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zilele seniorilor au participat peste 11.000
de cetățeni din întreaga Uniune Europeană
și mai mult de 420 de școli au luat parte la
generațiile @ activitățile școlare. Aceştia au
comunicat că 337 de evenimente au fost
organizate pentru Anul European 2012,
rezultând 6162 de articole tipărite, 3432
articole on-line, 329 de emisiuni și
1.578.000 de vizite pe site-ul Anului
European.

Anul European al Îmbătrânirii Active şi al
Solidrităţii între Generaţii 2012 a fost
destinat creşterii gradului de conştientizare
a contribuţiei pe care persoanele în vârstă
o oferă societăţii. A căutat să încurajeze
factorii de decizie și părțile interesate de la
toate nivelurile, să ia măsuri pentru a crea
oportunități mai bune pentru procesul de
îmbătrânire
activă
și
consolidarea
solidarității între generații.

O varietate mare de realizări
În decembrie 2012 Comisia Europeană a
transmis un film de scurt metraj, în care au
fost prezentate toate realizările Anului
European 2012. A fost subliniat faptul că 38
de președinți, prim-miniștri și miniștri au
luat parte la evenimentele din Anul
European 2012, alături de alți peste 5.000
de participanți. Este raportat faptul că la

Evenimentul de încheiere a Anului
European 2012 a avut loc în 10 decembrie
la Nicosia, organizat de către Președinția
Uniunii Europene din Cipru. Anul european
2012 a mobilizat o gamă largă de persoane
interesate din întreaga Europă pentru a
promova îmbătrânirea activă și relațiile mai
bune între generații. A dat naștere la sute
de noi inițiative și manifestări la nivel
european, național, regional sau local, în
ceea ce privește ocuparea forței de muncă,
participarea socială și viață independentă a
persoanelor în vârstă.

Iniţiativele politice de lansare
În plus, statele membre ale Uniunii
Europene au elaborat împreună cu Comisia
Principiile Directoare pentru Îmbătrânirirea
Activă și a Solidarității între Generații care
au fost avizate de către miniștrii afacerilor
sociale din Uniunea Europeană în data de 6
decembrie 2012. Principiile directoare se
adresează statelor membre, regiunilor și
orașelor, companiilor și altor organizații
relevante, care au de jucat în continuare un
rol în îmbunătățirea condițiilor pentru
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îmbătrânirea activă în următorii ani. La
conferinţa de încheiere, un nou indice al
îmbătrânirii active (AAI) a fost prezentat
pentru prima dată publicului. AAI a fost
dezvoltat într-un proiect comun între
Comisia Europeană și Comisia Economică a
Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE).
Indicele va ajuta statele membre ale
Uniunii Europene pentru a identifica
provocările și potențialul nevalorificat și
pentru a monitoriza progresele realizate în
domeniul îmbătrânirii active. Multe dintre
statele membre au utilizat impulsul politic
creat de Anul European 2012 pentru
lansarea unor inițiative politice importante.
Acestea au inclus următoarele:
 Austria a prezentat un Plan Federal
pentru Cetăţenii Seniori în Ianuarie
2012.
• Belgia a stabilit în noiembrie 2012, un
nou Consiliu Consultativ Federal
pentru Vârstnici.
• Germania a condus o campanie de
conștientizare. Agenția Germană
Anti-discriminare a declarat 2012
Anul European pentru Combaterea
Discriminării între generaţii.

Depășirea provocărilor
În discursul său de închidere în cadrul
conferinței din Cipru, László Andor,
comisarul Uniunii Europene pentru
Ocuparea Forței de Muncă, Incluziunii și
Afacerilor Sociale, a declarat faptul că Anul
European 2012 a fost un reper important în
efortul de a sprijini dezvoltarea politicilor și
a inițiativelor de îmbătrânire activă. El a
spus că a fost "impresionat de
angajamentul și de ideile inovatoare
prezentate de sute de organizații, companii
și persoane fizice din Europa, care au oferit
mari oportunități oamenilor să continue să
lucreze și să participe activ în economie și
în societate". Comisarul a spus: "Aceasta
mă face încrezător că putem reuși în
abordarea provocărilor în ceea ce priveşte
îmbătrânirea populației. Am să vă încurajez
să continuaţi eforturile şi după ce Anul
European se încheie". În timp ce așteaptăm
cu nerăbdare rezultatele evaluării Anului
European 2012 care sunt efectuate de
către Ecorys, ne cotinuăm eforturile de a
promova îmbătrânirea activă și de învățare
tarziu în viaţă, prin activitățile de lucru ale
rețelei ForAge.

• Irlanda a decis că toate autoritățile
locale din Irlanda vor avea propriul
Program Județean de Îmbătrânire
Fericită, de la sfârșitul anului 2013.
• Polonia a adoptat în august 2012, un
program guvernamental pentru
Activitatea Socială a Seniorilor pentru
anii 2012-2013.
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