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Европейският парламент прие 
на 11 ноември 2010 г. резолюция 
относно демографските 
предизвикателства и солидарността 
между поколенията, в която 
държавите-членки се призовават да 
направят от активното стареене на 
възрастните хора един от 
приоритетите за идните години и се 
подчертава, че Европейската година 
2012 следва по-специално да покаже 
приноса на възрастните хора към 
обществото и да създаде 
възможности младите и 
възрастните хора да работят заедно.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
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участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от социално 
изключване.

участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от социално 
изключване, както и да се засили 
тяхното активно участие в 
обществото.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата 
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която са 
включени съответни разпоредби за 

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата 
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която, наред с 
другото, са включени съответни 
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възрастните хора. разпоредби за възрастните хора.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Европейският ден на 
солидарността между поколенията 
се отбелязва всяка година на 29 април. 
Всяка година този ден е добра 
възможност за Европа да поднови 
своя ангажимент към засилването на 
солидарността и сътрудничеството 
между поколенията, така че да се 
насърчи установяването на 
справедливо и устойчиво общество. 
Този ден е също така възможност за 
всички заинтересовани страни, 
включително организации на 
гражданското общество, да 
помислят заедно как най-добре да се 
отговори на предизвикателството, 
поставено от застаряването на 
европейското общество.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) С настоящото решение се 
определя финансов пакет, който да 
служи като основна отправна точка 
за бюджетния орган по смисъла на 
точка 37 от
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Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление1.
1 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 10

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 отношение 

(15) Активният живот на възрастните 
хора е също 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. Поради това е възможно 
Европейската година да бъде 
приложена до голяма степен чрез 
използването на тези програми, в 
рамките на съществуващите 
маржове, предвидени при 

                                               
1
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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.

определянето на приоритетите за 
финансиране на едногодишна или на 
многогодишна основа.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година за активен живот на възрастните 
хора - насърчаване на солидарността 
между поколенията, запазване на 
жизнеността и зачитане на 
достойнството на всички хора
(наричана по-долу „Европейската 
година“).

Or. en

Изменение 12

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 

Общата цел на Европейската година е да 
улесни създаването на устойчива 
култура на активен живот на 
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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 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

възрастните хора в Европа, 
основаваща се на общество за всички 
възрасти и на солидарността между 
поколенията. В тази рамка, 
Европейската година ще стимулира и 
подкрепи усилията на държавите-
членки, на техните регионални и местни 
власти, на социалните партньори и 
гражданското общество, включително 
църквите и асоциациите, действащи 
в борбата с бедността и социалната 
изолация, 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 подпомагат 
жизнеността на възрастните хора, 
подобряват тяхното участие в 
обществото, създават общество за 
всички възрасти и засилват 
солидарността и сътрудничеството 
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 подпомагане 
на ролята на възрастните хора в 
семейния живот и в доброволческите 
дейности, на активно участие в 
обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en
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Изменение 13

Предложение за решение
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 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в семейния,
обществения и икономическия живот, 
да се насърчи воденето на активен 
живот от възрастните хора, като се 
запази жизнеността и се зачита 
достойнството на всички хора, с цел 
насърчаване на солидарност между 
поколенията и полагане на повече 
усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 2 - точка 2

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 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, поощряване 
създаването на устойчиви и сигурни 
пенсионни системи в Европа въз 
основата на системата от три 
стълба  на професионалното и 
частното пенсионно осигуряване,
определяне и разпространение на добри 
практики и насърчаване на 
сътрудничеството и полезните 
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взаимодействия;

Or. en

Изменение 15

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, с активното участие на 
гражданското общество, да 
разработят политики посредством 
конкретни действия и да фиксират 
конкретни цели, свързани с активния 
живот на възрастните хора.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1  

Текст, предложен от Комисията Изменение

- провеждане на конференции, събития 
и инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

- провеждане на конференции, събития 
и инициативи, с активното участие на 
гражданското общество, за 
насърчаване на дебата, повишаване на 
осведомеността и поощряване 
поемането на конкретни ангажименти, 
допринасящи за устойчиво и трайно 
въздействие;

Or. en
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Изменение 17

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 - тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране; 

- провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране чрез използването 
на мултимедийни средства; 

Or. en

Изменение 18

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 
уврежданията, както и 
необходимостта от включване на 
всички поколения при провеждането на 
Европейската година. 

Or. en

Изменение 19

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.

1. Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година, и информира 
Комисията за това назначение.

2. До 30 септември 2011 г. всяка 
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държава-членка информира 
Комисията за своята работна 
програма, която включва подробна 
информация за националните 
дейности, планирани в рамките на 
Европейската година.
3. Националните координатори следят и 
за добрата координация на действията 
на национално равнище и 
съответствието им с целите, 
посочени в член 2.

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Участващи страни

Участието в Европейската година е 
отворено за:
а) държави-членки;
б) страни кандидатки;
в) държави от ЕАСТ, които са 
страни по Споразумението за ЕИП.

Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Член 5 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията организира провеждането 
на Европейската година на 
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равнището на ЕС.

Or. en

Изменение 22

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Финансиране и нефинансова помощ

1. Дейностите на равнището на 
Съюза, посочени в член 3, параграф 1, 
могат да бъдат съфинансирани или да 
доведат до възлагането на 
обществени поръчки, финансирани от 
общия бюджет на Европейския съюз.
2. Съфинансирането от страна на 
Съюза на дейностите в рамките на 
Европейската година следва да бъде в 
съответствие с приоритетите и 
правилата, прилагани на годишна или 
многогодишна основа за 
съществуващите програми и 
самостоятелните бюджетни редове, 
по-специално в областта на 
заетостта, социалните въпроси и 
равните възможности. Когато е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да бъдат 
включени програми и политики в 
други области, които също 
допринасят за насърчаване на 
активния живот на възрастните 
хора, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и 
транспортната политика. 
3. Съюзът може да предоставя 
нефинансова помощ за инициативи, 
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предприети от публични и частни 
организации, в съответствие с член 3, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Бюджет

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на настоящото решение на 
равнището на Съюза, и по-специално 
дейностите, посочени в член 3, 
параграф 1, за периода от 1 януари 
2011 г. до 31 декември 2012 г. възлиза 
на 6 милиона евро, от които 2 
милиона евро са запазени за употреба 
в рамките на периода до 31 декември 
2011 г.
2. Бюджетният орган дава 
разрешение за отпускането на 
годишни бюджетни кредити в 
рамките на ограниченията на 
финансовата рамка.

Or. en

Изменение 24

Предложение за решение
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2014 г. Комисията представя 
доклад до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 

1. До 30 юни 2014 г. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
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социален комитет и Комитета на 
регионите относно изпълнението, 
резултатите и общата оценка на 
инициативите, предвидени в 
настоящото решение.

икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
изпълнението, резултатите и общата 
оценка на инициативите, предвидени в 
настоящото решение, който да служи 
като основа за бъдещи политики, 
мерки и действия на ЕС в тази 
област.

2. Докладът дава също така 
информация за начина на включване 
на двата пола и на лицата с 
увреждания в дейностите в рамките 
на Европейската година, както и за 
това как Европейската година е 
допринесла за развитието на 
устойчива култура за активен живот 
на възрастните хора в цяла Европа.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Застаряването на населението е едно от най-големите предизвикателства пред ЕС, но и 
една от най-големите възможности.

Свързаното със застаряването повишаване на продължителността на живота е със 
сигурност изключително социално постижение и успех на нашето време. Днес 
европейците живеят по-дълго и водят по-здравословен живот от когато и да било, което 
е положително и окуражаващо развитие. Въпреки това обаче, този успех изправя 
европейското общество пред редица предизвикателства, по-специално в областта на 
трудовата заетост и социалната закрила. За пример, в демографските прогнози на 
Евростат през 2030 г. се предвижда намаление с около 6,8% (20,8 млн.) на броя на 
лицата в трудоспособна възраст. По този начин, едва двама души в трудоспособна 
възраст (15-64) ще трябва да издържат един пенсионер (над 65-годишна възраст), в 
сравнение с настоящото съотношение 4 към 1. Така ЕС ще бъде изправен пред рязко 
покачване на дела на възрастните хора и мащабен спад на дела на населението под 5—
годишна възраст, което от своя страна би могло да увеличи натиска върху 
обществените бюджети и пенсионните схеми, както и върху предоставянето на 
социални грижи за възрастните хора. Освен това, представата за остаряването все още е 
свързана с болести и загуба на независимост, като възрастните хора може да се 
почувстват изолирани от трудовия, а също и от семейния и обществения живот.

Поради тази причина стареенето на населението би могло да се възприеме като голямо 
предизвикателство, ако не и като заплаха, но то би могло и да открие нови 
възможности за европейското общество, в зависимост от това колко добре сме се 
подготвили за него. Едно от решенията за справяне с това предизвикателство се състои 
в гарантирането на това частта от населението на 50-годишна възраст и повече да може 
да остане по-дълго на пазара на труда, да продължи да участва активно в обществото, 
да остане в добро здраве и да съхрани своята независимост възможно най-дълго. Това е 
следователно предизвикателство, за което европейското общество трябва да се 
подготви и, ако подготовката е била добра и навременна, това предизвикателство би 
могло да се превърне във възможност за по-бърз просперитет на Европа, съпътстван от 
повече социално сближаване сред поколенията. 

Правителствата и публичните политики трябва да отговарят на предизвикателството в 
множество области, най-вече като установят рамкови условия за справянето с 
последиците от застаряването на населението. Нещо повече, частният сектор, 
социалните партньори и гражданското общество, както и отделните граждани, трябва 
да дадат своя принос Всички тези заинтересовани страни са ключови фактори за 
предоставянето на решения на предизвикателството на застаряването на обществото в 
Европа.

Отговаряйки на предизвикателството на равнище ЕС, на 6 септември 2010 г. Комисията 
представи предложение за решение, с което 2012 г. се определя като Европейска година 
за активен живот на възрастните хора. Предлаганата инициатива ще насърчи и 
подпомогне усилията на държавите-членки, техните регионални и местни органи, 
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социалните партньори и гражданското общество за насърчаване на активен живот на 
възрастните хора и за по-голямо мобилизиране на потенциала на бързо нарастващата 
група на лицата на 50-годишна възраст и повече. Европейската година следва да служи 
за рамка за повишаване на информираността, за посочване и разпространение на добри 
практики и, най-важното, за насърчаване на политиците и заинтересованите страни на 
всички равнища да стимулират активния живот на възрастните хора.

Вашият докладчик приветства горещо предложението на Комисията и подхода й като 
цяло. Такава Европейска година може и трябва да предостави добра възможност за 
размисъл върху предизвикателството за ЕС и държавите-членки, което представлява 
демографското явление. То обаче следва също да проправи пътя за поемането на 
правилните ангажименти и за насърчаване на активния живот на възрастните хора на 
всички равнища. Следва да бъдат направени усилия за консолидиране на резултатите от 
Европейската година в рамката на конкретни политики и програми в съответните 
области на политика, като по този начин се даде тласък за постоянни практики.

Освен това, Вашият докладчик счита, че предложението за Европейска година трябва 
да бъде изменено, като се вземат предвид следните конкретни проблеми:

1. Общество, което оценява активния живот на възрастните хора трябва да създаде 
рамкови условия, които да позволяват активния живот на възрастните хора, но също 
така и запазването на тяхната жизненост и запазването на достойнството на 
всички. Освен това, активното стареене на възрастните хора може да протече 
успешно единствено в общество, основаващо се на солидарността и 
сътрудничеството между поколенията.

Според определението на СЗО 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, примерно чрез доброволческа дейност. Следователно 
обществото и икономиката трябва да подпомагат хората да поддържат доброто 
физическо, социално и духовно състояние по време на старостта. Ето защо е нужен 
цялостен подход при насърчаването на активния живот на възрастните хора, който 
да включва аспекти, свързани със здравеопазването, жизнеността и достойнството, 
ако искаме да бъде възможно възрастните хора да продължат да участват активно в 
обществото и да останат независими възможно най-дълго.

Освен това, за да се насърчи активният живот на възрастните хора, е изключително 
важно да се засили солидарността и сътрудничеството между поколенията. Тази 
идея се споделя и популяризира от редица организации на гражданското общество, 
представляващи интересите на различни възрастови групи, и по-специално "AGE" и 
Европейската младежка платформа. Освен това, със същата цел ежегодно на 29 
април се чества Европейският ден на солидарност между поколенията. Въпреки 
това, солидарността между младежите, лицата в активна възраст и възрастните хора 
не трябва да се разглежда само от финансова гледна точка. Напротив, тя трябва да 
се разглежда в по-широк контекст, който да обхваща насърчаването на взаимното 
сътрудничество и обмена между всички поколения, така че всяко поколение да 
може да намери своето място в обществото и всички те да могат да допринесат за 
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изграждането на европейското общество по възможно най-добър начин. 
Европейското общество трябва да се превърне в общество за всички възрасти.

Следователно докладчикът предлага Европейската година 2012 да бъде определена 
като "Европейска година на активния живот на възрастните хора - насърчаване на 
солидарността между поколенията, запазване на жизнеността и зачитане на 
достойнството на всички хора" и трите стълба - жизненост, достойнство и 
солидарност между поколенията  да се популяризират в целите и дейностите на 
Европейската година.

2. Европейската година 2012 следва да допринесе за развитието на култура на 
активен живот на възрастните хора в Европа като набор от нагласи, ценности, 
цели и практики, споделяни от всички европейци.

Активният живот на възрастните хора трябва да се превърне в неразделна част от 
европейския социален модел и социалната пазарна икономика. Той трябва да се 
превърне в основен елемент на "европейския начин на живот",  базиращ се на три 
стълба: жизненост, достойнство и солидарност между поколенията. За да се 
постигне това, Европейската година следва да допринесе за промяна на 
манталитета, увеличаване на участието и оказване на трайна подкрепа за активен 
живот на възрастните хора от страна на всички поколения, включително и хората на 
възраст на/над 50 години. Европейската година следва да спомогне за подобряване 
на представата за възрастните хора и за приноса, който те могат да дадат на 
обществото като цяло. Тя следва да допринесе за промяна на начина на организация 
на нашето общество и за възстановяване на социалните отношения и връзки във и 
между различните поколения.

Следователно докладчикът предлага общата цел на Европейската година да бъде 
определена по такъв начин, че Европейската година да допринася за създаването на 
устойчива култура на активен живот на възрастните хора в Европа. 

3. Постигането на общите цели на политиката по време на Европейската година 
изисква участието и подкрепата на всички съответни заинтересовани страни, но 
също така и минимална сума бюджетни средства.

Европейската година следва да осигурява възможности и да насърчава включването 
и участието на всички съответни заинтересовани страни на европейско, национално, 
регионално и местно равнище. Ролята на социалните партньори и организациите на 
гражданското общество е от съществено значение в това отношение. Във връзка с 
това специално внимание трябва да се обърне на църквите и различните сдружения 
за борба с бедността и социалното изключване.

Като се има предвид, че много от съществуващите програми за финансиране на ЕС 
в различни области са свързани с активния живот на възрастните хора, те могат да  
спомогнат за провеждането на Европейската година. Насърчаването на този принос 
би било желателно също и поради факта, че политиката за подкрепа на активния 
живот на възрастните хора е необходима в редица различни области. Въпреки това, 
действителният принос на тези програми ще остане неясен до самия край на 
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Европейската година. Освен това, за ЕС е много важно да направи всичко 
възможно, за да подкрепи държавите-членки в организацията на техните дейности 
на национално, регионално и местно равнище, включително чрез създаване на 
условия за оценка и обмен на опит. Следователно на равнището на ЕС трябва да се 
задели определена сума за дейности, специфични за Европейската година, като 
например предоставяне на информация и комуникация, провеждане на 
конференции на равнището на ЕС, извършване на анализ и проучвания.

Следователно, за да се подкрепи устойчивостта на Европейската година, 
докладчикът призовава настоятелно за създаване на специален бюджетен ред за  
Европейската година 2012.

В миналото ЕС и неговите държави-членки са направили много за увеличаване на 
продължителността на живота на европейските граждани. Икономическият 
просперитет, социалната сигурност и надеждният мир гарантираха подобряването на 
качеството на живот. Същевременно възникват нови предизвикателства, с който трябва 
да се справим. Налагането на културата на активен живот на възрастните хора може да 
спомогне за това, особено ако тази култура се развива по един цялостен начин, 
включително чрез мерки за превенция и насърчаване зачитането на способностите и 
талантите, които хората от всички поколения могат да предложат на икономиката и 
обществото. 

За тази цел Европейската година 2012 следва да бъде ключов момент от развитието на 
тази тенденция в Европа, като хората се поставят в центъра на политиката, обществото 
и икономиката и европейското общество се превърне в общество за всички възрасти.


