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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala, da bi bilo leto 2012 leto aktivnega staranja. Splošni cilj tega 
evropskega leta bo 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, starega 50 let in več, katerega število hitro narašča, s 
tem pa ohranjati medgeneracijsko solidarnost. Aktivno staranje je opredeljeno kot ustvarjanje 
boljših možnosti in delovnih pogojev za starejše delavce, da se jim omogoči udeležba na trgu 
dela, pomeni pa tudi boj proti socialni izključenosti s spodbujanjem aktivne udeležbe v družbi 
ter zdravega staranja. 

V členu 2 predloga sklepa so našteti številni cilji. Praktični ukrepi za njihovo doseganje so 
opisani v členu 3 in zajemajo pobude, ki jih morajo organizirati in izvajati EU ter nacionalni, 
regionalni in lokalni organi držav članic. 

Namen sprememb, ki jih predlaga odbor REGI, je torej:

– zagotoviti, da bo aktivno staranje dobro usidrano na dnevnem redu politike; 

– nazivu evropskega leta dodati podnaslov – Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti – s 
katerim bo bolj v žarišču pomemben razlog za podjetja, da spodbujajo aktivno staranje; 

– poudariti osrednjo vlogo, ki jo ima lahko evropsko leto pri podpiranju in povečanju lokalnih 
in regionalnih projektov ter pobud, ki bodo starejšim omogočali, da prispevajo v skupnosti, pa 
tudi ugodnosti zaradi ustrezne zaščite, varnosti in zdravstvenega varstva;

– zagotoviti ozaveščenost javnosti v mestih in regijah držav članic; 

– zagotoviti, da bodo pobude v okviru evropskega leta aktivnega staranja decentralizirane in 
da bodo temeljile na večravenskem lastništvu, kakor je poudarjeno v teritorialnem paktu 
lokalnih in regionalnih oblasti o strategiji Evropa 2020; 

– zagotoviti natančno usklajevanje, doslednost in učinkovitost z oblikovanjem strateških 
smernic za izvajanje projektov, začetih v okviru evropskega leta;

– povečati ozaveščenost o tem, kako pomemben je razvoj informacijske in komunikacijske 
tehnologije, saj je lahko učinkovit odziv na izzive starajoče se družbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) ob upoštevanju člena 156 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerim Komisija spodbuja sodelovanje 
med državami članicami in omogoča 
usklajevanje njihovih ukrepov na 
področju socialne politike;

Obrazložitev

Dodatek zaradi novega institucionalnega okvira – Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 174 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije priznava, da so nekatere 
regije Unije prikrajšane zaradi resnih in 
trajnih demografskih ovir, ki bi lahko 
otežile njihovo raven razvoja in zahtevale 
posebno pozornost, če naj bi dosegli cilj 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Obrazložitev

V členu 174 PDEU se priznava, da se nekatere regije Evropske unije spoprijemajo s 
težavami, ki izhajajo iz demografskih značilnosti, kot v primeru slabo poseljenih območij, in 
da jim morajo evropske politike posvetiti posebno pozornost.
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Delež prebivalstva v Evropski uniji, 
starega 50 let in več, bo naraščal veliko 
hitreje kot kdajkoli prej. Največji porast se 
pričakuje med letoma 2015 in 2035, ko bo 
prebivalstvo, starejše od 60 let, naraščalo 
za dva milijona oseb na leto. Ta porast je 
zelo pozitiven, saj je logična posledica 
boljšega zdravstva in večje kakovosti 
življenja. Kljub temu pa bo Unija zaradi 
stvarnosti te demografske spremembe 
postavljena pred številne izzive, na primer 
zmanjševanje števila prebivalcev v 
nekaterih mestih in regijah, vključno z 
vedno manjšo zanimivostjo teh mest in 
regij, velikim pritiskom na pokojninske 
sklade ter težavami z ohranjanjem 
finančne vzdržnosti zdravstva in javnih 
storitev.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v svojem poročilu 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ poudarila, 
kako pomembno je, da Evropska unija 
spodbuja zdravo in aktivno staranje 
prebivalstva zaradi socialne kohezije in 
večje produktivnosti. Predlagala je vodilno 
pobudo „Program za nova znanja in 
spretnosti in nova delovna mesta“, po 
kateri morajo države članice zlasti 
spodbujati politike aktivnega staranja, ter 

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

vodilno pobudo „Evropska platforma za 
boj proti revščini“. Doseganje teh ciljev 
politike zahteva pristop na podlagi 
večravenskega lastništva, ki bo spodbudil 
večjo udeležbo in odločnejše delovanje 
lokalnih in regionalnih organov ter 
različnih nevladnih zainteresiranih strani; 
te akterje pa bi bilo treba podpreti na ravni 
EU z dejavnostmi evropskega leta, ki bodo 
namenjene ozaveščanju, spodbujanju 
izmenjave dobre prakse in ustvarjanju 
sinergij. Nacionalni koordinatorji morajo 
poskrbeti, da bodo ukrepi na centralni in 
decentralizirani ravni usklajeni in 
združljivi s splošnimi cilji evropskega leta. 
Prav tako se načrtuje udeležba drugih 
institucij in zainteresiranih strani.

Obrazložitev

Da bi spodbudili zdravo in dejavno starajoče se prebivalstvo v interesu socialne kohezije in 
višje produktivnosti, kar je cilj strategije Evropa 2020, je bistveno pritegniti k sodelovanju 
tudi lokalne in regionalne organe. Njihovo udeležbo bomo zagotovili z ukrepanjem in 
pobudami večravenskega pristopa. Poleg tega bodo z dejavno udeležbo vlad na centralni in 
decentralizirani ravni ter natančno usklajenimi dejavnostmi evropskega leta nastale nove 
sinergije.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Komisija je v svojem sporočilu 
„Evropska digitalna agenda“, ki je prva 
vodilna pobuda EU2020, sprejeta 19. maja 
2010, poudarila pomembnost IKT za 
prijetno staranje ter predlagala zlasti 
okrepitev skupnega programa za pomoč 
okolice pri samostojnem življenju. 
Evropska digitalna agenda je prav tako 
predlagala usklajene ukrepe za izboljšanje 
digitalne pismenosti vseh Evropejcev, 
vključno s starejšimi, ki prekomerno 
zastopajo skupino s 150 milijoni 

(13) Komisija je v svojem sporočilu 
„Evropska digitalna agenda“, ki je prva 
vodilna pobuda EU2020, sprejeta 19. maja 
2010, poudarila pomembnost aplikacij in 
storitev IKT za prijetno staranje ter 
predlagala zlasti okrepitev skupnega 
programa za pomoč okolice pri 
samostojnem življenju. Evropska digitalna 
agenda je prav tako predlagala usklajene 
ukrepe za izboljšanje digitalne pismenosti 
vseh Evropejcev, vključno s starejšimi, ki 
prekomerno zastopajo skupino s 150 
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državljanov oz. okoli 30 % vseh, ki niso 
nikoli uporabili interneta.

milijoni državljanov oz. okoli 30 % vseh, 
ki niso nikoli uporabili interneta. V 
prihodnjih letih bi bilo treba posebej 
vlagati v infrastrukturo, da bi lahko 
izkoristili priložnosti, ki jih ponuja 
digitalna strategija, na področjih, kjer je 
potreba po naložbah največja, npr. v 
obliki spletnih zdravstvenih storitev. 

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Upoštevaje strategijo Evropa 2020 je 
Komisija za začetek leta 2011 predlagala 
začetek pilotnega projekta za aktivno in 
zdravo staranje v okviru Unije inovacij. 
Ta pilotni projekt, ki je prvo inovacijsko 
partnerstvo, vključuje tudi socialne 
inovacije ter prizadevanja za spodbujanje 
kakovostnejšega življenja, preprečevanje 
bolezni, izboljšanje socialnih omrežij v 
javnih sektorjih in med socialnimi 
partnerji, spodbujanje uvedbe novih 
tehnologij za podporo kakovosti življenja, 
omogočanje neodvisnega, zdravega in 
daljšega življenja državljanom in 
povečanje povprečnega števila zdravih let 
življenja za dve leti do leta 2020. Poleg 
tega naj bi omogočil večjo trajnost in 
učinkovitost evropskega socialnega in 
zdravstvenega sistema ter pripomogel k 
oblikovanju trga Unije in globalnega trga 
za inovativne aplikacije in storitve 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. To bi podjetjem v Uniji 
omogočilo nove priložnosti, s tem pa 
povečalo njeno konkurenčnost in 
zagotovilo rast delovnih mest v evropskih 
regijah.
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in Evropski investicijski banki z dne 
9. novembra 2010 z naslovom Sklepi 
petega poročila o ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji: prihodnost kohezijske 
politike1 je izražena potreba, da Evropska 
unija razvije kohezijsko politiko, zmožno 
odzivanja na družbene izzive, kakršno je 
staranje prebivalstva, in nameni ustrezno 
količino sredstev za dosego tega cilja. 

1KOM(2010)0642.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Aktivnemu staranju je namenjenih kar 
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 

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

prijetno staranje, pripravljalni ukrep o 
socialnem turizmu CALYPSO ter akcijski 
načrt za mobilnost v mestih. Sofinanciranje 
dejavnosti evropskega leta s strani Unije bo 
v skladu s prednostnimi nalogami in 
predpisi, ki se na letni in večletni podlagi 
uporabljajo za obstoječe programe in 
samostojne proračunske vrstice na 
področju zaposlovanja, socialnih zadev in 
enakih možnosti. Po potrebi lahko 
evropsko leto podpirajo programi in 
politike z drugih področij, kot so 
izobraževanje, kultura, zdravstvo, 
raziskave, informacijska družba, regionalna 
politika in prometna politika, zlasti če je to 
potrebno zaradi pomislekov o socialnem 
vključevanju pri spoprijemanju z nizko 
stopnjo blaginje in revščino. Ustrezno bo 
evropsko leto tudi priložnost za splošno 
povečanje ozaveščenosti javnosti in zagon 
zainteresiranih strani za preprečevanje 
socialne izključenosti, prikrajšanost in 
revščine med starejšimi, zlasti v okviru 
Evropske platforme proti revščini in 
socialni izključenosti, ki je vodilna 
pobuda strategije EU 2020. Financiranje 
Unije za premagovanje izzivov, ki jih 
postavlja staranje, ne bi smelo biti 
omejeno izključno na evropsko leto. V 
politiki Unije bi bilo treba stalno 
upoštevati demografske izzive. 

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ciljev predlaganega evropskega leta 
aktivnega staranja zaradi potrebe po 
nadnacionalni izmenjavi informacij in 
razširjanju dobrih praks v vsej Uniji ni 
mogoče v celoti doseči na ravni držav 
članic, ampak se lahko zaradi obsega 
predlaganih ukrepov bolje dosežejo na 

(16) Ciljev za predlagano evropsko leto 
aktivnega staranja zaradi potrebe po 
nadnacionalni izmenjavi informacij in 
razširjanju dobrih praks v vsej Uniji ni 
mogoče v celoti doseči na ravni držav 
članic. Priznati je treba, da imajo mesta, 
regije in države članice osrednjo vlogo pri 
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ravni Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji ta sklep ne presega tistega, 
kar je potrebno za doseganje navedenih 
ciljev –

izvajanju teh posebnih ukrepov, zlasti ko 
njihove odgovornosti obsegajo socialno 
vključevanje ljudi v težavah in 
zagotavljanje podpore starejšim. Poleg 
tega je treba priznati, brez poseganja v 
načelo subsidiarnosti in zaradi obsega 
predlaganih ukrepov, da se ti ukrepi lahko 
bolje dosežejo, če se pobuda sprejme na 
ravni Unije V skladu z načelom 
sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji ta sklep ne presega tistega, 
kar je potrebno za doseganje navedenih 
ciljev –

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Problematika staranja prebivalstva 
je pogosto povezana z značilnostmi 
podeželskih območij, ni pa značilna 
izključno zanje, saj je povezana tudi s 
pogoji, ki jih najdemo v urbanem okolju, 
in z vlogo mest pri vključevanju in 
oblikovanju prebivalstva.

Obrazložitev

Vprašanje staranja aktivnega prebivalstva bi bilo treba preučiti s stališča vzrokov in posledic 
tako na podeželskih kot na urbanih območjih, da bi poiskali rešitve za vključevanje starejših 
generacij.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Aktivno staranje prebivalcev 
podpira medgeneracijska solidarnost, ki 
presega vključevanje na trg dela, z 
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oblikovanjem več boljših priložnosti za 
udeležbo starejših delavcev, saj je 
usmerjena tudi na njihovo popolno 
vključenost v družbo, preprečevanje 
socialne izključenosti s povečanjem 
ozaveščenosti o njihovi samostojnosti in 
kakovosti življenja, zlasti prek 
spodbujanja udeležbe pri dejavnostih, kot 
so turizem in prostovoljno delo.

Obrazložitev

Pri iskanju rešitev za medgeneracijsko solidarnost, s katero bi dosegli aktivno staranje 
prebivalstva, je treba poleg vključevanja na trg dela zajeti tudi ukrepe za preprečevanje 
socialne izključenosti, usposabljanje in spodbude za sodelovanje pri državljanskih in 
prostočasnih dejavnostih.

Predlog spremembe 12

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 in medgeneracijske 
solidarnosti“ (v nadaljnjem besedilu: 
evropsko leto).

Predlog spremembe 13

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 

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, s 
konkretnimi ukrepi, boljšem razvoju 
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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:

potenciala prebivalstva v poznih 50 letih in 
starejšega, ter njegovi boljši vključenosti v 
družbo glede na gospodarsko, socialno in 
kulturno vlogo, ki jo ima za ohranjanje 
medgeneracijske solidarnosti. Da bi to 
dosegli, je odločilnega pomena, da 
evropsko leto podpira in krepi lokalne in 
regionalne projekte in pobude, ki 
upoštevajo posebne potrebe starejših in 
bodo ljudem v starajoči se družbi 
omogočali, da čim več prispevajo v svoji 
skupnosti ter izkoristijo ugodnosti 
ustrezne zaščite, varnosti, primerne 
prilagoditve njihovega življenjskega 
okolja ter dostop do javnih storitev in 
kakovostne nege. Poleg tega je naloga 
držav članic ter njihovih mest in regij, da 
zagotovijo okvir za sodelovanje 
zainteresiranih strani v javnem in 
zasebnem sektorju za dosego teh skupnih 
ciljev. Aktivno staranje pomeni 
oblikovanje boljših možnosti in delovnih 
pogojev za starejše delavce, da se jim 
omogoči udeležba na trgu dela in v 
prostovoljnih aktivnostih, boj proti 
socialni izključenosti s spodbujanjem 
aktivne udeležbe v družbi ter spodbujanje 
zdravega staranja. V skladu s tem med cilje 
sodi: 

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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;

povečanje splošne ozaveščenosti o pomenu 
aktivnega staranja na vseh upravnih 
ravneh držav članic, mest in regij, da se 
poudari uporabni prispevek starejših ljudi k 
družbi in gospodarstvu s prenosom in 
krepitvijo njihovega znanja in spretnosti, 
spodbuja aktivno staranje, mobilizira 
potencial starejših ljudi ter da se aktivno 
staranje in spodbujanje solidarnosti med 
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generacijami dodata med 
najpomembnejše točke na politični dnevni 
red zainteresiranih strani na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni;

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

spodbujanje razprav in izmenjave spoznanj 
med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh 
in s tem spodbujanje politik aktivnega 
staranja, opredeljevanje in širjenje dobrih 
praks ter izboljšanje sodelovanja in 
sinergij;

spodbujanje razprav, pospeševanje 
podpore in razvoja vzajemnega učenja 
med javnimi in zasebnimi akterji na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
civilno družbo, da se učinkoviteje in 
uspešneje spodbudijo politike aktivnega 
staranja, opredelijo in razširijo dobre 
prakse ter spodbudijo sodelovanje in 
sinergije; 

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

oblikovanje okvira za zaveze in konkretne 
ukrepe, na primer vzpostavitev ugodnega 
okolja za tehnološke inovacije na 
področju informacijske in komunikacijske 
tehnologije, ki bodo ustrezale izzivu 
starajoče se družbe, to pa bo omogočilo 
javnim in zasebnim akterjem na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
civilni družbi, da s posebnimi dejavnostmi 
razvijejo politike ter da se zavežejo k 
posebnim ciljem v zvezi z aktivnim 
staranjem, in sicer z razvojem dolgoročnih 
strategij.
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izmenjava informacij, izkušenj in dobrih 
praks;

– izmenjava informacij, izkušenj in dobrih 
praks, zlasti med lokalnimi predstavniki s 
pristojnostmi na področju aktivnega 
staranja in solidarnosti med generacijami;

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – alinea 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskave in ankete na ravni Unije ali 
nacionalni ravni ter razširjanje rezultatov.

– raziskave in ankete na ravni Unije, na
nacionalni ravni ali na ravni 
regionalnih/lokalnih organov ter 
razširjanje rezultatov.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri pobudah v okviru evropskega leta 
aktivnega staranja bo uporabljen 
decentraliziran pristop in zagotovljeno 
večravensko lastništvo.

Obrazložitev

V državah članicah bo za izvajanje posebnih ukrepov pomembno vključiti regionalne in 
lokalne akterje. Večravensko lastništvo bi moralo omogočiti množično sodelovanje vseh 
zadevnih zainteresiranih strani ter ustvariti podlago za izvajanje dolgoročnih prizadevanj in 
pobud.
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Predlog spremembe 20

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.

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 in da so organizacije civilne 
družbe v celoti vključene v zasnovo in 
izvajanje evropskega leta na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni. Poleg tega 
mora nacionalni koordinator s strateškim 
usmerjanjem za izvajanje različnih 
projektov v svoji državi vzpostaviti okvir za 
jasen pregled nad ukrepi javnih organov 
in zainteresiranih strani na regionalni in 
lokalni ravni, da bi podprl nastajanje 
sinergij ter zagotovil učinkovitost in 
doslednost potekajočih prizadevanj, pa 
tudi preprečil neskladnosti in podvajanje. 

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice zagotovijo, da 
so ukrepi iz tega sklepa skladni z drugimi 
programi in pobudami Unije ter 
nacionalnimi in regionalnimi programi in 
pobudami, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev evropskega leta.

Komisija in države članice zagotovijo, da 
so ukrepi iz tega sklepa skladni z drugimi 
programi in pobudami Unije ter 
nacionalnimi in regionalnimi programi in 
pobudami, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev evropskega leta in s projekti, ki se 
izvajajo kot nadaljevanje prejšnjih 
evropskih let, zlasti evropskega leta boja 
proti revščini in socialni izključenosti 
(2010) ter evropskega leta prostovoljstva 
(2011).
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Obrazložitev

Da bi pobude, ki se izvajajo pod okriljem evropskega leta, postale bolj vidne in da se 
zagotovijo njihova večja učinkovitost in boljši rezultati, bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
spodbujanje kontinuitete in skladnosti med pobudami, ki se začnejo izvajati, in pobudami iz 
prejšnjih let, ob tem pa upoštevati prehode in povezave med posameznimi temami.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Mednarodno sodelovanje

Komisija lahko za namene evropskega 
leta sodeluje z ustreznimi organi drugih 
mednarodnih organizacij, zlasti z 
Združenimi narodi in Svetom Evrope, da 
bi zagotovila prepoznavnost prizadevanj 
Unije in povečala učinkovitost.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 6 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Proračun

1. Dodatni proračun za izvajanje tega 
sklepa v obdobju od 1. januarja do 
31. decembra 2012 je 8.000.000 EUR.
2. Letna proračunska sredstva odobri 
proračunski organ v mejah finančnega 
okvira.
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