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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu aktivnega staranja 
(2012)
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0462),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0253/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. oktobra 
20101,

– po posvetovanju z Odborom regij,
– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
kulturo in izobraževanje ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Unija se v skladu s členom 3 Pogodbe 
o Evropski uniji med drugim bori proti 
socialni izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbuja socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških ter solidarnost 
med generacijami.

Or. en

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je na več zaporednih 
sejah priznal potrebo po obvladovanju 
vpliva starajočega se prebivalstva na 
evropske socialne modele. Ključni odziv 
na te hitre spremembe v starostni strukturi 
vključuje spodbujanje aktivnega staranja 
ter tako zagotavlja, da imajo generacije 
„baby boom“, ki so na splošno bolj zdrave 
in bolj izobražene kot katere koli tovrstne 
generacije pred njimi, dobre možnosti za 
zaposlitev in aktivno udeležbo v družbi.

(4) Evropski svet je na več zaporednih 
sejah priznal potrebo po obvladovanju 
vpliva starajočega se prebivalstva na 
evropske socialne modele. Ključni odziv 
na te hitre spremembe v starostni strukturi 
vključuje spodbujanje oblikovanja trajne 
kulture vseživljenjskega aktivnega 
staranja, da bi prebivalstvo v poznih 50. 
letih in starejše prebivalstvo, katerega 
število hitro narašča in je na splošno bolj 
zdravo in bolj izobraženo kot katera koli 
starostna skupina pred njimi, imelo dobre 
možnosti za zaposlitev in aktivno udeležbo 
v družinskem življenju in v družbi.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vedno večji delež starejših ljudi v 
Evropi pomeni, da je spodbujanje zdravega 
staranja 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.

(5) Vedno večji delež starejših ljudi v 
Evropi pomeni, da je spodbujanje zdravega 
staranja za vse, zlasti za starejše, s 
podpiranjem njihove vitalnosti in 
dostojnosti, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija je v poročilih „Demografska 
prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v 
priložnost“ z dne 12. oktobra 2006 in 
„Obvladovanje vpliva staranja prebivalstva 
v EU“ z dne 21. aprila 2009 predstavila 
svoja stališča na demografske izzive, s 
katerimi se sooča EU, in priložnosti za 
njihovo obvladovanje.

(6) Komisija je v poročilih „Demografska 
prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v 
priložnost“ z dne 12. oktobra 2006, 
„Spodbujati solidarnost med 
generacijami“ z dne 10. maja 2007 in 
„Obvladovanje vpliva staranja prebivalstva 
v EU“ z dne 29. aprila 2009 predstavila 
svoja stališča o demografskih izzivih EU in 
priložnosti za njihovo obvladovanje.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropski parlament je 11. novembra 
2010 sprejel resolucijo o demografskih 
izzivih in solidarnosti med generacijami 
ter pozval države članice, naj bo aktivno 
staranje med njihovimi prednostnimi 
nalogami za prihodnja leta in poudaril, da 
bi morali v evropskem letu 2012 
izpostaviti zlasti prispevek starejših k 
družbi in spodbuditi možnosti, da bi mladi 
in starejši delali skupaj.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija v svojem predlogu Sklepa 
Sveta „o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic“ z dne 27. aprila 
2010 v okviru smernic 7 in 8 za države 
članice predlaga povečanje udeležbe 
delovne sile s politikami za spodbujanje 
aktivnega staranja, dvigovanje stopenj 
zaposlenosti starejših delavcev z 
inovacijami pri organizaciji dela ter 
povečanje zaposljivosti starejših delavcev z 
dodatnim izobraževanjem in sodelovanjem 
v shemah vseživljenjskega učenja. 
Smernica 10 poudarja potrebo po okrepitvi 
sistemov socialnega varstva, 
vseživljenjskega učenja in politik 
dejavnega vključevanja, da se za ljudi 
ustvarijo priložnosti na različnih stopnjah 
njihovega življenja in da se zaščitijo pred 
tveganjem izključitve.

(12) Komisija v svojem predlogu Sklepa 
Sveta „o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic“ z dne 27. aprila 
2010 v okviru smernic 7 in 8 za države 
članice predlaga povečanje udeležbe 
delovne sile s politikami za spodbujanje 
aktivnega staranja, dvigovanje stopenj 
zaposlenosti starejših delavcev z 
inovacijami pri organizaciji dela ter 
povečanje zaposljivosti starejših delavcev z 
dodatnim izobraževanjem in sodelovanjem 
v shemah vseživljenjskega učenja. 
Smernica 10 poudarja potrebo po okrepitvi 
sistemov socialne varnosti, 
vseživljenjskega učenja in politik 
dejavnega vključevanja, s čimer bi 
ustvarili nove priložnosti za ljudi v 
različnih življenjskih obdobjih, jih 
obvarovali pred morebitno izključenostjo 
in okrepili njihovo aktivno udeležbo v 
družbi.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija izvaja evropski akcijski 
načrt za invalide, ki vključuje ustrezne 
ukrepe za starejše ljudi glede povezave 
med invalidnostjo in staranjem. Relevantni 
so zlasti ukrepi v zvezi z dostopnostjo na 
podlagi pristopov, namenjenih vsem 
uporabnikom. Poleg tega so EU in države 
članice podpisale Konvencijo ZN o 

(14) Komisija izvaja evropski akcijski 
načrt za invalide, ki vključuje ustrezne 
ukrepe za starejše ljudi glede povezave 
med invalidnostjo in staranjem. Relevantni 
so zlasti ukrepi v zvezi z dostopnostjo na 
podlagi pristopov, namenjenih vsem 
uporabnikom. Poleg tega so EU in države 
članice podpisale Konvencijo ZN o 
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pravicah invalidov, ki vsebuje ustrezne 
določbe za starejše ljudi.

pravicah invalidov, ki med drugim vsebuje 
ustrezne določbe za starejše ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) evropski dan medgeneracijske 
solidarnosti se praznuje vsako leto 29. 
aprila. Vsako leto ta dan nudi dobro 
priložnost, da Evropa obnovi svojo 
zavezanost krepitvi solidarnosti in 
sodelovanja med generacijami, da bi 
spodbudila pravično in trajnostno družbo. 
Je tudi priložnost, da vse zainteresirane 
strani, tudi organizacije civilne družbe, 
skupaj razmislijo, kako bi se najbolje 
odzvale na izziv starajoče se družbe v 
Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) ta sklep določa finančni okvir, ki bo 
prednostni referenčni okvir za 
proračunski organ v smislu točke 37 
Medinstitucionalnega sporazuma med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju z dne 
17. maja 2006¹.
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 evropsko leto podpirajo programi in 
politike z drugih področij, kot so 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, 
raziskave, informacijska družba, 
regionalna politika in prometna politika.

(15) Aktivnemu staranju so namenjeni tudi 
številni programi 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 
vedah 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. Zato je evropsko leto v 
veliki meri možno izvajati z uporabo teh 
programov, v okviru obstoječih omejitev, 
ki jih zagotavljajo za prednostno 
financiranje na letni ali večletni osnovi.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leto 2012 se razglasi za „evropsko leto 
aktivnega staranja“ (v nadaljnjem besedilu: 
evropsko leto).

Leto 2012 se razglasi za evropsko leto 
aktivnega staranja – spodbujanje 
solidarnost med generacijam, ohranjanje 
vitalnosti in spoštovanje dostojanstva za 
vse (v nadaljnjem besedilu: evropsko leto).

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 omogočiti 
lažje oblikovanje trajne kulture aktivnega 
staranja v Evropi, na podlagi družbe za 
vse starosti in solidarnosti med 
generacijami. V tem okviru evropsko leto 
spodbuja in podpira prizadevanja držav 
članic, njihovih regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev in civilne 
družbe, vključno s cerkvami in združenji, 
dejavnimi v boju proti revščini in socialni 
izključenosti, pri spodbujanju aktivnega 
staranja ter boljšem razvoju potenciala 
prebivalstva v poznih 50 letih in starejšega, 
katerega število hitro narašča, ter tako 
ohranjati vitalnost starejših, okrepiti 
njihovo udeležbo v družbi, oblikovati 
družbo za vse starosti ter spodbuditi 
solidarnost in sodelovanje med 
generacijami. 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 podpiranjem vloge 
starejših v družinskem življenju in 
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prostovoljnih aktivnostih in njihove
aktivne udeležbe v družbi ter spodbujanje 
zdravega staranja. V skladu s tem med cilje 
sodi:

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 o 
pomenu aktivnega staranja, da se poudarijo 
koristi, ki jih starejši ljudje prinašajo 
družinskemu življenju, družbi in 
gospodarstvu, spodbuja aktivno staranje, 
ohranja vitalnost in spoštuje dostojanstvo 
vseh ljudi, da bi spodbudili solidarnost 
med generacijami ter boljši razvoj 
potenciala starejšega prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 in razvoj 
vzajemnega učenja med državami 
članicami in zainteresiranimi stranmi na 
vseh ravneh, da se spodbujajo politike 
aktivnega staranja, trajnostni in varni 
pokojninski sistemi v Evropi na podlagi 
sistema treh stebrov poklicne in zasebne 
pokojnine, opredelijo in razširijo dobre 
praske ter izboljšajo sodelovanje in 
sinergije;
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
posebnim ciljem v zvezi z aktivnim 
staranjem. 

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

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– konference, prireditve in pobude za 
spodbujanje razprav, večjo ozaveščenost in 
sprejemanje posebnih zavez;

– konference, prireditve in pobude, ob 
močni udeležbi civilne družbe, za 
spodbujanje razprav, večjo ozaveščenost in 
sprejemanje posebnih zavez, kar bo 
prispevalo k trajnim vplivom;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacijske, promocijske in – informacijske, promocijske in 
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izobraževalne kampanje; izobraževalne kampanje z uporabo 
multimedijev;

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija in države članice pri izvajanju 
evropskega leta upoštevajo vključevanje 
načela enakosti spolov in invalidnosti ter 
potrebo, da so vključene vse generacije.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

1. Vsaka država članica imenuje 
nacionalnega koordinatorja, ki je 
odgovoren za sodelovanje zadevne države 
članice v evropskem letu in o tem obvesti 
Komisijo.

2. Do 30. septembra 2011 vsaka država 
članica obvesti Komisijo o svojem 
delovnem programu, ki vsebuje 
podrobnosti o nacionalnih dejavnostih, 
načrtovanih v okviru evropskega leta.
3. Nacionalni koordinatorji tudi poskrbijo, 
da so nacionalne dejavnosti v skladu s cilji, 
navedenimi v drugem členu in, da so 
ustrezno koordinirane.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Sodelujoče države

Pri evropskem letu lahko sodelujejo:
(a) države članice,
(b) države kandidatke,
(c) države EFTA, ki so pogodbenice 
sporazuma EGP.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja evropsko leto na ravni 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Financiranje in nefinančna podpora

1. Dejavnosti na ravni Unije, kot je 
določeno v členu 3(1), se lahko 
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sofinancirajo ali se v zvezi z njimi sklene 
pogodba o javnem naročilu, ki se 
financira iz splošnega proračuna 
Evropske unije.
2. Sofinanciranje dejavnosti v okviru 
evropskega leta na ravni Unije je v skladu 
s prednostnimi nalogami in predpisi, ki se 
na letni in večletni podlagi uporabljajo za 
obstoječe programe in samostojne 
proračunske vrstice, zlasti na področju 
zaposlovanja, socialnih zadev in enakih 
možnosti. Po potrebi lahko evropsko leto 
podpirajo programi in politike z drugih 
področij, ki tudi prispevajo k spodbujanju 
aktivnega staranja, na primer 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, 
raziskave, informacijska družba, 
regionalna politika in prometna politika. 
3. Nefinančno podporo lahko Unija dodeli 
za pobude, ki jih izvajajo javne ali zasebne 
organizacije v skladu s členom 3(2).

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Proračun 

1. Finančni okvir za izvajanje tega sklepa 
na ravni Unije, zlasti dejavnosti iz člena 
3(1), za obdobje od 1. januarja 2011 do 
31. decembra 2012, je 6 000 000 EUR, od 
tega pa se 2 000 000 EUR nameni 
izključno uporabi v obdobju do 31. 
decembra 2011.
2. Letna proračunska sredstva odobri 
proračunski organ v mejah finančnega 
okvira.
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Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. junija 2014 Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
izvajanju, rezultatih in celoviti oceni pobud 
iz tega sklepa.

1. Komisija do 30. junija 2014 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži poročilo o izvajanju, 
rezultatih in celoviti oceni pobud iz tega 
sklepa, ki bo podlaga prihodnjim 
politikam, ukrepom in dejavnostim EU na 
tem področju.

2. Poročilo zagotovi tudi informacije, 
kako sta bila načelo enakosti med 
spoloma in invalidnost vključena v 
dejavnosti evropskega leta in kako je 
evropsko leto prispevalo k razvoju trajne 
kulture aktivnega staranja v Evropi.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Staranje prebivalstva je med najpomembnejšimi izzivi EU, pa tudi ena njenih največjih 
priložnosti.

Daljša pričakovana življenjska doba, povezana s staranjem, je zagotovo izreden družbeni 
dosežek in uspeh našega časa. Evropejci danes živimo dlje, naše življenje pa je bolj zdravo 
kot kdajkoli prej, kar je pozitivna in spodbudna sprememba. Vendar pa se zaradi tega uspeha 
evropska družba sooča s številnimi izzivi, zlasti na področju zaposlovanja in socialnega 
varstva. Za lažjo predstavo: glede na Eurostatove demografske napovedi je leta 2010 
pričakovati približno 6,8-odstotni upad aktivnega prebivalstva (20,8 milijona). Torej bosta 
leta 2030 morali le dve za delo sposobni osebi (15-64 let) podpirati eno upokojeno osebo 
(starejšo od 65 let), v primerjavi z današnjim razmerjem 1:4. EU bo torej doživela močno 
povečanje deleža starejših ljudi in veliko zmanjšanje deleža prebivalstva, mlajšega od 50 let, 
kar lahko posledično poveča pritisk na javne proračune in pokojninske sisteme, pa tudi na 
zagotavljanje socialnega in zdravstvenega varstva za starejše. Poleg tega se pogosto starost še 
vedno povezuje z boleznijo in odvisnostjo, starejši ljudje pa se lahko počutijo izključene iz 
zaposlovanja ter družinskega življenja in družbe.

Zato je treba staranje prebivalstva obravnavati kot ogromen izziv, morda celo kot nevarnost, 
lahko pa bi pomenilo tudi nove priložnosti za evropsko družbo – vse je odvisno od tega, kako 
se bomo nanj pripravili. Bistveno za spoprijemanje s tem izzivom je zagotoviti, da bo lahko 
prebivalstvo, staro 50 let in več, dlje ostalo na trgu dela, ostalo aktivno udeleženo v družbi ter 
čim dlje ohranilo zdravje in neodvisnost. Zato je torej izziv, da se evropska družba pripravi na 
to: če se bo dobro in veliko vnaprej pripravila, lahko to postane priložnost za Evropo, da se bo 
hitreje razvijala in da bo dosegla večjo mero socialne kohezije med generacijami.

Vlade in javne politike se morajo odzvati na izziv na številnih področjih, zlasti z 
oblikovanjem okvirnih pogojev za spoprijemanje s posledicami staranja prebivalstva. Poleg 
tega morajo prispevati tudi zasebni sektor, socialni partnerji in civilna družba, pa tudi 
posamezni državljani. Vse te zainteresirane strani so ključni dejavniki za zagotovitev rešitve 
izziva starajoče se evropske družbe.

V odziv na izziv na evropski ravni je Komisija 6. septembra 2010 predložila predlog sklepa, v 
katerem je leto 2012 razglasila za evropsko leto aktivnega staranja. Predlagana pobuda bi 
spodbudila in podprla prizadevanja držav članic, njihovih regionalnih in lokalnih oblasti, 
socialne partnerje in civilno družbo, da bodo spodbujali aktivno staranje in si bolj prizadevali 
za boljšo uporabo potenciala prebivalstva v poznih 50. letih in starejšega prebivalstva, 
katerega število hitro narašča. Evropsko leto naj bi torej služilo kot okvir za ozaveščanje, za 
opredelitev in širjenje dobre prakse ter zlasti za spodbujanje oblikovalcev politik in 
zainteresiranih strani na vseh ravneh k podpiranju aktivnega staranja.

Vaš poročevalec močno pozdravlja predlog Komisije in njen splošni pristop. Tako evropsko 
leto bi lahko in bi moralo nuditi dobro priložnost za razmislek o demografskem pojavu, ki 
postavlja pred izziv EU in države članice. Moralo pa bi tudi omogočiti prevzemanje zdravih 
obvez za spodbujanje aktivnega staranja na vseh ravneh. Treba bi si bilo prizadevati za 
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utrditev rezultatov evropskega leta v okviru posebnih politik in programov na zadevnih 
področjih politike ter tako zagotoviti zagon za stalne prakse.

Nadalje vaš poročevalec meni, da je treba predlog za evropsko leto spremeniti ob upoštevanju 
naslednjih posebnih vprašanj:

1. Družba, katere vrednota je aktivno staranje, mora oblikovati okvirne pogoje, ki bodo 
ljudem omogočali, da se aktivno starajo, pa tudi, da se pri tem ohrani vitalnost in spoštuje 
dostojanstvo vseh ljudi. Poleg tega je lahko aktivno staranje uspešno le v družbi, ki temelji 
na solidarnosti in sodelovanju med generacijami.

Po definiciji zdravstvene organizacije aktivno staranje 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, na primer s prostovoljnim delom. Posledično 
morata družba in gospodarstvo pomagati ljudem, da ohranijo fizično, družbeno in 
duhovno blaginjo tudi v starosti. Zato je potreben celovit pristop k spodbujanju aktivnega 
staranja, ki mora vključevati vidike zdravja, vitalnosti in dostojanstva, če želimo starejšim 
omogočiti, da bi bili še naprej aktivno vključeni v družbi in da bi ostali čim dlje neodvisni.

Poleg tega je – da bi spodbudili aktivno staranje – izredno pomembno okrepiti solidarnost 
in sodelovanje med generacijami. To zamisel podpirajo in spodbujajo številne 
organizacije civilne družbe, ki zastopajo interese različnih starostnih skupin, zlasti 
organizacija AGE in evropska mladinska platforma. Z enakim namenom se 29. aprila 
vsako leto praznuje tudi evropski dan medgeneracijske solidarnosti. Vendar k solidarnosti 
med mladimi, aktivnimi in starejšimi ne smemo pristopati samo s finančnega vidika.
Ravno nasprotno moramo nanjo gledati v širšem okviru ter zajeti spodbujanje 
medsebojnega sodelovanja in izmenjav med vsemi generacijami, da bo lahko vsaka od 
njih našla svoje mesto v družbi in da bo čisto vsaka med njimi po najboljših zmožnostih 
pripomogla k evropski družbi. Evropska družba mora postati družba za vse starosti.

Vaš poročevalec torej predlaga, da se evropsko leto 2012 razglasi za evropsko leto 
aktivnega staranja – spodbujanje solidarnost med generacijam, ohranjanje vitalnosti in 
spoštovanje dostojanstva za vse ter da se v ciljih in dejavnostih evropskega leta 
izpostavijo trije stebri: vitalnost, dostojanstvo in solidarnost.

2. Evropsko leto 2012 bi moralo prispevati k razvoju kulture aktivnega staranja v Evropi kot 
sklop odnosov, vrednot, ciljev in praks, skupnih vsem Evropejcem.

Aktivno staranje je postalo sestavni del evropskega socialnega modela in socialnega 
tržnega gospodarstva. Postati mora temelj evropskega načina življenja, ki bo osnovano na 
treh stebrih: vitalnosti, dostojanstvu in solidarnosti med generacijami. Da bi to dosegli, bi 
moralo evropsko leto prispevati k spremembi miselnosti in razvoju lastništva ter k trajni 
podpori aktivnemu staranju med vsemi generacijami, vključno z generacijo, staro 50 let in 
več. Evropsko leto bi moralo tudi pomagati spodbujati širšo javno podobo starejših in 
prispevek, ki ga lahko nudijo. Prispevati bi moralo k spremembi organizacije naše družbe 
in k ponovni vzpostavitvi družbenih odnosov in povezav med različnimi generacijami in 
znotraj njih.
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Vaš poročevalec zato predlaga, da se splošni namen evropskega leta določi tako, da bo 
evropsko leto prispevalo k oblikovanju trajne kulture aktivnega staranja v Evropi.

3. Da bi dosegli splošne politične cilje v evropskem letu sta potrebna udeležba in podpora 
zadevnih zainteresiranih strani, pa tudi minimalni proračunski viri.

Evropsko leto bi moralo omogočiti in spodbujati sodelovanje in udeležbo vseh zadevnih 
zainteresiranih strani na ravni EU ter na regionalni in lokalni ravni. V tem oziru je vloga 
socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe bistvena. Med slednjimi je treba posebno 
pozornost nameniti cerkvam in različnim združenjem, ki se borijo proti revščini in socialni 
izključenosti.

Glede na to, da so številni obstoječi programi financiranja EU na različnih področjih 
pomembni za aktivno staranje, obstaja možnost, da bodo lahko prispevali k izvajanju 
evropskega leta. Spodbujanje takega prispevka bi bilo dobrodošlo tudi glede na dejstvo, 
da je podpora politike aktivnemu staranju potrebna na številnih različnih področjih.
Vendar bo dejanski prispevek takih programov ostal nejasen do konca evropskega leta.
Poleg tega je izredno pomembno, da EU naredi, kar je v njeni moči, da bi podprla države 
članice pri organizaciji njihovih dejavnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
vključno z oblikovanjem pogojev za prepoznavanje in izmenjavo izkušenj. Treba je torej 
nameniti določen znesek sredstev za dejavnosti na ravni EU, specifične za evropsko leto, 
na primer za obveščanje in sporočanje, konference na ravni EU, analize in študije.

Da bi podprli trajnost evropskega leta, vaš poročevalec poziva, da se evropskemu letu 
2012 nameni posebna proračunska vrstica.

EU in njene države članice so naredile veliko v preteklosti, da bi povečale pričakovano 
življenjsko dobo evropskih državljanov. Gospodarska blaginja, socialna varnost in zanesljiv 
mir so zagotovili, da se je kakovost življenja povečala. Obenem so se pojavili novi izzivi, s 
katerimi se je treba spoprijeti. Življenje v kulturi aktivnega staranja lahko s tega vidika 
pomaga, zlasti, če se aktivno staranje razvije celovito, vključno s preprečevanjem in 
spodbujanjem spoštovanja virov in talentov, ki jih ljudje vseh generacij lahko nudijo 
gospodarstvu in družbi.

Evropsko leto 2012 bi torej moralo biti mejnik za tovrstni razvoj v Evropi, ki postavlja ljudi v 
osredje politike, družbe in gospodarstva ter zagotavlja, da bo evropska družba družba za vse 
starosti.


