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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros aplinkybės

Nuo pat devintojo dešimtmečio beveik kasmet ES lygiu buvo organizuojami konkrečioms 
temoms skirti Europos metai. Jų tikslas – gerinti visuomenės informuotumą ir atkreipti 
nacionalinių vyriausybių dėmesį į svarbius klausimus, kuriuos ES šalys nori pabrėžti 
kolektyviai. Pavyzdžiui, 2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi metais, o 2011 m. bus Europos savanoriškos veiklos metai. Metų temos 
pasirenkamos iš anksto, kad būtų galima parengti kampanijas ir atlikti parengiamuosius 
darbus.  

Šiuo metu siūloma 2012 Europos metų tema – Aktyvus senėjimas. Šia tema ketinama remtis 
gerinant informuotumą, nustatant pažangiosios patirties pavyzdžius ir juos skleidžiant, taip 
pat skatinant ne tik politikos rengėjus, bet ir visų lygmenų suinteresuotąsias šalis propaguoti 
„senstančių“ Europos gyventojų tarpe aktyvumo ir veiklos idėją.

Kaip ir ankstesniais Europos metais, siūlomos priemonės apims informavimo ir rėmimo 
kampanijas, Europos, šalies, regiono ar vietos masto renginius ir iniciatyvas, kuriomis bus 
siekiama viešinti ir skleisti informaciją apie šios srities gerąją patirtį. Be to, Komisija tikisi 
paskatinti visas ES šalis įsipareigoti 2012 m. vykdyti tam tikrus veiksmus ir siekti tam tikrų 
tikslų, kad 2012 m. pabaigoje būtų gauti apčiuopiami rezultatai.

Komisija pareiškė, kad minėtiems metams neieško atskiro finansavimo, tačiau ji siūlo, kad, 
kaip ir ankstesniais metais, finansavimas Aktyvaus senėjimo metų kampanijoms (ir kitai 
veiklai) būtų teikiamas pagal esamas Bendrijos programas ir iš administracinių biudžetų. Nors 
toks požiūris į finansavimą yra suprantamas atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos būklę, 
nuomonės referentas norėtų atkreipti dėmesį į problemišką šio klausimo pobūdį, ypač turint 
omenyje neseniai apkarpytas biudžeto eilutes pagal kurias lėšos skiriamos ilgalaikiams 
projektams ir programoms (pvz., mokymosi visą gyvenimą programoms) finansuoti.

Pastabos

Nuomonės referentas pripažįsta, kad ES gyventojai pastebimai sensta. Iš tyrimų duomenų 
matyti, kad nuo 2012 m. Europoje darbingo amžiaus gyventojų pradės mažėti, o vyresnių kaip 
60 metų žmonių ir toliau daugės maždaug dviem milijonais per metus. Numatoma, kad 
sparčiausiai šis santykis kis 2015–2035 m., kai kūdikių bumo kartos atstovai išeis į pensiją.

Visuomenės senėjimas tapo viena iš didžiausių mūsų problemų. Dėl senėjimo pasikeis 
ekonominiai ir socialiniai poreikiai ir Europos šalyse, ir daugelyje kitų pasaulio regionų.
Aptardami įvairias su tuo susijusias problemas turime pripažinti, kad vyresnio amžiaus 
žmonės yra vertingas turtas ir kad jie duoda ypatingą naudą mūsų visuomenėms, tačiau dažnai 
jų nepaisoma. Taigi turime pabandyti dar geriau pasinaudoti indėliu, kurį vyresnio amžiaus 
žmonės galėtų duoti visuomenei ateityje.

Nuomonės referentas ypač norėtų atkreipti dėmesį į žodį aktyvus. Nuomonės referentas 
pabrėžia, kad žodis aktyvus reiškia ne tik fizinį aktyvumą ar gebėjimą ilgiau dalyvauti 
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darbinėje veikloje, aktyvus taip pat turėtų reikšti nepaliaujamą ir aktyvų asmens dalyvavimą 
socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje ir pilietinėje veikloje.

Nuomonės referentas žino, kad dėl visuomenės senėjimo politikos formuotojams kyla daug 
esminių klausimų. Štai kai kurie iš jų:

1. kaip būtų galima pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę žinant, kad 
žmonės gyvena ilgiau?

2. kaip padėti senstantiems žmonės išlikti aktyviems?

3. kaip užtikrinti, kad jaunesnioji karta būtų aktyvesnė atsižvelgdama į vyresniąją kartą?

4. koks būtų geriausias šeimos ir valstybės vaidmens santykis teikiant priežiūrą senstantiems 
žmonėms, kuriems reikia pagalbos?

Siekiant aktyvaus senėjimo reikia sudaryti daugiau galimybių vyresnio amžiaus žmonėms 
toliau dirbti, ilgiau išlikti sveikiems ir kitaip prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Pavyzdžiui, 
savanoriška veikla turi būti remiama visais valdymo lygmenimis vykdant įvairių sričių 
politiką. Taigi, tinkama prieš Aktyvaus senėjimo metus paskelbti Savanoriškos veiklos metus.
Vis dėlto, kaip anksčiau tvirtino Parlamentas, Europos metai neturėtų tapti tik viešųjų ryšių 
akcija, reikėtų dėti pastangas ir vykdant konkrečių sričių politiką, programas ir kitas 
iniciatyvas sustiprinti šiuos siekius ir rezultatus ir tuo pačiu suteikti stimulą naujai veiklai ir 
naujai politikai.

Su aktyviu senėjimu susijusius klausimus reikia spręsti imantis veiksmų įvairiose srityse, ypač 
darbo vietose, nuolat sudarant galimybes mokytis vyresnio mažiaus darbuotojams ir taip 
užtikrinant, kad žmonės galėtų išlikti aktyvūs. Be to, vyresnio amžiaus žmones reikia mokyti 
naudotis naujomis technologijomis. Reikia priminti ir tai, kad kartų solidarumas gali turėti 
teigiamos įtakos mokymosi patirčiai ir netgi paskatinti mokytis bei padėti perduoti kultūrines 
vertybes.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, sveiką senėjimą 
propaguoti skatinant užsiimti kultūrine 
veikla (įskaitant sportą), kuri turi 
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vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti 
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų 
kliūtis.

teigiamos įtakos tiek proto, tiek fizinei 
sveikatai, yra dar svarbiau nei anksčiau. 
Dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali 
padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie 
gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, 
galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo 
kokybę ir šalinti sveikatos ir socialinės 
rūpybos sistemų kliūtis. Siekiant šių tikslų 
reikia skatinti vyresnio amžiaus žmonių 
fizinę veiklą ir sportą ir palengvinti jiems 
galimybes naudotis viešaisiais sporto 
centrais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė 
rezoliuciją „Demografinių pokyčių 
Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio 
amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir 
socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas 
poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo 
galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, 
naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė 
ekonomika“), atsirandančias didėjant 
vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti 
tam tikras prekes ir paslaugas, ir teigiamo 
vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio 
visuomenėje svarbą.

(7) 2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė 
rezoliuciją „Demografinių pokyčių 
Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio 
amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir 
socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas 
poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo 
galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, 
įskaitant tas galimybes, kurias teikia 
savanoriškas darbas, naujas ekonomikos 
galimybes („sidabrinė ekonomika“), 
atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus 
žmonių poreikiui gauti tam tikras prekes ir 
paslaugas, ir teigiamo vyresnio amžiaus 
žmonių įvaizdžio visuomenėje svarbą.
Kaip dalis ES plėtros, kaimynystės ir 
vystymosi politikos, pensininkų ekspertų 
komiteto, tokio, kokie jau egzistuoja 
daugelyje šalių, sukūrimas gali būti labai 
naudingas. Vyresnio amžiaus žmonių 
atliekamas vertingas savanoriškas darbas 
yra puikus pavyzdys, koks svarbus yra 
senėjančios visuomenės įnašas į 
visuomenės gyvenimą ir ekonomiką, ir 
ateityje tai reikėtų dar labiau skatinti.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė 
išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės:
aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose 
pripažįstama, kad siekdami gyventi aktyvų 
gyvenimą ir senti oriai vyresnio amžiaus 
žmonės susiduria su rimtomis problemomis 
visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms 
narėms ir Komisijai siūloma nemažai 
priemonių.

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė 
išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės:
aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose 
pripažįstama, kad siekdami gyventi aktyvų 
gyvenimą ir senti oriai vyresnio amžiaus 
žmonės susiduria su rimtomis problemomis 
visoje Europos Sąjungoje, o valstybėms 
narėms ir Komisijai siūloma nemažai 
priemonių. Planuojamos iniciatyvos 
senjorams taip pat turėtų apimti kultūros 
sektorių ir bendro vystymo sritį, siekiant 
per integraciją ir įtraukimą apsaugoti 
vyresnio amžiaus žmones nuo socialinės 
atskirties ir vienatvės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 
socialinės sanglaudos ir didesnio našumo 
Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir 
aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate 
siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės 
turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų 
reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių 
nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių 
veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami 
Sąjungos lygiu vykdant Europos metų 
veiklą, skirtą informuotumui didinti ir 

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 
socialinės sanglaudos ir didesnio našumo 
Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir 
aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate 
siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės 
turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Būtina naudoti 
naujas technologijas skatinant 
mokomąsias iniciatyvas, kuriomis 
siekiama išplėsti vyresnio amžiaus žmonių 
žinias ir padėti jiems įgyti techninių 
įgūdžių. Siekiant šių tikslų reikalingi visų 
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gerosios patirties mainams skatinti.
Nacionaliniai koordinatoriai turėtų 
pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai 
būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais 
Europos metų tikslais. Be to, planuojama, 
kad dalyvaus ir kitos institucijos ir 
suinteresuotosios šalys.

lygių valdžios ir įvairių nevyriausybinių 
suinteresuotųjų šalių veiksmai; savo ruožtu 
jie gali būti remiami Sąjungos lygiu 
vykdant Europos metų veiklą, skirtą 
informuotumui didinti ir gerosios patirties 
mainams skatinti. Nacionaliniai 
koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad 
nacionaliniai veiksmai būtų koordinuojami 
ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais.
Be to, planuojama, kad dalyvaus ir kitos 
institucijos ir suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d.
priimtoje strategijos „Europa 2020“ 
pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje –
Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, 
visų pirma siūlydama geriau vykdyti 
bendrą programą „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“. Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat 
rekomenduojama imtis koordinuotų 
veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant 
itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę 
(15 mln. arba maždaug 30 proc. visų 
gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi 
internetu, skaitmeniniam raštingumui 
didinti.

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d.
priimtoje strategijos „Europa 2020“ 
pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje –
Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, 
visų pirma siūlydama geriau vykdyti 
bendrą programą „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“. Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat 
rekomenduojama imtis koordinuotų 
veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant 
itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę 
(15 mln. arba maždaug 30 proc. visų 
gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi 
internetu, skaitmeniniam raštingumui 
didinti. Didinant naujų technologijų 
naudojimo galimybes ir rengiant su šių 
technologijų naudojimu susijusius 
mokymus dar labiau pagerėtų vyresnio 
amžiaus žmonių galimybės pasinaudoti 
mokymosi visą gyvenimą galimybėmis; tai 
taip pat padėtų pašalinti su atstumu ir 
negalia susijusias kliūtis mokytis visą 
gyvenimą.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 
programos, Senėjimo informacinėje 
visuomenėje veiksmų planas, bendra 
mokslinių tyrimų ir naujovių programa 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių 
programa ir bandomieji vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir 
Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos 
metų veiklai skirtas bendras Sąjungos 
finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, 
metiniu arba daugiamečiu pagrindu 
taikomas esamoms užimtumo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių sričių 
programoms ir atskiroms biudžeto 
eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla 
gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa ir 
ypač Grundtvig programa, Visuomenės 
sveikatos programa, konkrečios 
Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros programos 
informacinių ir ryšių technologijų bei 
socialinių ir ekonomikos mokslų ir 
humanitarinių mokslų programos, 
Senėjimo informacinėje visuomenėje 
veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir 
naujovių programa „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo 
ir naujovių programa ir bandomieji 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT 
diegimo projektai, parengiamųjų 
socialinio turizmo veiksmų programa 
„Calypso“ ir Mobilumo mieste veiksmų 
planas. Europos metų veiklai skirtas 
bendras Sąjungos finansavimas atitiks 
prioritetus ir taisykles, metiniu arba 
daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sričių programoms ir atskiroms 
biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų 
veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai 
auga, potencialą, taip saugant kartų 
solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad 
sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą 
visuomenės gyvenime kovojama su 
socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas 
senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai 
auga, potencialą, taip saugant kartų 
solidarumą, gerinti vyresnio amžiaus 
žmonių, kaip natūralios ir neatsiejamos 
visuomenės dalies, įvaizdį ir išryškinti 
neįkainojamos patirties indėlį visai 
visuomenei, pagyvenusių žmonių 
sukauptą per visą jų gyvenimą. Aktyvus 
senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės 
galimybės ir mokamo bei nemokamo 
darbo sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms 
reikštis darbo rinkoje ir perduoti tradicinių 
profesijų žinias, skatinant aktyvų 
dalyvavimą visuomenės gyvenime 
kovojama su socialine atskirtimi ir 
skatinant kultūrinę veiklą (įskaitant 
sportą) skatinamas sveikas senėjimas. 
Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir 
dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus 
žmonių potencialui telkti;

(1) (1) didinti bendrą gyventojų
informuotumą apie aktyvaus senėjimo 
vertę ir kovoti su neigiamais senyvo 
amžiaus žmonių stereotipais, siekiant 
atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio 
amžiaus žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir 
dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus 
žmonių potencialui telkti atkreipiant 
dėmesį į mokymosi visą gyvenimą 
strategijas, įskaitant strategijas, susijusias 
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su naujų technologijų naudojimu;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių 
narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių 
abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti 
aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir 
skleisti gerąją patirtį ir skatinti 
bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio 
sąveiką;

(2) skatinti diskusijas, keistis informacija
ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių 
suinteresuotųjų šalių abipusį mokymąsi, 
siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo 
politiką, nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir 
skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus 
pobūdžio sąveiką;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti politiką vykdydamos 
konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti 
konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių 
tikslų.

(3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti politiką vykdydamos 
konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti 
specifinių ir konkrečių su aktyviu senėjimu 
susijusių tikslų rengiant ilgalaikes 
strategijas ir reguliariai vertinant 
programos, specifinės veiklos ir tikslų 
efektyvumą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) užtikrinti, kad valstybės narės 
skatintų visas amžiaus grupes bendrauti ir 
bendradarbiauti tarpusavyje ir kurti 
kolegialius santykius tarp visų kartų, 
tokiu būdu kovojant su diskriminacija ir 
išnaudojimu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos;

– informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos, įskaitant naujų žiniasklaidos 
priemonių ir interneto naudojimą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacijos ir patirties mainai; – informacijos ir patirties mainai per 
nacionalinius koordinatorius ir kontaktų 
tinklus, sukurtus suinteresuotųjų 
subjektų, kurie prisideda siekiant Europos 
metų tikslų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Komisija ir valstybės narės turi būti 
skatinamos teikti daugiau galimybių 
tiems, kurie to pageidauja, padėti 
pagyvenusiems žmonėms ir vykdyti lėšų 
rinkimo programas taip, kad jų 
entuziazmas ir patirtis padėtų siekti 
teigiamų tikslų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių aspektą.

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių ir žmonių su negalia aspektą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį 
koordinatorių, atsakingą už šalies 
dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą. Nacionalinis koordinatorius 
taip pat turėtų užtikrinti deramą 
nacionalinės veiklos koordinavimą.

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį 
koordinatorių, atsakingą už šalies 
dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą. Nacionalinis koordinatorius 
taip pat turėtų užtikrinti deramą 
nacionalinės veiklos koordinavimą ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimą apibrėžiant ir įgyvendinant 
Europos metų veiklą vietos, regionų ir 
nacionaliniu lygmenimis.

Pagrindimas

Daug pilietinės visuomenės organizacijų gali prisidėti prie aktyvaus senėjimo vietos ir 
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regionų lygiu. Jų patirtis, kompetencija ir pajėgumai yra svarbūs vyriausybės veiksmų 
kanalai. Šios organizacijos bet kuriuo lygmeniu nuo pradžios iki pabaigos turi būti įjungtos ir 
įtrauktos į visas Europos metų veiklas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių 
susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo 
ir informacijos mainų, įskaitant informaciją 
apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų 
įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių 
susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo 
ir informacijos bei žinių mainų, įskaitant 
informaciją apie prisiimtus įsipareigojimus 
ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, 
tikslais.
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