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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
Anul european al îmbătrânirii active (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0462),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către
Comisie (C7-0253/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 octombrie 20101,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,
– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru cultură și educație și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională 
(A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea, printre altele, combate 
excluziunea socială și discriminările și 
promovează justiția și protecția sociale, 
egalitatea dintre femei și bărbați și 
solidaritatea dintre generații. 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea creării unei culturi durabile a 
îmbătrânirii active pe toată durata vieții, 
asigurând astfel populației în proces de 
creștere rapidă care în prezent se apropie 
de 60 de ani sau se află la o vârstă mai 
înaintată și care, în general, este mai 
sănătoasă și mai bine instruită în 
comparație cu oricare dintre grupurile de 
vârstă anterioare, posibilități convenabile 
de angajare și de participare activă la viața 
socială și de familie.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate a tuturor oamenilor, în special a 
persoanelor mai în vârstă, o sarcină mai
importantă ca oricând, prin care să li se 
stimuleze vitalitatea și să li se respecte 
demnitatea. Îmbătrânirea în condiții bune 
de sănătate poate contribui la creșterea 
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îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

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.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia și-a prezentat punctul de 
vedere în privința provocărilor cu care UE 
este confruntată și a modalităților de 
abordare a acestora în comunicările sale 
din 12 octombrie 2006 și 21 aprilie 2009, 
intitulate, respectiv, „Viitorul demografic 
al Europei – transformarea unei provocări 
în oportunitate” și „Gestionarea impactului 
îmbătrânirii populației în UE”.

(6) Comisia și-a prezentat punctul de 
vedere în privința provocărilor cu care UE 
este confruntată și a modalităților de 
abordare a acestora în comunicările sale 
intitulate „Viitorul demografic al Europei -
transformarea unei provocări în 
oportunitate” din 12 octombrie 2006, 
„Promovarea solidarității dintre 
generații” din 10 mai 2007 și „Gestionarea 
impactului îmbătrânirii populației în UE” 
din 29 aprilie 2009.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La 11 noiembrie 2010, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la „provocările demografice și 
solidaritatea între generații” în care invită 
statele membre să acorde îmbătrânirii 
active un loc prioritar în următorii ani și 
subliniază faptul că Anul european 2012 
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ar trebui, în special, să accentueze 
contribuția pe care o aduc persoanele în 
vârstă în folosul societății și să ofere 
posibilități de cooperare între persoanele 
tinere și cele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind 
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții. 
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul excluziunii sociale.

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind 
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții. 
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, de a o proteja de pericolul 
excluziunii sociale și de a intensifica 
participarea ei activă în societate.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține 
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă.

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține, 
printre altele, dispoziții relevante pentru 
persoanele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Ziua europeană a solidarității dintre 
generații se sărbătorește în fiecare an la 
29 aprilie. În fiecare an, această zi oferă 
Europei o bună posibilitate de a-și reînnoi 
angajamentul privind întărirea 
solidarității și a cooperării dintre generații 
pentru a promova o societate echitabilă și 
durabilă. Această zi reprezintă, de 
asemenea, o oportunitate pentru toate 
părțile interesate, inclusiv pentru 
organizațiile societății civile, de a reflecta 
împreună asupra modalităților de 
abordare a provocării pe care o reprezintă 
societatea în îmbătrânire a Europei.
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Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Prezenta decizie stabilește un pachet 
financiar care constituie principala 
referință pentru autoritatea bugetară, în 
sensul punctului 37 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară1.
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Amendamentul 10

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 

(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 
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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.

pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Prin urmare, este posibil ca Anul 
european să fie implementat în mare 
măsură prin utilizarea acestor programe 
în limita marjelor existente oferite de 
acestea pentru prioritățile de finanțare pe 
bază anuală sau multianuală.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active - promovarea 
solidarității dintre generații, menținerea 
vitalității și respectarea demnității 
tuturor” (denumit în continuare „Anul 
european”).

Or. en

Amendamentul 12

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 

Anul european are ca obiectiv general 
facilitarea creării în Europa a unei 
culturi durabile a îmbătrânirii active 
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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:

bazate pe o societate pentru toate vârstele 
și pe solidaritatea dintre generații. În 
acest sens, Anul european încurajează și
sprijină eforturile statelor membre, ale 
autorităților regionale și locale ale acestora, 
ale partenerilor sociali și ale societății 
civile, inclusiv ale bisericilor și 
asociațiilor active în domeniul combaterii 
sărăciei și a excluziuni sociale, 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, menținând prin aceasta vitalitatea 
persoanelor în vârstă, intensificând 
participarea lor socială, creând o societate 
pentru toate vârstele și stimulând 
solidaritatea și cooperarea 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 sprijinirea rolului 
persoanelor în vârstă în viața de familie și 
în activitățile de voluntariat, precum și a
participării active a acestora la viața 
socială, și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 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 

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în viața de familie, în 
societate și în economie, promovarea 
îmbătrânirii active, menținerea vitalității și 
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potențialul persoanelor vârstnice. respectarea demnității tuturor persoanelor 
pentru a promova solidaritatea dintre 
generații și intensificarea efortului de a 
exploata potențialul persoanelor vârstnice.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 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 și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, a promovării în 
Europa a unor sisteme de pensii durabile 
și sigure bazate pe sistemul celor trei 
piloni care cuprinde pensii ocupaționale 
și private, a identificării și diseminării
bunelor practici și a promovării cooperării 
și a sinergiilor.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile, cu participarea activă a 
societății civile, să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conferințe, evenimente și inițiative menite 
să stimuleze dezbateri, să sensibilizeze și 
să promoveze asumarea de angajamente 
specifice;

- conferințe, evenimente și inițiative, cu 
participarea activă a societății civile,
menite să stimuleze dezbateri, să 
sensibilizeze și să promoveze asumarea de 
angajamente specifice care să aibă un 
impact susținut și de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 17

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, cu utilizarea mijloacelor 
multimedia; 

Or. en

Amendamentul 18

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 
handicapului, precum și necesitatea 
implicării tuturor generațiilor în 
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organizarea Anului european.

Or. en

Amendamentul 19

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 
asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale.

(1) Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european și informează Comisia cu 
privire la numirea respectivă.

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia până la 30 septembrie 2011 cu 
privire la programul său de lucru, care 
conține detalii privind activitățile 
prevăzute la nivel național în cadrul 
Anului european.
(3) Coordonatorii naționali asigură, de 
asemenea, coordonarea corespunzătoare a 
activităților naționale și coerența acestora 
cu obiectivele enumerate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Țările participante

Participarea la Anul european este 
deschisă:
(a) statelor membre;
(b) țărilor candidate;
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(c) statelor din cadrul AELS, semnatare 
ale Acordului privind SEE.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia implementează Anul european la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Finanțarea și sprijinul nefinanciar

(1) Activitățile desfășurate la nivelul 
Uniunii prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) pot fi cofinanțate sau pot ocaziona un 
contract de achiziții publice finanțat de la 
bugetul general al Uniunii Europene.
(2) Cofinanțarea activităților desfășurate 
la nivelul Uniunii în cadrul Anului 
european se face în funcție de prioritățile 
și regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
afacerilor sociale și al egalității de șanse. 
Dacă este cazul, Anul european poate fi 
susținut prin programe și politici din alte 
domenii care contribuie la promovarea 
îmbătrânirii active, precum educația și 
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cultura, sănătatea, cercetarea, societatea 
informațională, politica regională și 
politica din domeniul transporturilor. 
(3) Uniunea poate acorda sprijin 
nefinanciar inițiativelor întreprinse de 
organizații publice și private în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Bugetul

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în special a activităților stabilite 
la articolul 3 alineatul (1), în perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 
decembrie 2012 este de 6 000 000 EUR, 
iar din această sumă 2 000 000 EUR se 
rezervă pentru a fi utilizate până la 31 
decembrie 2011.
(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
către autoritatea bugetară în limita 
cadrului financiar.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2014, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European, 

(1) Până la 30 iunie 2014, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European, 
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Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie, raport care 
va servi drept bază pentru viitoarele 
politici, măsuri și acțiuni ale UE în acest 
domeniu.

(2) Raportul prezintă, de asemenea, 
informații cu privire la modul în care 
dimensiunea de gen și handicapul au fost 
integrate în activitățile Anului european și 
cum a contribuit Anul european la 
dezvoltarea pe tot teritoriul UE a unei 
culturi durabile a îmbătrânirii active.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Îmbătrânirea populației reprezintă una dintre principalele provocări cu care se confruntă UE, 
dar și una dintre cele mai importante oportunități.

Creșterea speranței de viață în legătură cu îmbătrânirea este, cu siguranță, o realizare socială 
extraordinară și un succes al epocii actuale. În prezent, europenii trăiesc mai mult și în 
condiții de sănătate mai bune ca oricând, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă și 
încurajatoare. Cu toate acestea, acest succes generează și o serie de provocări pentru 
societatea europeană, în special în domeniul ocupării forței de muncă și al protecției sociale. 
O dovadă în acest sens este previziunea demografică a Eurostat, potrivit căreia în 2030 se 
așteaptă o scădere cu 6,8% (20,8 milioane de oameni) a numărului de persoane de vârstă 
activă. Astfel, numai două persoane de vârstă activă (15-64 de ani) vor întreține o persoană la 
pensie (cu vârsta peste 65 de ani), comparativ cu raportul actual de patru la unu. Prin urmare, 
în UE va avea loc o creștere bruscă a proporției persoanelor în vârstă și o scădere 
semnificativă a proporției populației cu vârsta mai mică de 50 de ani, ceea ce ar putea, la 
rândul său, spori presiunea asupra bugetelor publice și a sistemelor de pensii, precum și 
asupra prestațiilor sociale și de îngrijire destinate persoanelor în vârstă. De asemenea, vârsta 
înaintată este adeseori asociată cu boala și dependența, iar persoanele în vârstă se pot simți 
excluse de pe piața muncii, precum și din viața de familie sau socială.

De aceea, îmbătrânirea populației ar putea fi considerată o provocare enormă, sau chiar un 
pericol, sau ar putea oferi societății europene noi oportunități, în funcție de modul în care ne 
vom pregăti. Un aspect-cheie pentru a face față acestei provocări constă în asigurarea faptului 
că populația cu vârsta de peste 50 de ani rămâne pe piața muncii o perioadă mai îndelungată, 
continuă să participe activ la viața societății și își păstrează starea bună a sănătății și 
independența cât mai mult timp cu putință. Prin urmare, aceasta este o provocare pentru care 
societatea europeană trebuie să se pregătească, iar dacă se pregătește bine și cu mult timp 
înainte, provocarea ar putea deveni o oportunitate pentru UE în sensul unei prosperități mai 
susținute, cu o coeziune socială mai extinsă care include toate generațiile.

Guvernele și politicile publice trebuie să răspundă acestei provocări în mai multe domenii, în 
special prin instituirea unor condiții-cadru pentru a face față consecințelor îmbătrânirii 
populației. În plus, sectorul privat, partenerii sociali și societatea civilă, precum și cetățenii 
individuali trebuie să contribuie fiecare în felul său. Toate aceste părți interesate reprezintă 
factori-cheie în asigurarea unor soluții pentru provocarea legată de îmbătrânirea societății 
europene.

Pentru a răspunde acestei provocări la nivel european, la 6 septembrie 2010 Comisia a 
prezentat o propunere de decizie privind desemnarea anului 2012 ca Anul european al 
îmbătrânirii active. Inițiativa propusă urmărește să sprijine și să încurajeze eforturile 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 
exploatarea potențialului populației în rapidă creștere, cuprinsă în segmentul de vârstă de 
peste 50 de ani. Prin urmar+e, Anul european ar trebui să servească drept cadru pentru 
sensibilizarea populației, identificarea și difuzarea bunelor practici și, cel mai important, 
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pentru încurajarea factorilor de decizie și părților interesate de la toate nivelurile să 
promoveze îmbătrânirea activă.

Raportorul salută călduros propunerea Comisiei și abordarea generală a acesteia. Un astfel de 
An european ar putea și ar trebui să ofere un bun prilej de reflecție asupra fenomenului 
demografic care pune UE și statele membre în fața unei provocări. Totodată, Anul european 
ar trebui să pregătească calea pentru asumarea unor angajamente consistente în vederea 
promovării îmbătrânirii active la toate nivelurile. Ar trebui depuse eforturi în vederea 
consolidării rezultatelor Anului european în cadrul unor politici și programe specifice în toate 
domeniile de politică pertinente, impulsionând astfel adoptarea unor practici permanente.

În plus, raportorul consideră că propunerea privind Anul european trebuie modificată, 
ținându-se seama de următoarele aspecte specifice:

1. O societate care prețuiește îmbătrânirea activă trebuie să instituie condiții-cadru care să 
permită îmbătrânirea activă, dar și îmbătrânirea în paralel cu menținerea vitalității și 
respectul față de demnitatea tuturor persoanelor. În plus, îmbătrânirea activă poate fi 
reușită numai într-o societate bazată pe solidaritatea și cooperarea dintre generații.

Potrivit definiției OMS, îmbătrânirea activă include crearea, pentru persoanele vârstnice, a 
unui număr mai mare de posibilități 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 sub formă de activități de voluntariat. Prin urmare, societatea și economia trebuie 
să ajute oamenii să își mențină bunăstarea fizică, socială și spirituală până la o vârstă 
înaintată. Este necesară, așadar, o abordare holistică a promovării îmbătrânirii active, care 
să includă aspectele sănătății, vitalității și demnității, dacă se dorește crearea posibilității 
ca persoanele în vârstă să își poată continua participarea activă în societate și să rămână 
independente cât mai mult posibil.

În plus, pentru a promova îmbătrânirea activă, este extrem de important să fie consolidată 
solidaritatea și cooperarea dintre generații. Această idee este acceptată și promovată de 
mai multe organizații ale societății civile care reprezintă interesele unor grupuri de vârstă 
diferite, în special de organizația AGE și de Platforma Europeană a Tineretului (European 
Youth Platform). De asemenea, în fiecare an, la 29 aprilie se sărbătorește, în același scop, 
Ziua europeană a solidarității dintre generații. Cu toate acestea, solidaritatea dintre 
persoanele tinere, cele active și cele în vârstă nu trebuie abordată exclusiv din perspectivă 
financiară. Dimpotrivă, această solidaritate trebuie privită într-un context mai larg care să 
includă promovarea cooperării reciproce și schimburile dintre generații, astfel încât fiecare 
generație să își poată găsi locul în societate și să își poată aduce contribuția la societatea 
europeană cât poate mai bine. Societatea europeană trebuie să devină o societate a tuturor 
vârstelor.

De aceea, raportorul propune ca Anul european 2012 să fie desemnat „Anul european al 
îmbătrânirii active - promovarea solidarității dintre generații, menținerea vitalității și 
respectarea demnității tuturor”, iar celor trei piloni - vitalitatea, demnitatea și solidaritatea 
dintre generații - să li se acorde vizibilitate în rândul obiectivelor și activităților Anului 
european.
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2. Anul european 2012 ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei culturi a îmbătrânirii 
active în Europa sub forma unei serii de atitudini, valori, obiective și practici comune 
tuturor europenilor.

Îmbătrânirea activă trebuie să devină parte integrantă a modelului social european și a 
economiei de piață sociale. Ea trebuie să devină una dintre pietrele de temelie a „modului 
de viață european”, bazată pe trei piloni: vitalitate, demnitate și solidaritate între generații. 
Pentru a realiza acest obiectiv, Anul european ar trebui să contribuie la schimbarea 
mentalităților, la dezvoltarea sentimentului de apartenență și la susținerea de lungă durată 
a îmbătrânirii active cu participarea tuturor generațiilor, inclusiv a populației cu vârsta de 
peste 50 de ani. Anul european ar trebui să contribuie și la promovarea, în rândul 
publicului larg, a imaginii persoanelor în vârstă, precum și a contribuției pe care acestea o 
pot aduce. Acest lucru ar trebui să contribuie la modificarea modului de organizare a 
societății și la restabilirea relațiilor și legăturilor sociale dintre diferite generații, precum și 
în cadrul lor.

De aceea, raportorul propune ca scopul global al Anului european să fie stabilit astfel încât 
Anul european să contribuie la crearea unei culturi durabile a îmbătrânirii active în 
Europa. 

3. Realizarea obiectivelor de politică globale în timpul Anului european necesită implicarea 
și sprijinul tuturor părților interesate vizate, dar și un nivel minim de resurse bugetare.

Anul european ar trebui să acorde posibilitatea și să încurajeze toate părțile interesate 
vizate de la nivel european, național, regional și local să participe și să se implice. Rolul 
partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile este esențial în acest sens. Dintre 
cele din urmă, ar trebui acordată o atenție deosebită bisericilor și diferitelor asociații
active în domeniul combaterii sărăciei și a excluziunii sociale.

Având în vedere că multe dintre programele de finanțare ale UE din diferite domenii sunt 
relevante pentru îmbătrânirea activă, ele au posibilitatea de a contribui la implementarea 
Anului european. Încurajarea unei astfel de contribuții ar fi oportună și pentru că 
îmbătrânirea activă are nevoie de sprijin politic într-o serie de domenii diferite. Cu toate 
acestea, contribuția reală din partea acestor programe nu va fi clară până la sfârșitul 
Anului european. În plus, este extrem de important ca UE să depună toate eforturile 
posibile pentru a sprijini statele membre în organizarea activităților lor la nivel național, 
regional și local, inclusiv prin crearea de condiții pentru identificarea și împărtășirea 
experiențelor. Prin urmare, se impune rezervarea unei sume pentru activitățile la nivelul 
UE specifice Anului european, cum ar fi informarea și comunicarea, conferințe, analize și 
studii la nivelul UE.

Pentru a sprijini sustenabilitatea Anului european, raportorul solicită deci o linie bugetară 
specifică destinată Anului european 2012.

UE și statele sale membre au depus eforturi considerabile în trecut pentru a spori speranța de 
viață a cetățenilor europeni. Prosperitatea economică, securitatea socială și pacea durabilă au 
asigurat o creștere a calității vieții. Totodată, au apărut noi provocări pe care trebui să le 
abordăm. Faptul de a trăi în cadrul unei culturi a îmbătrânirii active s-ar putea dovedi util în 
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acest sens, în special în cazul în care îmbătrânirea activă este dezvoltată de o manieră 
holistică, care include promovarea respectului față de resursele și abilitățile ce pot fi oferite 
economiei și societății de persoanele din toate generațiile. 

Anul european 2012 ar trebui să reprezinte, așadar, un punct de reper pentru aceste evoluții în 
Europa, plasând oamenii în centrul politicii, societății și economiei și transformând societatea 
Europei într-o societate pentru toate vârstele.


