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Predlog spremembe 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Naslov I – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o evropskem letu aktivnega staranja 
(2012)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o evropskem letu aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti (2012) 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. fr

Predlog spremembe 16
Karima Delli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Delež prebivalcev v Evropski uniji, ki 
so v poznih 50 letih ali starejši, bo 
naraščal veliko hitreje kot kdajkoli prej. 
Največji porast se pričakuje med letoma 
2015 in 2035, ko bo prebivalstvo, starejše 
od 60 let, naraslo za dva milijona oseb na 
leto. Ta porast je zelo pozitiven, saj je 
logična posledica boljšega zdravstva in 
večje kakovosti življenja. Vendar bo Unija 
zaradi tega demografskega razvoja 
postavljena pred številne izzive, kot sta 
npr. upadanje prebivalstva in 
pomanjkanje privlačnosti nekaterih 
območij.

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 treba bolj kot kdaj 
koli prej ohraniti medgeneracijsko 
solidarnost. Povezana mora biti z 
izboljšanjem socialne in medgeneracijske 
kohezije ter spodbujanjem dobre 
kakovosti življenja, in sicer zaradi boja 
proti socialni izključenosti. Zagotovitev 
dostopa do trga dela za starejše, ki to 
želijo, bi lahko bil eden od načinov 
socialnega vključevanja, ki bi dajal 
pozitivno podobo prek njihove udeležbe in 
po potrebi omogočal, da se omeji
obremenitev sistemov zdravstvenega in 
socialnega varstva.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
vodilno pobudo „Evropska platforma za 
boj proti revščini“. Doseganje teh ciljev 

(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. 
Predlagala je vodilno pobudo „Program za 
nova znanja in spretnosti in nova delovna 
mesta“, po kateri morajo države članice 
zlasti spodbujati politike aktivnega 
staranja, ter vodilno pobudo „Evropska 
platforma za boj proti revščini“. Doseganje 
teh ciljev politike zahteva ukrepanje na 
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politike zahteva ukrepanje na vseh ravneh 
upravljanja in različnih nevladnih 
zainteresiranih strani, te pa so lahko na 
ravni EU podprte z dejavnostmi 
evropskega leta, ki so namenjene 
ozaveščanju in spodbujanju izmenjave 
dobre prakse. Nacionalni koordinatorji 
morajo poskrbeti, da so nacionalni ukrepi 
usklajeni in združljivi s splošnimi cilji 
evropskega leta. Prav tako se načrtuje 
udeležba drugih institucij in zainteresiranih 
strani.

vseh ravneh upravljanja in različnih 
nevladnih zainteresiranih strani, te pa so 
lahko na ravni EU podprte z dejavnostmi 
evropskega leta, ki so namenjene 
ozaveščanju in spodbujanju izmenjave 
dobre prakse. Nacionalni koordinatorji 
morajo poskrbeti, da so nacionalni ukrepi 
usklajeni in združljivi s splošnimi cilji 
evropskega leta. Prav tako se načrtuje 
udeležba drugih institucij in zainteresiranih 
strani.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Riikka Manner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Svet je 7. junija 2010 sprejel sklepe o 
„aktivnem staranju“ in povabil Komisijo, 
da „nadaljuje priprave na evropsko leto 
aktivnega staranja leta 2012, ko bo mogoče 
opozoriti na prednosti aktivnega staranja in 
njegov prispevek k solidarnosti med 
generacijami ter seznaniti javnost z 
obetavnimi pobudami za spodbujanje 
aktivnega staranja na vseh ravneh“.

(11) Svet je 7. junija 2010 sprejel sklepe o 
„aktivnem staranju“ in povabil Komisijo, 
da „nadaljuje priprave na evropsko leto 
aktivnega staranja leta 2012, ko bo mogoče 
opozoriti na prednosti aktivnega staranja in 
njegov prispevek k solidarnosti med 
generacijami ter seznaniti javnost z 
obetavnimi pobudami za spodbujanje 
aktivnega staranja na vseh ravneh“.
Komisija je 10. novembra 2010 objavila 
svoje peto poročilo o ekonomski, socialni 
in teritorialni koheziji, kjer staranje 
prebivalstva uvršča med najpomembnejše 
prihodnje izzive. Za dosego ciljev je treba 
temu vprašanju nameniti ustrezna 
sredstva.

Or. fi
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Predlog spremembe 20
Riikka Manner

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 
državljanov oz. okoli 30 % vseh, ki niso 
nikoli uporabili interneta.

(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 
državljanov oz. okoli 30 % vseh, ki niso 
nikoli uporabili interneta. V naslednjih 
letih bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti infrastrukturi najbolj oddaljenih 
regij, da bi priložnosti, ki jih ponuja 
digitalna agenda, izkoristili, kjer so 
potrebe največje, predvsem v obliki e-
zdravstvenih storitev.

Or. fi

Predlog spremembe 21
Karima Delli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ob upoštevanju strategije 
Evropa 2020 je Komisija predlagala, da se 
v začetku leta 2011 začne izvajati pilotni 
projekt za aktivno in zdravo staranje v 
okviru pobude, imenovane Unija inovacij. 
Ta pilotni projekt, ki pomeni prvo 
partnerstvo na področju inovacij, bo 
vključeval socialne inovacije za 
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spodbujanje boljše kakovosti življenja, 
preprečevanje bolezni, izboljšanje 
socialnih mrež v javnih sektorjih in med 
socialnimi partnerji ter spodbujanje 
uvajanja novih tehnologij za ohranjanje 
kakovosti življenja, poleg tega pa naj bi do 
leta 2020 za dve leti podaljšal dobo 
življenja, v kateri so državljani dobrega 
zdravja.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ponovno zajema priporočila iz resolucije Evropskega parlamenta z
dne 11. novembra 2010 o evropskih partnerstvih za inovacije v okviru vodilne pobude Unija 
inovacij.

Predlog spremembe 22
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Sklepi petega poročila o ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji: 
prihodnost kohezijske politike vsebujejo 
ugotovitev, da mora Evropska unija 
oblikovati kohezijsko politiko, ki se bo 
sposobna spopasti z družbenimi izzivi, kot 
je staranje prebivalstva.

Or. pt

Obrazložitev

V nedavno objavljenem sporočilu o prihodnosti kohezijske politike Evropska komisija 
izpostavlja staranje prebivalstva kot enega velikih izzivov, s katerimi se mora v okviru 
kohezijske politike spopasti Evropska unija. 
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Predlog spremembe 23
Karima Delli

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 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. S tem bo 
evropsko leto na splošno tudi priložnost, 
da se opozori javnost in spodbudijo 
zainteresirane strani k boju proti socialni 
izključenosti in nevarnosti revščine med 
starejšimi, zlasti v okviru vodilne pobude 
strategije EU 2020 za evropsko platformo 
proti revščini.

Or. fr
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Predlog spremembe 24
Seán Kelly

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 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, pripravljalni ukrep za 
socialni turizem 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. 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.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljalni ukrep za socialni turizem CALYPSO je namenjen spodbujanju srebrnega 
gospodarstva, tako da skupinam, kot so starejši, ponudi več priložnosti za udejstvovanje v 
turizmu.
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Predlog spremembe 25
Riikka Manner

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 
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 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 
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. Na področju 
regionalnega razvoja je treba preučiti 
tudi, ali bi bilo treba med kazalci za 
odločanje o naložbah upoštevati tudi 
demografske dejavnike. Sredstva Unije, 
namenjena soočanju z izzivi, ki jih 
prinaša staranje prebivalstva, ne smejo 
biti omejena le na evropsko leto. Politika 
Unije mora sistematično upoštevati 
demografske izzive in zagotavljati 
sredstva, ki so potrebna za soočanje z 
njimi. 
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Or. fi

Predlog spremembe 26
Alain Cadec

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Priznati je treba, da imajo 
regionalni in lokalni organi bistveno 
vlogo pri uresničevanju ciljev evropskega 
leta aktivnega staranja, zlasti če so 
pristojni za vključevanje oseb v težkem 
položaju ter podporo starejšim.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Člen 174 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije navaja, da imajo nekatere 
regije v Uniji hude in trajne demografske 
pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo stopnjo 
njihovega razvoja, zato jim je treba 
nameniti posebno pozornost, da bi dosegli 
cilje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. pt

Obrazložitev

Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije navaja, da se nekatere regije Evropske unije 
soočajo s težavami, ki izhajajo iz njihovih demografskih značilnosti, kot na primer redko 
poseljena območja, zato jim je treba v okviru evropskih politik nameniti posebno pozornost.
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Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16c) Problem staranja prebivalstva 
pogosto vpliva na značilnosti ruralnih 
območij, ni pa omejen samo nanje. To 
vprašanje vpliva tudi na značilnosti 
urbanih središč in na vlogo mest pri 
integraciji in izobraževanju prebivalstva.

Or. pt

Obrazložitev

Staranje aktivnega prebivalstva je dejstvo, ki ga je treba v ruralnih ter tudi v mestnih 
območjih preučiti z vidika vzrokov in učinkov, da bi našli rešitve za integracijo starejših 
generacij.

Predlog spremembe 29
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16d) Za dejavno staranje prebivalstva je 
potrebna solidarnost med generacijami, ki 
bo z zagotavljanjem boljših in 
številčnejših priložnosti za vključevanje 
starejših delavcev presegala vključevanje 
na trg dela in jim bo zagotovila tudi polno 
vključitev v družbo ter bo z 
obravnavanjem vprašanja samostojnosti 
in kakovosti življenja preprečevala 
socialno izključenost, na primer z 
udejstvovanjem v turizmu ali s 
prostovoljstvom.
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Or. pt

Obrazložitev

Iskanje rešitev za solidarnost med generacijami, ki zagotavlja aktivno staranje prebivalstva, 
presega zgolj vključevanje na trg dela in zahteva boj proti socialni izključenosti, 
usposabljanje in spodbujanje k udejstvovanju v državljanskih dejavnostih in dejavnostih za 
preživljanje prostega časa.

Predlog spremembe 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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).
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. fr

Predlog spremembe 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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 

Splošni cilj evropskega leta je spodbujati in 
podpirati prizadevanja držav članic, 
njihovih regionalnih in lokalnih organov, 
socialnih partnerjev in civilne družbe pri 
spodbujanju boljšega socialnega 
vključevanja prebivalstva v poznih 50 letih 
in starejšega s konkretnimi ukrepi, pri 
čemer je treba upoštevati vlogo, ki jo 
lahko imajo na ekonomskem, socialnem 
in kulturnem področju, da bi ohranili
medgeneracijsko solidarnost. Pri 
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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:

spodbujanju socialnega vključevanja 
starejših je treba upoštevati njihove 
posebne potrebe s stanovanjskega vidika. 
V ta namen je bistveno, da evropsko leto 
podpre in uporabi lokalne in regionalne 
projekte za spodbujanje medgeneracijske 
raznolikosti, ustrezno prilagajanje 
stanovanjskih razmer, dostop do javnih 
storitev in oskrbe ter prilagajanje na 
mestno ali podeželsko okolje in 
demografski razvoj ozemlja. Ti ukrepi so 
skupaj z ustvarjanjem boljših možnosti in 
delovnih pogojev za starejše delavce 
podlaga za to, da se starejšim 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:

Or. fr

Predlog spremembe 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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 poudari 
uporabni prispevek starejših ljudi k družbi 
in gospodarstvu s prenosom njihovega 
znanja in spretnosti, spodbuja aktivno 
staranje, podvojijo prizadevanja za boj 
proti izključenosti, negotovosti in socialni 
izključenosti ter uveljavlja 
medgeneracijska solidarnost v politični 
agendi zainteresiranih strani na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

Or. fr
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Predlog spremembe 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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, podpora in
razvoj vzajemnega učenja med državami 
članicami, zainteresiranimi stranmi in 
civilno družbo, da se učinkoviteje 
spodbujajo politike aktivnega staranja, 
opredelijo in razširijo dobre praske ter 
izboljšajo sodelovanje in sinergije;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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, 
zainteresiranim stranem in civilni družbi 
na vseh ravneh omogočil, da s posebnimi 
dejavnostmi razvijejo politike ter da se 
zavežejo k posebnim in uresničljivim 
ciljem v zvezi z aktivnim staranjem.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Alain Cadec

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 izvoljenimi 
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predstavniki, pristojnimi za aktivno 
staranje in medgeneracijsko solidarnost;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Alain Cadec

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, 
nacionalni ravni in na ravni regionalnih in 
lokalnih organov, ter razširjanje 
rezultatov.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Seán Kelly

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 oblikovanje in 
izvajanje evropskega leta na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Številne organizacije civilne družbe so dejavne na lokalni in regionalni ravni na področju 
aktivnega staranja. Njihove izkušnje, znanje in viri bi lahko močno okrepili prizadevanja 
javnih organov. Zato morajo biti na vseh ravneh od začetka do konca vključene v evropsko 
leto.
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Predlog spremembe 38
Nuno Teixeira

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, pa tudi s projekti, 
razvitimi v okviru predhodnih evropskih 
let, na primer evropskega leta boja proti 
revščini in socialni izključenosti (2010) in 
evropskega leta prostovoljstva (2011).

Or. pt

Obrazložitev

Za zagotovitev večje prepoznavnosti pobud v okviru evropskih let ter za izboljšanje njihove 
učinkovitosti in rezultatov je treba spodbujati trajnost in skladnost prihodnjih pobud s tistimi, 
ki so bile izvedene v predhodnih letih, pri tem pa je treba upoštevati skupne točke in povezave 
med tematikami.

Predlog spremembe 39
Lambert van Nistelrooij

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 vidnost prizadevanj EU in 
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povečala učinkovitost evropskega leta.

Or. en

Predlog spremembe 40
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Člen 6 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b 
Proračunska sredstva

1. Dodatna sredstva za izvajanje te 
odločbe v obdobju od 1. januarja 2012 do 
31. decembra 2012 znašajo 
8 000 000 EUR.
2. Letna proračunska sredstva odobri 
proračunski organ v mejah finančnega 
okvira.

Or. en


