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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus ca anul 2012 să fie Anul European al îmbătrânirii active. Obiectivul general 
al acestui An european este încurajarea și sprijinirea eforturilor 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 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 solidaritatea între generații. Se 
consideră că 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. 

Articolul 2 al propunerii de decizie stabilește o serie de obiective. Măsurile practice necesare 
pentru realizarea acestora sunt precizate la articolul 3 și includ inițiative ce trebuie organizate 
și puse în aplicare de către UE și autoritățile locale, regionale și naționale ale statelor membre. 

Amendamentele propuse de Comisia REGI sunt, prin urmare, menite:

- să garanteze că îmbătrânirea activă este bine înscrisă în agenda politică, 

- să adauge un subtitlu la denumirea Anului European (de promovare a solidarității între 
generații), care pune și mai mult în evidență un motiv important pentru promovarea de către 
societăți a unei îmbătrâniri active, 

- să sublinieze rolul central pe care Anul European îl poate avea în ceea ce privește sprijinirea 
și stimularea proiectelor și inițiativelor locale și regionale care permit persoanelor vârstnice să 
participe la viața comunității lor și să beneficieze de protecție, asigurare socială și îngrijiri de 
sănătate adecvate,

- să garanteze o sensibilizare a populației din orașele și regiunile statelor membre, 

- să asigure că inițiativele luate în lumina Anului European al îmbătrânirii active vor fi bazate 
pe o abordare descentralizată și, așa cum se subliniază în Pactul teritorial al autorităților locale 
și regionale cu privire la Strategia Europa 2020, pe o asumare a lor la toate nivelurile, 

- să asigure o coordonare, coerență și eficacitate adecvate prin crearea unor orientări strategice 
pentru punerea în aplicare a proiectelor inițiate în lumina Anului European,

- să sensibilizeze cu privire la importanța dezvoltării tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor (TIC), aceasta putând oferi soluții eficace la provocările cu care se confruntă o 
societate în curs de îmbătrânire.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
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afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul articolului 156 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia încurajează 
cooperarea între statele membre și 
facilitează coordonarea acțiunilor lor în 
domeniul politicii sociale;

Or. en

Justificare

Acest amendament introduce o precizare privind noul cadru instituțional oferit de Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Procentul populației Uniunii 
Europene cu vârsta de aproape 60 de ani 
și mai mult va crește într-un ritm mult 
mai rapid ca niciodată. Cea mai mare 
creștere se prevede că se va produce în 
perioada 2015-2035, când populația cu 
vârsta de 60 de ani și mai mult va crește 
cu două milioane pe an. Această creștere 
reprezintă un fapt pozitiv deoarece este 
consecința logică a îmbunătățirii 
îngrijirilor medicale și a calității vieții. Cu 
toate acestea, datorită realității 
schimbărilor demografice, UE se 
confruntă cu o serie de provocări precum 
diminuarea drastică a populației în 
anumite orașe și regiuni, o puternică 
presiune asupra fondurilor de pensie și 
probleme legate de menținerea 
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sustenabilității resurselor financiare 
dedicate îngrijirilor de sănătate și 
serviciilor publice.   

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază provocările demografice ale îmbătrânirii și efectele acesteia 
asupra activităților și serviciilor de bază din societatea noastră.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 
productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 
productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită o abordare bazată pe o 
asumare a lor la toate nivelurile, care 
generează o implicare și o acțiune mai 
puternică din partea tuturor autorităților 
locale și regionale și a diferitelor părți 
interesate nonguvernamentale; la rândul 
lor, acești actori ar putea găsi sprijin la 
nivelul Uniunii, prin activitățile de 
sensibilizare, de promovare a schimbului 
de bune practici din cadrul Anului 
european pentru îmbătrânirea activă și de 
creare de sinergii. Coordonatorii la nivel 
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obiectivele generale ale Anului european. 
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută.

național trebuie să se asigure că acțiunile
la nivel central și descentralizat se 
desfășoară în mod coordonat și ca este 
concordantă cu obiectivele generale ale 
Anului european. Participarea altor 
instituții și părți interesate este, de 
asemenea, prevăzută.

Or. en

Justificare

Pentru a promova, în scopul coeziunii sociale și a unei productivități sporite, existența unei 
populații vârstnice sănătoase și active, astfel cum se menționează în Strategia Europa 2020, 
este esențială implicarea autorităților locale și regionale. Inițiativele create și acțiunile 
întreprinse pe baza unei abordări ce constă în asumarea acestora la diferitele niveluri 
asigură implicarea acestor autorități. În plus, prin implicarea activă a autorităților 
guvernamentale centrale și descentralizate și printr-o coordonare adecvată a activităților 
Anului European, se vor crea noi sinergii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
(TIC) pentru o bătrânețe frumoasă și a 
propus, în special, dezvoltarea programului 
comun de asistență pentru autonomie la 
domiciliu (AAD). Agenda digitală pentru 
Europa a recomandat, de asemenea, să fie 
întreprinse acțiuni concrete pentru a 
ameliora competențele în informatică ale 
tuturor europenilor, inclusiv pe cele ale 
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul.

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
aplicațiilor și serviciilor tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru 
o bătrânețe frumoasă și a propus, în 
special, dezvoltarea programului comun de 
asistență pentru autonomie la domiciliu 
(AAD). Agenda digitală pentru Europa a 
recomandat, de asemenea, să fie întreprinse 
acțiuni concrete pentru a ameliora 
competențele în informatică ale tuturor 
europenilor, inclusiv pe cele ale 
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul.
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Or. en

Justificare

Acest amendament oferă clarificări în ceea ce privește rolul TIC pentru asigurarea unei 
îmbătrâniri în bune condiții.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În contextul „Europa 2020”, 
Comisia a propus lansarea, până la 
începutul anului 2011, în cadrul 
inițiativei „O Uniune a inovării", a unui 
proiect-pilot privind îmbătrânirea activă și 
sănătoasă. Acest proiect-pilot, care 
reprezintă primul parteneriat pentru 
inovare, are drept obiectiv ca, până în 
2020, cetățenii europeni să trăiască mai 
mult timp în mod independent și în bune 
condiții de sănătate, crescându-se cu doi 
ani numărul mediu de ani de viață 
sănătoși. În plus, acesta este menit să 
genereze o îmbunătățire a sustenabilității 
și eficienței sistemului social și de 
sănătate european, precum și crearea 
unei piețe a UE și globale pentru 
aplicațiile și serviciile inovatoare ale TIC. 
Acest lucru ar oferi noi oportunități 
companiilor din UE, îmbunătățind astfel 
competitivitatea UE și promovând 
ocuparea forței de muncă în regiunile 
Europei.

Or. en

Justificare

Acest proiect-pilot recent anunțat ar trebui menționat pentru a se putea avea o perspectivă 
mai largă asupra acțiunilor și inițiativelor UE.



PE452.779v01-00 8/14 PA\839129RO.doc

RO

Amendamentul 6

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 
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.

(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 
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, în special atunci când se 
abordează probleme legate de incluziunea 
socială, precum situațiile de trai dificil 
sau chiar de sărăcie. 

Or. en
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Justificare

În unele orașe și regiuni din UE, persoanele vârstnice nu pot beneficia de inițiative concrete 
de promovare a unei îmbătrâniri active din cauza faptului că trăiesc sub standardele medii de 
bunăstare sau chiar sub pragul sărăciei.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivele Anului european pentru 
îmbătrânirea activă, care face obiectul 
prezentei propuneri, nu pot fi realizate pe 
deplin la nivel de stat membru din cauza 
necesității de a schimba informații între țări 
diferite și de a disemina bunele practici în 
întreaga Uniune, aceste obiective putând
fi, din aceste motive și având în vedere 
amploarea acțiunii propuse, mai bine 
atinse la nivelul Uniunii. În conformitate 
cu principiul proporționalității stipulat la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, prezenta decizie nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(16) Obiectivele Anului european pentru 
îmbătrânirea activă, care face obiectul 
prezentei propuneri, nu pot fi realizate pe 
deplin la nivel de stat membru din cauza 
necesității de a schimba informații între țări 
diferite și de a disemina bunele practici în 
întreaga Uniune. Ar trebui ținut seama de 
faptul că orașele, regiunile și statele 
membre joacă un rol central în realizarea 
acestor acțiuni specifice și că, fără a 
aduce atingere principiului subsidiarității
și având în vedere amploarea acțiunilor
propuse, aceste obiective pot fi mai bine 
atinse atunci când inițiativele sunt luate la 
nivelul Uniunii. În conformitate cu 
principiul proporționalității 
stipulat la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Or. en

Justificare

În temeiul principiului subsidiarității, responsabilitatea de a lansa un an al îmbătrânirii 
active revine Uniunii Europene. Este însă esențial ca la desfășurarea diferitelor acțiuni să fie 
implicați actorii locali și regionali din statele membre. 
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Amendamentul 8

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 între generații” (denumit în 
continuare 
„Anul European”).

Or. en

Justificare

Prin adăugarea acestui subtitlu la numele Anului European se evidențiază un motiv important 
pentru care societățile trebuie să promoveze o îmbătrânire activă, și anume  promovarea 
solidarității între generații. În plus, acest subtitlu implică faptul că mentalitățile trebuie 
schimbate și că trebuie instituit un sprijin durabil pentru o îmbătrânire activă.

Amendamentul 9

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 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 

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale 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. În 
acest sens, este esențial ca Anul European 
să sprijine și să stimuleze proiectele și 
inițiativele locale și regionale care permit 
persoanelor care aparțin unei societăți în 
curs de îmbătrânire să participe cât se 
poate de mult la viața comunității lor și să 
dea posibilitatea persoanelor în vârstă din 
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bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

această societate în curs de îmbătrânire să 
beneficieze de o  protecție și asigurare 
socială adecvate și de îngrijiri de sănătate 
de calitate. În plus, statele membre și 
orașele și regiunile acestora au 
responsabilitatea de a crea un cadru în 
care părțile interesate din sectorul public 
și privat să poată coopera în mod eficient 
în vederea atingerii acestor obiective 
comune. 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 și 
în activitățile de voluntariat, 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:

Or. en

Justificare

În lumina Anului European al voluntariatului, este important să se sublinieze contribuția 
adusă societății de persoanele în vârstă prin intermediul activităților de voluntariat. 
Diferitele părți interesate pot coopera pentru a crea avantaje pentru cetățenii unei societăți 
în curs de îmbătrânire doar dacă dispun de un cadru de acțiune bine determinat.  

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
potențialul persoanelor vârstnice.

sensibilizarea opiniei publice la toate 
nivelurile administrative ale statelor 
membre, ale orașelor și regiunilor cu 
privire la importanța îmbătrânirii active 
pentru a evidenția rolul util pe care 
persoanele în vârstă îl joacă în societate și 
în economie, pentru a promova 
îmbătrânirea activă, a intensifica efortul 
de exploatare a potențialului persoanelor 
vârstnice, a include îmbătrânirea activă 
printre prioritățile agendei politice a 
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actorilor naționali, regionali și locali și 
pentru a promova solidaritatea între 
generații;

Or. en

Justificare

Pentru a spori eficacitatea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice, este foarte 
important să se evite focalizarea doar pe campaniile naționale. Autoritățile naționale ar 
trebui să includă în cadrul acțiunilor lor actorii locali și regionali, precum și să promoveze 
implicarea acestora. În acest context, sunt necesare campanii de sensibilizare a opiniei 
publice desfășurate la toate aceste niveluri. Trebuie subliniat faptul că, pentru a exercita o 
influență asupra agendelor politice, ar trebui implicate, prin intermediul campaniilor de 
sensibilizare a opiniei publice, toate nivelurile de guvernare. 

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

stimularea dezbaterii, sprijinirea și 
dezvoltarea exercițiului învățării reciproce 
între actorii publici și privați de la nivel 
național, regional și local în vederea 
promovării cu mai mult succes a 
politicilor de îmbătrânire activă, în vederea 
identificării și diseminării bunelor practici 
și a promovării cooperării și a sinergiilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca toți actorii responsabili de punerea în practică a unui mare număr de proiecte și 
inițiative în domeniul îmbătrânirii active să fie încurajați să-și împărtășească experiența 
acumulată și bunele practici.
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Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă, de exemplu promovarea 
unui mediu propice unei inovări în 
domeniul TIC capabil să răspundă 
provocărilor unei societăți în curs de 
îmbătrânire, cadru care să permită
actorilor publici și privați de la nivel 
național, regional și local să elaboreze 
politici prin intermediul unor activități 
specifice și fixarea de obiective specifice în 
domeniul îmbătrânirii active prin 
dezvoltarea unor strategii pe termen lung.

Or. en

Justificare

Având în vedere că Anul European al îmbătrânirii active ar trebui să mobilizeze toate 
nivelurile administrative ale statelor membre, acestea ar trebui să se concentreze pe 
dezvoltarea unor politici comune și a unor strategii pe termen lung, care fac posibilă crearea 
unei moșteniri durabile. Dezvoltarea unor TIC care să răspundă provocărilor unei societăți 
în curs de îmbătrânire permite statelor membre să creeze o „economie a vârstei a treia”; 
astfel, societatea în curs de îmbătrânire creează beneficii atât pentru economie, cât și pentru 
competitivitatea generală.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Inițiativele luate în lumina Anului 
European al îmbătrânirii active vor fi 
bazate pe o abordare descentralizată și pe 
o asumare a lor la toate nivelurile.

Or. en
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Justificare

Este importantă implicarea actorilor locali și regionali din statele membre în realizarea 
acțiunilor specifice. Asumarea la toate nivelurile ar trebui să asigure o puternică implicare a 
tuturor părților interesate și să reprezinte o bază pentru realizarea unor eforturi și inițiative 
durabile.

Amendamentul 14

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.

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. În 
plus, prin stabilirea unor orientări 
strategice privind punerea în aplicare a 
diverselor proiecte din țara sa, 
coordonatorul național ar trebui să creeze 
un cadru de monitorizare clară a 
acțiunilor întreprinse de autoritățile și 
părțile interesate de la nivel regional și 
local pentru a promova crearea de 
sinergii, a asigura eficacitatea și coerența 
eforturilor întreprinse și a evita 
inconsecvențele și dublarea acțiunilor.

Or. en

Justificare

Coordonatorii naționali ar trebui să gestioneze inițiativele și acțiunile care sunt puse în 
aplicare atât la nivel național, cât și la nivel local și regional pentru a evita dublarea 
acestora și a promova crearea de sinergii.


