СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

ЕС стартира Европейската година на активния
живот на възрастните хора и солидарността
между поколенията: включете се!
Копенхаген, 18 януари 2012 – Днес се отбелязва началото на Европейската
година на активния живот на възрастните хора и солидарността между
поколенията с двудневна конференция в Копенхаген, организирана от
Европейската комисия и датското председателство на ЕС. Целта на
Европейската година е да се повиши осведомеността за активния живот на
възрастните хора, особено в сферите на заетостта, участието в обществени
дейности и независимия им живот. Европейската година ще насърчи
заинтересованите лица и политиците да поставят ангажименти в тези области
и да предприемат конкретни мерки.
Тези ангажименти могат да варират от законодателна реформа (т.е.
премахване на пречките, които възпрепятстват оставането на работа на
възрастните хора) до анализ или публични дебати, повишаване на
осведомеността или определяне на приоритетите за действие. Например,
градовете могат да се присъединят към програмата на Световната здравна
организация за благоприятни за живота на възрастните хора градове,
компаниите могат да подобрят условията на труд за възрастните работещи,
организациите
на
гражданското
общество
могат
да
подпомагат
доброволческите дейности на възрастни хора. Уебсайтът на Европейската
година е мястото, където тези ангажименти могат да придобият публичност и
където може да се открие вдъхновение от това, което се случва другаде. В
края на годината най-успешните ангажименти ще получат признание на
национално и европейско ниво.
Ласло Андор, Комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и
приобщаването, казва: “Активният живот на възрастните хора се отнася до
това да им помагаме да останат на работа и да споделят своя опит, състои се
в това те да продължат да играят активна роля в обществото и да живеят по
възможно най-здравословния, най-независимия и най-удовлетворяващия ги
начин. Активният живот на възрастните хора е задължителен, за да достигнем
нашата цел от 75% заетост и да спасим от бедността най-малко 20 милиона
души до 2020 г. Годината призовава за действия в различни области – заетост,
социална закрила, образование и обучение, здравни и социални услуги,
жилищен фонд и обществена инфраструктура".
Населението на ЕС е застаряващо. От 2012 г. европейското население в
трудоспособна възраст ще започне да намалява, докато броят на хората над
60-годишна възраст ще се увеличава бързо, с около два милиона души
годишно. Тази демографска смяна е резултат от достигането на пенсионна
възраст при голямата група от хора от т.нар. поколение „бейби бум“, родени

след Втората световна война. Сега средната възраст в Европейския съюз е
около 40 години, но до 2060 г. тя ще се увеличи на 47 години. В 27-те държавичленки на ЕС пропорцията на населението на 55 и повече години се е
повишила от 25% през 1990 г. до 30% през 2010 г. и се очаква да достигне
около 40% до 2060 г. Все пак, европейците не просто живеят по-дълго – те са и
по-здрави от всякога, което предлага допълнителен потенциал за обществото
и икономиката.
Европейската година 2012 обхваща три измерения на активния живот на
възрастните хора:
 Активен живот на възрастните хора в условията на заетост.
Насърчаването на възрастните работещи да останат на работа изисква
забележително подобряване на условията на труд и адаптирането им
към здравния статус и потребностите на възрастните работещи,
усъвършенстване на уменията им чрез осигуряване на по-добър достъп
до обучение през целия живот и преразглеждане на системите за
данъци и ползи с цел обезпечаване наличието на ефективни стимули
да се работи по-дълго.
 Участие в социални дейности. Подобряване на възможностите и
условията за възрастните хора да дадат своя принос към обществото
под формата на доброволчески дейности или като семейни помощници
и да участват в обществото, като така се избягва социалната изолация
и много от свързаните с нея рискове и проблеми.
 Независим
живот.
Здравно
промотиране
и
профилактично
здравеопазване чрез мерки, които удължават максимално годините
здравословен живот и предотвратяват зависимостта, както и
създаването на среда, по-благоприятна за живота на възрастните хора
(обществени сгради, инфраструктура, транспорт, жилищни сгради),
която им позволява да останат възможно най-независими.

Основна информация
През цялата Европейска година на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията ще се реализират стотици дейности,
проекти и комуникационни събития и ще бъдат представяни както в ЕС, така
и на национално ниво.
 Конференцията за откриване на Европейската година (ЕГ) 2012 в
Копенхаген, която ще се концентрира върху начина, по който
новаторството може да допринесе за нови решения на бъдещите
предизвикателства пред застаряващото европейско общество в
сферите на заетостта, здравните и социалните въпроси. Сред
говорителите са: Ласло Андор, Комисар по заетостта, социалните
въпроси и приобщаването и Джон Дали, Комисар по здравеопазване и
потребители, Мете Фредериксен, датският министър на заетостта,
Сотирула Чараламбос, Министър на труда и социалното осигуряване в
Кипър и Карен Хекеруп, датският министър на социалните въпроси и
интеграцията и заинтересовани лица.
 Конференция на журналистите за ЕГ 2012 (конференция
журналисти, която ще се проведе през март 2012 г. в Брюксел)

за

 Разнообразните прояви ще дадат възможност на заинтересованите
лица и гражданите да участват и да допринесат за активния живот на
възрастните хора и солидарността между поколенията в целия ЕС. В
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края на годината някои изключителни постижения
акцентирани на европейска церемония за награждаване.

ще

бъдат

Ключови дати и прояви, свързани с активния живот на възрастните хора:
- 18/19 януари – конференция за откриване на ЕГ 2012 в Копенхаген
- януари/февруари – национални конференции за откриване на годината
- 14 февруари – форум за ЕГ 2012, организиран от Комитета на регионите в
Брюксел
- март – медийна конференция "Отчитане по въпросите за активния живот на
възрастните хора и солидарността между поколенията" в Брюксел
- 7 април – Световен ден на здравето относно здравеопазването и живота на
възрастните хора
- 29 април – Европейски ден на солидарността между поколенията
(насърчаване на срещи между представители на различните поколения в
училищата в седмиците преди и след 29 април)
- 4 юни - Конференция относно "Доброто управление
здравословен живот на възрастните хора" в Брюксел

за

активен

и

- 19/20 септември - Конференция на министрите от Икономическата комисия
за Европа на ООН (UNECE) относно активния живот на възрастните хора във
Виена
- 1 октомври – международен ден на възрастните хора
- 4 ноември – европейски форум по демография
- ноември - церемония по награждаването в Брюксел
- декември – конференция за закриване на годината в Кипър

За повече информация:
Официален уебсайт за Европейската година
Лична страница на Ласло Андор, европейски Комисар по заетостта,
социалните въпроси и приобщаването

Вижте още:
Специален Евробарометър 378: Активен живот на възрастните хора (Доклад и
фактология)
Сравнителна информация за държавите-членки на ЕС в IP/12/16
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML
&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
и в Меморандума (MEMO/12/10)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/10&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Бюлетин на Eurostat
Публикации:
Брошура на Eurostat – Активен живот на възрастните хора и солидарност
между поколенията – статистически портрет на Европейския съюз за 2012
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Как да насърчаваме активния живот на възрастните хора в Европа – подкрепа
от ЕС за местните и регионални главни действащи лицаs
Европейска година на активен живот на възрастните хора и солидарност
между поколенията 2012
Видео:
Видеоклип относно Европейската година – Никога не остарява …
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1002&langId=en
Видео анимация за пенсиитеs
По повод стартирането на Европейската година 2012 дирекция „Аудиовизуални
услуги“ към ГД „Комуникации“ създаде първият от двата видео материала с
продължителност
26
минути.
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550

За контакти:
Андреа Ричарели, ICWE GmbH; Телефон: +49 (0)30 310 18 18 43; Факс: +49
(0)30 324 98 33; andrea.ricciarelli@icwe.net
Cristina Arigho:
+32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
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