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Изменение 25
Anna Záborská

Предложение за решение
Наименование 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за решение на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската година на 
активния живот на възрастните хора
(2012 г.) (текст от значение за ЕИП)

Предложение за решение на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската година на 
активния живот на възрастните хора и 
солидарността между поколенията 
(2012 г.) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 26
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 25 от Хартата 
на основните права Съюзът признава и 
зачита правото на възрастните хора да 
водят достоен и независим живот и да 
участват в социалния и културния 
живот.

(3) В съответствие с член 25 от Хартата 
на основните права Съюзът признава и 
зачита правото на възрастните хора да
имат достъп до подходящо 
здравеопазване и социална подкрепа, 
да водят достоен и независим живот и 
да участват в социалния и културния 
живот.

Or. en

Изменение 27
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Застаряването безспорно е 
предизвикателство за цялото 
общество и за всички поколения в 
Европа, но също така е въпрос, който 
се отнася до солидарността между 
поколенията и преди всичко ролята 
на семейството.

Or. cs

Изменение 28
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие с член 34 от 
Хартата на основните права Съюзът 
признава и зачита правото на достъп 
до обезщетенията за социална 
сигурност и до социалните служби, 
които осигуряват закрила.

Or. en

Изменение 29
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В съответствие с член 35 от 
Хартата на основните права Съюзът 
признава правото на висока степен на 
закрила на здравето на всяко лице.

Or. en
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Изменение 30
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве, а оттам 
— и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.
Гъвкавостта в трудовите отношения 
– по-специално така наречените 
атипични договори – трябва да се 
насърчава, за да се гарантира, че всеки 
може да работи в съответствие със 
своите възможности.

Or. cs

Изменение 31
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
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необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което 
и да било поколение преди това.

необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности намиране на работа и за 
активно участие в обществото и в 
семейния живот на бързо 
нарастващото население, което
понастоящем е на прага на 60-те и 
над тази възраст и което, като цяло, е 
по-здраво и по-добре образовано от
предходните поколения.

Or. en

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели, по-специално по време на 
забавяне на икономическия растеж и 
нарастващи бюджетни ограничения.
Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.
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Or. en

Обосновка

По време на икономическа рецесия съществува много голяма необходимост от 
разрешаване на въпроса във връзка с демографските промени и удовлетворяване на 
бъдещите потребности на застаряващото общество по устойчив и подходящ начин.

Изменение 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в семейния, социалния 
и обществения живот, например чрез 
доброволчески дейности, учене през 
целия живот, култура и спорт, на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

Or. en

Изменение 34
Anna Záborská

Предложение за решение
Съображение 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Един от начините за справяне 
с бързо настъпващата промяна във 
възрастовата структура се състои в 
насърчаване на активния живот на 
възрастните хора, а оттам — и в 
гарантиране на добри възможности за 
намиране на работа и за активно участие 
в обществото на поколението от 
следвоенния бум в раждаемостта, което, 
като цяло, е по-здраво и по-добре 
образовано от което и да било 
поколение преди това. Друг начин е да 
се насърчава солидарността между 
поколенията.

Or. en

Изменение 35
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на 
поколението от следвоенния бум в 



AM\856841BG.doc 9/88 PE458.631v01-00

BG

раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това.

раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което и 
да било поколение преди това. 
Следователно активният живот на 
възрастните хора изисква 
възприемането на многоизмерен 
подход и ангажимент към мерки, 
приложими през целия живот, а не 
към конкретна възрастова група.

Or. el

Изменение 36
Corina Creţu

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа и за 
активно участие в обществото на
поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което 
и да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
създаването на устойчива култура на 
постоянно активен живот на 
възрастните хора, а оттам — и в 
гарантиране на добри възможности за
намиране на работа и за активно участие 
в обществото и в семейния живот на
бързо нарастващото население, което 
понастоящем е на прага на 60-те и 
над тази възраст и което, като цяло, е 
по-здраво и по-добре образовано от
предходните поколения.

Or. en



PE458.631v01-00 10/88 AM\856841BG.doc

BG

Изменение 37
Ádám Kósa

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
активния живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на добри 
възможности за намиране на работа 
и за активно участие в обществото 
на поколението от следвоенния бум в 
раждаемостта, което, като цяло, е по-
здраво и по-добре образовано от което
и да било поколение преди това.

(4) На няколко поредни заседания на 
Европейския съвет бе призната 
необходимостта от справяне с 
последиците от застаряването на 
населението за европейските социални 
модели. Ключът за справяне с бързо 
настъпващата промяна във възрастовата 
структура се състои в насърчаване на
създаването на устойчива и 
неограничена по отношение на 
средата култура на постоянно 
активен живот на възрастните хора, а 
оттам — и в гарантиране на това, бързо 
нарастващото население, което 
понастоящем е на прага на 60-те и 
над тази възраст и което, като цяло, е 
по-здраво и по-добре образовано от
която и да било подобна възрастова 
група преди това, да разполага с добри 
възможности за заетост и за 
активно участие в семейния живот и 
обществото.

Or. en

Изменение 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве посредством осигуряването на 
всеобщ и равен достъп до 
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може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

здравеопазване придобива все по-
голямо значение. Остаряването в добро 
здраве може да допринесе за 
повишаване на участието на 
възрастните хора на пазара на труда, да 
им даде възможност да запазят 
обществената си активност по-дълго
време, да подобри индивидуалното им 
качество на живот и да смекчи 
напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. pl

Изменение 39
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Ключов фактор за това е 
достъпът до здравеопазване и 
социални услуги. Остаряването в добро 
здраве може да допринесе за 
повишаване на участието на 
възрастните хора на пазара на труда, да 
им даде възможност да запазят 
обществената си активност по-дълго
време, да подобри индивидуалното им 
качество на живот и да смекчи 
напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. cs
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Изменение 40
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве за всички придобива все по-
голямо значение. Остаряването в добро 
здраве представлява процес на 
оптимизиране на възможностите за 
добро физическо, социално и психично 
състояние, за да се даде възможност 
на възрастните хора да участват 
активно в обществото без  
дискриминация и да водят независим 
живот с добро качество. 
Остаряването в добро здраве може
също така да допринесе за повишаване 
на участието на възрастните хора на 
пазара на труда, да им даде възможност 
да запазят обществената си активност 
по-дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. en

Изменение 41
Anna Záborská

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
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може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по-
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.
В този контекст достигането на 
пенсионна възраст следва да бъде 
придружено от проект, който има за 
цел да позволи да се запазят активни 
уменията на остаряващите лица, 
като те продължават да работят 
или да извършват доброволчески 
дейности, включително дейности от 
обхвата на труда. 

Or. en

Изменение 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве и повишаването на 
осведомеността на европейските 
граждани относно проблемите, 
свързани със застаряването на 
населението, придобиват все по-
голямо значение. Остаряването в добро 
здраве може да допринесе за 
повишаване на участието на 
възрастните хора на пазара на труда, да 
им даде възможност да запазят 
обществената си активност по-дълго
време и да участват в полезни за 
обществото дейности, например 
доброволчески дейности, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
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да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването, пенсионното 
осигуряване и социалните грижи, както 
и да им позволи да водят достойно 
съществуване в напреднала възраст.

Or. en

Изменение 43
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по-
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи. 
Цялостната интеграция на 
възрастните хора в обществото е 
изключително важна, за да се 
предотврати всяка форма на 
сегрегация, която би могла да доведе 
до това, възрастните хора да считат 
себе си или да бъдат считани за 
граждани от „втора класа“.

Or. el
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Изменение 44
Corina Creţu

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве за всички придобива все по-
голямо значение, по-специално за 
възрастните хора, като по този 
начин се подпомага тяхната 
жизненост и достойнство.
Остаряването в добро здраве
представлява процес на 
оптимизиране на възможностите за 
физическо, социално и психично 
здраве, за да се даде възможност на 
възрастните хора да участват 
активно в обществото без 
дискриминация и да водят независим 
живот с добро качество. 
Остаряването в добро здраве може
също така да допринесе за повишаване 
на участието на възрастните хора на 
пазара на труда, да им даде възможност 
да запазят обществената си активност 
по-дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. en

Изменение 45
Ádám Kósa

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на (5) С нарастването на дела на 
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възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве за всички придобива все по-
голямо значение, по-специално за 
възрастните хора, като по този 
начин се подпомага тяхната 
жизненост и достойнство.
Остаряването в добро здраве може да 
допринесе за повишаване на участието 
на възрастните хора на пазара на труда, 
да им даде възможност да запазят 
обществената си активност по-дълго
време, да подобри индивидуалното им 
качество на живот чрез по-качествени 
услуги и среда без ограничения, както 
и да смекчи напрежението в системите 
на здравеопазването и социалните 
грижи.

Or. en

Изменение 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по-
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.
Отношението към възрастните хора 
с хронични заболявания, които иначе 
са в добро здравословно състояние, 
следва да бъде без предразсъдъци или 
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дискриминация.

Or. en

Изменение 47
Martin Kastler

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве за всички придобива все по-
голямо значение, по-специално за 
възрастните хора, като по този 
начин се подпомага тяхната 
жизненост и достойнство.
Остаряването в добро здраве
представлява процес на 
оптимизиране на възможностите за 
физическо, социално и психично 
здраве, за да се даде възможност на 
възрастните хора да участват 
активно в обществото без 
дискриминация и да водят независим 
живот с добро качество. 
Остаряването в добро здраве може
също така да допринесе за повишаване 
на участието на възрастните хора на 
пазара на труда, да им даде възможност 
да запазят обществената си активност 
по-дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. en
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Изменение 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа 
насърчаването на остаряването в добро 
здраве придобива все по-голямо 
значение. Остаряването в добро здраве 
може да допринесе за повишаване на 
участието на възрастните хора на пазара 
на труда, да им даде възможност да 
запазят обществената си активност по 
дълго време, да подобри 
индивидуалното им качество на живот и 
да смекчи напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

(5) С нарастването на дела на 
възрастните хора в Европа и 
произтичащото от това увеличаване 
на броя на лицата, страдащи от 
хронични заболявания, все по-голямо 
значение придобиват насърчаването на 
остаряването в добро здраве и 
разработването на инициативи за 
противодействие на здравните 
рискове, свързани с процеса на 
остаряване, като например 
недохранването. Остаряването в добро 
здраве може да допринесе за 
повишаване на участието на 
възрастните хора на пазара на труда, да 
им даде възможност да запазят 
обществената си активност по-дълго
време, да подобри индивидуалното им 
качество на живот и да смекчи 
напрежението в системите на 
здравеопазването и социалните грижи.

Or. en

Обосновка

Много от заболяванията, от които страдат възрастните хора, са породени от 
свързани с храненето фактори, някои от които оказват въздействие още от 
детството. Тези фактори често се придружават от промени, които се появяват 
естествено в процеса на остаряване. Свързаните със здравето разходи на лицата, 
страдащи от недохранване, се оценяват на 120 милиарда евро годишно в ЕС.

Изменение 49
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Трябва да се предприемат 
допълнителни мерки за борба срещу 
информационната изолация на 
остаряващото поколение. Достъпът 
до новите технологии и тяхното 
използване са основно условие за 
активен живот и социално 
приобщаване на възрастните хора.

Or. cs

Изменение 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Активният живот на 
възрастните хора придоби 
стратегическо значение, тъй като 
последиците от икономическата 
криза, която доведе до много голямо 
увеличение на безработицата, 
освобождаване от работа на най-
възрастните работници и 
нарастваща несигурност на 
трудовата заетост, представляват 
допълнително предизвикателство за 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“, касаещи 
възрастните хора, като например 
социалното приобщаване и 
намаляването на броя на хората, 
изложени на риск от бедност.

Or. it
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Изменение 51
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Остаряването в добро здраве 
следва да бъде процес, който 
позволява на хората да придобият 
контрол върху своето здраве и да го 
подобрят чрез равнопоставен достъп 
до качествено здравеопазване и 
дългосрочни грижи. Остаряването в 
добро здраве може да бъде 
постигнато чрез упражняване на 
подходяща физическа дейност, 
здравословно хранене и приемане на 
правилни лекарствени продукти в 
напреднала възраст, както и чрез 
премахване на насилието срещу 
възрастни хора, в това число 
физическия, сексуалния, 
психологическия и финансовия 
тормоз и пренебрегване.

Or. en

Обосновка

За да насърчават активния живот на възрастните хора, системите на 
здравеопазването следва да поставят акцент върху насърчаването на здравето и 
профилактиката на заболяванията, както и върху премахването на насилието, на 
което възрастните хора често са подложени и което представлява нарушение на 
правата на човека.

Изменение 52
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С оглед на проблеми като 
тежката икономическа и социална 
криза, която засегна много страни в 
Европа, популяризирането и 
планирането на стратегията за 
активен живот на възрастните хора 
трябва да вземат предвид уязвимите 
слоеве на обществото и работната 
сила, така че да се избегне 
фрагментиране на пазара на труда, 
както и всяко увеличаване на 
равнището на бедността.

Or. el

Изменение 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Предложение за решение
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Комисията изложи гледната си точка 
относно демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС, и възможностите за 
справяне с тях в съобщенията 
„Демографското бъдеще на Европа: да 
превърнем предизвикателството във 
възможност“ от 12 октомври 2006 г. и 
„Справяне с последиците от 
застаряването на населението в 
Европейския съюз“ от 21 април 2009 г.

(6) Комисията изложи гледната си точка 
относно демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС, и възможностите за 
справяне с тях в съобщенията 
„Демографското бъдеще на Европа: да 
превърнем предизвикателството във 
възможност“ от 12 октомври 2006 г. и 
„Справяне с последиците от 
застаряването на населението в 
Европейския съюз“ от 21 април 2009 г.
Едно от тези предизвикателства е 
растящият брой възрастни хора, 
които се нуждаят от грижи; по-
голямата част от тези грижи се 
полагат от лица, които не получават 
заплащане за това. Този важен ресурс 
е подложен на натиск.

Or. en
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Изменение 54
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Културното и етническото 
многообразие на по-възрастните 
поколения в Европа ще се увеличи още 
повече. Поради това е необходимо 
активно да се популяризират равните 
възможности и да се насърчава 
участието. Активните граждани, 
произхождащи от различна културна 
среда, имат важни функции по 
отношение на обединяването на 
обществото, насърчават 
интеграцията и допринасят за 
икономиката.

Or. en

Изменение 55
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 22 февруари 2007 г. Съветът прие 
резолюция, озаглавена „Перспективи и 
предизвикателства на демографската 
промяна в Европа: приносът на 
възрастните хора за икономическото и 
социалното развитие“, в която 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на възможностите за 
активно участие на възрастните хора, 
изтъква новите икономически 
възможности (т. нар „сребърна 
икономика“), породени от нарастващото 

(7) На 22 февруари 2007 г. Съветът прие 
резолюция, озаглавена „Перспективи и 
предизвикателства на демографската 
промяна в Европа: приносът на 
възрастните хора за икономическото и 
социалното развитие“, в която 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на възможностите за 
активно участие на възрастните хора, 
изтъква новите икономически 
възможности (т. нар „сребърна 
икономика“), породени от нарастващото 
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търсене на определени стоки и услуги 
от страна на възрастните хора, и набляга 
на необходимостта от изграждане на 
положителен обществен имидж на 
възрастните хора.

търсене на определени стоки и услуги 
от страна на възрастните хора, и набляга 
на необходимостта от възможно най-
добро здраве и качество на живота 
(което включва достъп до подходящи 
и висококачествени здравни грижи) и 
от положителен обществен имидж на 
възрастните хора.

Or. en

Изменение 56
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Конференцията „Заедно за 
психично здраве и благоденствие“, 
проведена на 12 и 13 юни 2008 г. по 
време на словенското 
председателство, постави началото 
на европейския пакт за психично 
здраве и благоденствие.

Or. en

Обосновка

Пактът има за цел да изготвя препоръки, които се ползват от обща подкрепа, в пет 
области, измежду които психичното здраве на възрастните хора. Разглеждането на 
въпроса относно психичното здраве е изключително важно за насърчаването на 
активния живот на възрастните хора и социалното сближаване в ЕС.

Изменение 57
Martin Kastler

Предложение за решение
Съображение 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На 8 юни 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Равни 
възможности за жените и мъжете:
активно и достойно стареене“, в които 
отчита, че навсякъде в ЕС възрастните 
жени и мъже се натъкват на сериозни 
предизвикателства в стремежа си към 
активен живот и достойно остаряване и 
предлага редица мерки на държавите-
членки и Комисията.

(8) На 8 юни 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Равни 
възможности за жените и мъжете:
активно и достойно стареене“, в които 
отчита, че навсякъде в ЕС възрастните 
жени и мъже се натъкват на сериозни 
предизвикателства в стремежа си към 
активен живот и достойно остаряване и 
предлага редица мерки на държавите-
членки и Комисията, с цел, наред с 
другото, да се насърчават 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, като се отчитат 
различните обстоятелства в 
отделните държави-членки и 
различните предизвикателства, с 
които се сблъскват жените и 
мъжете.

Or. en

Изменение 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Предложение за решение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На 20 ноември 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Достойно 
остаряване в добро здраве“, в които 
призовава Комисията, inter alia, „да 
разработи дейности за повишаване на 
осведомеността с цел насърчаване на 
активното остаряване, включително 
евентуално определяне на 2012 г. за 
Европейска година на активното 
остаряване и солидарността между 
поколенията“.

(9) На 20 ноември 2009 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Достойно 
остаряване в добро здраве“, в които 
призовава Комисията, inter alia, „да 
разработи дейности за повишаване на 
осведомеността с цел насърчаване на 
активното остаряване, включително 
евентуално определяне на 2012 г. за 
Европейска година на активното 
остаряване и солидарността между 
поколенията“. В тези заключения се 
подчертава също така значението на 
това, да се вземат предвид въпросите, 
свързани с неформалните грижи и 
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лицата, които полагат такива 
грижи, които са изключително 
важни в контекста на 
солидарността между поколенията.

Or. en

Изменение 59
Thomas Mann

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a)  2012 година следва да бъде 
определена за Европейска година на 
активния живот на възрастните 
хора и солидарността между 
поколенията, както Европейският 
парламент изрично призова по време 
на обсъжданията в комисиите и в 
своята резолюция от 11 ноември 2010 
г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността 
между поколенията, в резултат на 
което накрая Европейската комисия 
представи официално предложение за 
обявяването на Европейската година.

Or. de

Изменение 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за решение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Съобщението си „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ Комисията 
набляга на значението, което има за 

(10) В Съобщението си „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ Комисията 
набляга на значението, което има за 
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Европейския съюз насърчаването на 
доброто здраве и активността на 
застаряващото население в интерес на 
социалната сплотеност и по-високата 
продуктивност. В него тя предлага нова 
водеща инициатива „Програма за нови 
умения и работни места“, съгласно 
която държавите-членки следва по-
специално да насърчават политики за 
активен живот на възрастните хора, и 
водеща инициатива „Европейска 
платформа срещу бедността“.
Постигането на тези цели на политиката 
се нуждае от предприемане на действия 
на всички управленски равнища и от 
страна на редица неправителствени 
заинтересовани страни; от своя страна, 
те могат да получат подкрепа и на 
равнището на Съюза, чрез дейности, 
насочени към повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
обмена на добри практики в рамките на 
Европейската година. Националните 
координатори следва да бдят за 
координацията на действията на 
национално равнище и за тяхната 
съгласуваност с общите цели на 
Европейската година. Предвидено е 
участието и на други институции и
заинтересовани страни.

Европейския съюз насърчаването на 
доброто здраве и активността на 
застаряващото население в интерес на 
социалната сплотеност и по-високата 
продуктивност. В него тя предлага нова 
водеща инициатива „Програма за нови 
умения и работни места“, съгласно 
която държавите-членки следва по-
специално да насърчават политики за 
активен живот на възрастните хора, и 
водеща инициатива „Европейска 
платформа срещу бедността“.
Постигането на тези цели на политиката 
се нуждае от предприемане на действия 
на всички управленски равнища и от 
страна на редица неправителствени 
заинтересовани страни; от своя страна, 
те могат да получат подкрепа и на 
равнището на Съюза, чрез дейности, 
насочени към повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
обмена на добри практики в рамките на 
Европейската година. Националните 
координатори следва да бдят за 
координацията на действията на 
национално равнище и за тяхната 
съгласуваност с общите цели на 
Европейската година. Предвидено е 
участието и пълният ангажимент на 
други институции и други социални 
участници, които вече извършват 
дейност в този сектор, в 
планирането и прилагането на мерки 
за социална закрила и развитие.

Or. it

Изменение 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В идеалния случай Европейската 
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година следва да доведе до създаването 
на европейска мрежа за обмен на 
опит и сравняване на различните 
решения, приети на национално и 
местно равнище в разглеждания 
сектор.

Or. it

Изменение 62
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) На 7 юни 2010 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Активен живот 
на възрастните хора“, в които призовава 
Комисията „да продължи подготовката 
на Европейска година за активен живот 
на възрастните хора през 2012 г., в хода 
на която да бъдат изведени на преден 
план ползите от активния живот на 
възрастните хора и неговият принос за 
солидарността между поколенията и да 
бъдат популяризирани обещаващи 
инициативи на всички равнища в 
подкрепа на активния живот на 
възрастните хора“.

(11) На 7 юни 2010 г. Съветът прие 
заключения, озаглавени „Активен живот 
на възрастните хора“, в които призовава 
Комисията „да продължи подготовката 
на Европейска година за активен живот 
на възрастните хора през 2012 г., в хода 
на която да бъдат изведени на преден 
план ползите от активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве и техният принос за 
солидарността между поколенията и да 
бъдат популяризирани обещаващи 
инициативи на всички равнища в 
подкрепа на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве“.

Or. en

Изменение 63
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) На 11 ноември 2010 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно демографските 
предизвикателства и солидарността 
между поколенията, в която 
държавите-членки се призовават да 
включат удължаването на активния 
живот сред приоритетите си за 
идните години и се подчертава, че 
Европейската година 2012 следва по-
специално да покаже приноса на 
възрастните хора към обществото и 
да предложи възможности за 
насърчаване на солидарността, 
сътрудничеството и 
разбирателството между 
поколенията.

Or. en

Изменение 64
Corina Creţu

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) На 11 ноември 2010 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно демографските 
предизвикателства и солидарността 
между поколенията, в която 
държавите-членки се призовават да 
включат удължаването на активния 
живот сред приоритетите си за 
идните години и се подчертава, че 
Европейската година 2012 следва по-
специално да покаже приноса на 
възрастните хора към обществото и 
да предложи възможности за 
насърчаване на солидарността и 
сътрудничеството между 
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поколенията.

Or. en

Изменение 65
Martin Kastler

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В становищата, изготвени от 
Европейския икономически и социален 
комитет и от Комитета на 
регионите, също се подчертава 
значението за Европа на една култура 
на активен живот на възрастните 
хора. Един конкретен аспект от тази 
култура се отнася до здравните 
грижи, включващи различни 
поколения, и защитата от това, 
което Европейският икономически и 
социален комитет определя в своето 
становище относно „Последиците от 
застаряването на населението върху 
системата на здравеопазването и 
социалната система“ от 15 юли 2010 
г. като свързани с възрастта 
заболявания.
______________
1 OВ C 44, 11.2.2011 г.,стр.10.

Or. de

Изменение 66
Thomas Mann

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В своята резолюция от 11 
ноември 2010 г. относно 
демографските предизвикателства и 
солидарността между поколенията 
Европейският парламент изрично 
приветства факта, че голям брой 
доброволчески организации са обявили 
29 април за Ден на солидарността 
между поколенията. Освен това той 
настоятелно призова Комисията да 
изготви предложение 2012 г. да бъде 
обявена за Европейска година на 
активния живот на възрастните 
хора и солидарността между 
поколенията, като се подчертае 
приносът на възрастните хора към 
обществото и се създадат 
възможности младите и 
възрастните хора да участват в 
съвместни инициативи. 

Or. de

Изменение 67
Corina Creţu

Предложение за решение
Съображение 11 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) В своя Втори двугодишен доклад 
относно социалните услуги от общ 
интерес Комисията съобщава, че 
въпреки че търсенето на социални и 
здравни услуги се увеличава, много 
страни са изправени пред недостиг на 
работници в сектора на грижите, 
който отчасти се дължи на 
застаряването на работниците в 
този сектор, и че е налице високо 
текучество на персонала. Тъй като 
персоналът има ключово значение за 
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услугите в областта на грижите, 
преодоляването на тези проблеми е 
необходимо, за да се гарантира 
наличието на достъп до социални и 
здравни услуги с достатъчно качество 
с цел подпомагане на активния 
живот на възрастните хора.

Or. en

Изменение 68
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от социално 
изключване.

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване в добро здраве 
(насоки 7 и 8), Комисията предлага да се 
повишат равнищата на заетост на 
възрастните работници посредством 
иновации в организацията на труда и да 
се подобрят шансовете за заетост на 
възрастните работници посредством 
повишаване на квалификацията и 
участие в схеми за обучение през целия 
живот. В насока 10 се набляга на 
необходимостта от укрепване на 
системите за социална закрила, 
обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от социално 
изключване.

Or. en
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Изменение 69
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от социално 
изключване.

(12) В предложението си за Решение на 
Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за да 
се създават възможности на различните 
етапи от живота на хората и те да се 
предпазват от риска от бедност и 
социално изключване.

Or. en

Изменение 70
Ádám Kósa

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В предложението си за Решение на (12) В предложението си за Решение на 
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Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики, за 
да се създават възможности на 
различните етапи от живота на хората и
те да се предпазват от риска от социално 
изключване.

Съвета от 27 април 2010 г. относно 
насоките за политиките за заетостта на 
държавите-членки, в които държавите-
членки се призовават да увеличат 
участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване (насоки 7 и 8), 
Комисията предлага да се повишат 
равнищата на заетост на възрастните 
работници посредством иновации в 
организацията на труда и да се подобрят 
шансовете за заетост на възрастните 
работници посредством повишаване на 
квалификацията и участие в схеми за 
обучение през целия живот. В насока 10 
се набляга на необходимостта от 
укрепване на системите за социална 
закрила, обучението през целия живот и 
активните политики за приобщаване 
без ограничения по отношение на 
средата, за да се създават възможности 
на различните етапи от живота на 
хората, те да се предпазват от риска от 
социално изключване и да се насърчава 
активното им участие в обществото.

Or. en

Изменение 71
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 12 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Конференцията „Активен 
живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве“, проведена 
на 29 и 30 април 2010 г. по време на 
испанското председателство на ЕС, 
представи прилагани в Европа добри 
практики в областта на социалното 
участие и солидарността между 
поколенията.
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Or. en

Обосновка

Конференцията „Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве“ 
е важна от гледна точка на това, че представя ключови аспекти от поддържането 
на здравето и личната автономност на възрастните хора и  насърчава отношенията 
между поколенията.

Изменение 72
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която са 
включени съответни разпоредби за 
възрастните хора.

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид това, че често
съществува взаимовръзка между 
уврежданията и застаряването. Така 
например биха били напълно уместни 
действия, насочени към подобряване на 
достъпността, на базата на подходи от 
типа „дизайн за всички“. Действията в 
подкрепа на независимия живот и 
приобщаването към общността са 
от значение, включително 
действията, насочени към възрастни 
хора с увреждания, които се нуждаят 
от високо равнище на подкрепа, имат 
комплексни нужди и са особено 
уязвими и податливи на социално 
изключване. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която, наред с 
другото, са включени съответни 
разпоредби за възрастните хора.
Приетата през 2009 г. препоръка на 
Съвета на Европа относно 
остаряването и уврежданията в 21-
ви век има за цел да насърчава 
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автономността и независимия 
живот на възрастните хора с 
увреждания, да повишава качеството 
на услугите и да гарантира равен 
достъп до тях. Тя призовава 
държавите-членки да приемат 
новаторски подходи.

Or. en

Изменение 73
Corina Creţu

Предложение за решение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която са 
включени съответни разпоредби за 
възрастните хора.

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид това, че често
съществува взаимовръзка между 
уврежданията и застаряването. Така 
например биха били напълно уместни 
действия, насочени към подобряване на 
достъпността, на базата на подходи от 
типа „дизайн за всички“. Действията в 
подкрепа на независимия живот и 
приобщаването към общността са 
от значение, включително 
действията, насочени към възрастни 
хора с увреждания, които се нуждаят 
от високо равнище на подкрепа, имат 
комплексни нужди и са особено 
уязвими и податливи на социално 
изключване. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която, наред с 
другото, са включени съответни 
разпоредби за възрастните хора.
Приетата през 2009 г. препоръка на 
Съвета на Европа относно 
остаряването и уврежданията в 21-
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ви век има за цел да насърчава 
автономността и независимия 
живот на възрастните хора с 
увреждания, да повишава качеството 
на услугите и да гарантира равен 
достъп до тях. Тя призовава 
държавите-членки да приемат 
новаторски подходи.

Or. en

Изменение 74
Ádám Kósa

Предложение за решение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията разгръща Европейски 
план за действие за хората с 
увреждания, който включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата 
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която са 
включени съответни разпоредби за 
възрастните хора.

(14) Комисията прилага новата 
Европейска стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.: 
„Подновен ангажимент за Европа без 
бариери“, която включва съответни 
действия, насочени към възрастните 
хора, предвид съществуващата 
взаимовръзка между уврежданията и 
застаряването. Така например биха били 
напълно уместни действия, насочени 
към подобряване на достъпността, на 
базата на подходи от типа „дизайн за 
всички“. Освен това ЕС и всички 
държави-членки подписаха 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в която, наред с 
другото, са включени съответни 
разпоредби за възрастните хора.

Or. en
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Изменение 75
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията ще използва 
приблизително 2 300 000 евро от 
бюджета за 2011 г., за да финансира 
предимно комуникационни дейности и 
конференции на ЕС за Европейската 
година, и възнамерява да запази 
подобна сума в проектобюджета за 
2012 г.

Or. en

Изменение 76
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 14 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Темата на Европейската година 
ще бъде приоритет в 
комуникационните дейности на 
представителствата на Комисията в 
държавите-членки и в работните 
програми на съответните ключови 
мрежи на европейско равнище, които 
се ползват от подкрепа от бюджета 
на ЕС за своите оперативни разходи.

Or. en

Изменение 77
Thomas Mann

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В своята резолюция от 11 
ноември 2010 г. относно 
демографските предизвикателства и 
солидарността между поколенията 
Европейският парламент предупреди, 
че раждаемостта в държавите-
членки от десетилетия остава на 
ниско равнище, ситуация, която ако 
не бъде своевременно овладяна, може 
да доведе до голямо натоварване на 
идните поколения и конфликти при 
разпределението на тежестта.  
Предвид спешността на този въпрос, 
за Европейската година на активния 
живот на възрастните хора и 
солидарността между поколенията 
следва да се заделят изключително 
високи бюджетни кредити, като 
реалистичен пример е 2010 г., през 
която Европейският съюз предостави 
17 милиона евро, от които 9 милиона 
евро бяха предвидени за инициативи в 
държавите-членки, които от своя 
страна предоставиха допълнителни 9 
милиона евро за тази цел.

Or. de

Изменение 78
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, програмата за обществено 

(15) Активният живот на възрастните 
хора и остаряването в добро здраве е 
сред целите на редица програми на 
Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
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здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност.
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 
отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

живот, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност.
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 
отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

Or. en

Изменение 79
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 15 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност.
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 
отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност. В 
контекста на стратегията „Европа 
2020“ Комисията предложи до 
началото на 2011 г. да се даде ход на 
пилотен проект относно активния 
живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве в 
рамките на инициативата „Съюз за 
иновации“. Този пилотен проект, 
който е първото партньорство в 
областта на иновациите, ще включва 
социални иновации за насърчаване на 
по-добро качество на живот, 
профилактика на заболяванията, 
подобряване на социалните мрежи в 
рамките на публичния сектор и сред 
социалните партньори и насърчаване 
на въвеждането на нови технологии в
подкрепа на качеството на живот.  
Освен това той цели да постигне до 
2020 г. удължаване на периода от 
живота, в рамките на който 
гражданите са в добро здраве, с две 
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години. Съфинансирането от страна на 
Съюза на действията в рамките на 
Европейската година ще бъде в 
съответствие с приоритетите и 
правилата, прилагани на годишна и 
многогодишна основа по отношение на 
съществуващите програми и 
самостоятелните бюджетни редове в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и равните възможности. Когато 
това е целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

Or. en

Изменение 80
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, програмата за обществено 
здравеопазване, конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 

(15) Активният живот на възрастните 
хора е сред целите на редица програми 
на Съюза, като Европейския социален 
фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, програмата PROGRESS, 
програмата за обучение през целия 
живот, Директивата относно 
трансграничното здравно обслужване 
и Програмата за действие на 
Общността в областта на здравето 
(2008–2013 г.), конкретни програми в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии и на 
социално-икономическите и 
хуманитарните науки в Седмата 
рамкова програма за изследователска и 
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интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност.
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 
отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

развойна дейност, плана за действие „Да 
остаряваме добре в информационното 
общество“, съвместната програма за 
интелигентна заобикаляща среда за 
изследователска дейност и иновации, 
програмата за конкурентоспособност и 
иновации с пилотните проекти за 
значението на ИКТ за остаряването в 
добри условия и плана за действие 
относно градската мобилност.
Съфинансирането от страна на Съюза на 
действията в рамките на Европейската 
година ще бъде в съответствие с 
приоритетите и правилата, прилагани на 
годишна и многогодишна основа по 
отношение на съществуващите 
програми и самостоятелните бюджетни 
редове в областта на заетостта, 
социалните въпроси и равните 
възможности. Когато това е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да се 
включат и програми и политики в други 
области, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и транспортната 
политика.

Or. en

Обосновка

Здравната стратегия на ЕС е неразривно свързана с активния живот на възрастните 
хора, тъй като насърчава здравословното хранене и физическата активност за 
всички възрастови групи, както и равния достъп до качествена първична здравна 
помощ.

Изменение 81
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) За да се гарантира участието на 
широк кръг от организации, за 
събитията и операциите от по-
малък мащаб следва да се предвидят 
опростени процедури.

Or. en

Изменение 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) При прилагането на 
инициативи, свързани с Европейската 
година, следва да бъде призната 
незаменимата стойност на 
семейството като естествена и 
основна социална единица, както и 
неговата първостепенна роля за 
образованието, обучението и 
възпитанието на младите хора, а 
също така за развитието на 
солидарност между поколенията.

Or. it

Изменение 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Инициативите, които се 
отнасят до  застаряването на 
населението и са свързани с темата 
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на Европейската година, следва да 
дадат стимул за размисъл по 
отношение на обновяването на 
системите за социална закрила и 
солидарност, с пълното участие на 
социалните партньори, 
гражданското общество и 
неправителствените организации.

Or. it

Изменение 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията предлага да постави 
началото на партньорство за 
иновации в областта на активния 
живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве в 
рамките на водещата инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ – „Съюз 
за иновации“, при което да се подходи 
към отделните лица като пациенти 
и потребители чрез разработване на 
иновационни решения, клинични 
изследвания, лекарствени продукти и 
лечение с цел борба и овладяване на 
основните хронични и редки 
заболявания. Партньорството ще 
постави акцент върху социалните 
системи и системите на 
здравеопазването чрез разработване 
на иновационни политики и бизнес 
модели за по-интегрирани системи за 
грижи за възрастните хора 
(включително домашни и 
самостоятелни грижи). 
Партньорството също така ще е 
насочено към свързани с ЕС пазари, 
като допринася за това, да се даде 
възможност на възрастните хора да 
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водят самостоятелен и активен 
живот чрез насърчаване на 
разработването и внедряването на 
иновативни продукти, устройства и 
услуги, включително на основата на 
информационните и 
комуникационните технологии, 
специално предназначени за 
възрастни хора. Тъй като целите и 
планираните дейности на 
партньорството и на Европейската 
година са тясно свързани, трябва да 
се осигури взаимодействието между 
двете инициативи.

Or. en

Изменение 85
Jean Lambert

Предложение за решение
Съображение 15 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Ако на равнище ЕС бъдат 
налични допълнителни финансови 
средства, следва да се вземе предвид 
възможността редица мрежи на 
равнище ЕС в тази област да бъдат 
изправени пред значителни 
бюджетни ограничения, което може 
да ограничи участието им в 
Европейската година.

Or. en

Изменение 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Предложение за решение
Съображение 15 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Взаимодействията между 
Европейската година на 
доброволчеството (2011 г.) и 
Европейската година на активния 
живот на възрастните хора (2012 г.) 
следва да бъдат насърчавани.

Or. en

Изменение 87
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора и солидарността 
между поколенията (наричана по-долу
„Европейската година“).

Or. en

Изменение 88
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора – насърчаване на 
солидарността между поколенията 
(наричана по-долу „Европейската 
година“).

Or. en
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Изменение 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора: насърчаване на 
солидарността между поколенията
(наричана по-долу „Европейската 
година“).

Or. en

Изменение 90
Anna Záborská

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година за активен живот на възрастните 
хора и солидарност между 
поколенията (наричана по-долу 
„Европейската година“).

Or. en

Изменение 91
Edit Bauer

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 

2012 г. се определя за Европейска 
година за активен живот на възрастните 
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възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

хора - насърчаване на активния 
живот на възрастните хора и 
взаимната солидарността между 
поколенията, запазване на 
жизнеността и зачитане на 
достойнството на всички хора
(наричана по-долу „Европейската 
година“).

Or. en

Изменение 92
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година за активен живот на възрастните 
хора и солидарност между 
поколенията (наричана по-долу 
„Европейската година“).

Or. en

Изменение 93
Thomas Mann

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора и солидарността 
между поколенията (наричана по-долу 
„Европейската година“).

Or. de
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Изменение 94
Martin Kastler

Предложение за решение
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“).

2012 г. се определя за Европейска 
година на активния живот на 
възрастните хора (наричана по-долу 
„Европейската година“). За 
поднаименование на годината се 
определя: „укрепване на 
жизнеността, достойнството и 
солидарността между поколенията“.

Or. de

Изменение 95
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Доброто здраве е 
предпоставка за активен живот на 
възрастните хора. Следователно 
следва подкрепата за здравословния 
живот на възрастните хора и 
мерките за насърчаване на тяхното 
здраве да бъдат неразделна част от 
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посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

Европейската година. Активният 
живот на възрастните хора предполага 
създаване на по-добри възможности и 
условия на труд, които да позволят на 
възрастните работници да участват 
наравно с другите на пазара на труда, 
чрез повече гъвкавост в трудовите 
отношения, справяне с проблема със 
социалното изключване посредством 
насърчаване на активното участие в 
обществото и чрез предоставяне на 
висококачествени и достъпни 
социални услуги за осигуряване на 
достоен живот на възрастните хора,
и създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве. С оглед на 
изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

Or. cs

Изменение 96
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага 
предоставяне на по-добър достъп до 
възможност за учене през целия 
живот и други възможности и 
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другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

създаване на благоприятни за 
възрастните хора и оказващи 
подкрепа условия на труд, които да 
позволят на възрастните работници да 
участват наравно с другите на пазара на 
труда, справяне с проблема с 
бедността и социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Изменение 97
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на 
активното участие в обществото и 
създаване на благоприятни условия за 

Общата цел на Европейската година е да
улесни създаването на устойчива 
култура на активен живот на 
възрастните хора в Европа, 
основаваща се на общество за всички 
възрасти и на солидарност между 
поколенията. В рамките на тази цел 
Европейската година стимулира и 
подкрепя усилията на държавите-
членки, на техните регионални и местни 
власти, на социалните партньори, на 
гражданското общество, включително 
на бизнес средите да насърчават 
активния живот на възрастните хора и 
да положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на бързо 
нарастващия дял на населението на 
прага на 60-те и над тази възраст, като 
по този начин се създаде общество за 
всички възрасти и се насърчава
солидарността и сътрудничеството
между поколенията. Активният живот 
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остаряване в добро здраве. С оглед на 
изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

на възрастните хора е процес на 
оптимизиране на възможностите за 
здравни грижи, участие и сигурност с 
цел да се подобри качеството на 
живот на хората в процеса на 
остаряване. Той позволява на хората 
да реализират своя потенциал за 
благоденствие през целия си живот и 
да участват в обществото в 
съответствие със своите 
потребности, желания и 
възможности, като им се предостави 
подходяща защита, сигурност и 
грижи в случаите, при които се 
нуждаят от подкрепа.   Активният 
живот на възрастните хора
предполага създаване на по-добри 
възможности и условия на труд, които 
да позволят на възрастните работници 
да участват наравно с другите на пазара 
на труда, справяне с проблема с 
дискриминацията въз основа на 
възраст и със социалното изключване, 
подкрепа на ролята на възрастните 
хора в обществото, семейния живот и 
доброволческите дейности,  и 
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве и 
улесняването им чрез профилактика 
и достъп до качествени социални и 
здравни услуги. С оглед на изложеното 
по-горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Изменение 98
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
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държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, в 
съответствие с техните 
способности и предпочитания,
справяне с проблема със социалното 
изключване посредством насърчаване 
на активното участие в обществото, 
което забавя появата на увреждания
и хронични заболявания, които 
струват скъпо за отделните лица и за 
системата на здравеопазване, и
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве. Активният 
живот на възрастните хора ще 
помогне за преодоляването на всички 
съществуващи отрицателни 
стереотипи, които представят 
възрастните хора като  уязвими и 
като финансова тежест за 
обществото.  С оглед на изложеното 
по-горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Обосновка

Политиките в областта на активния живот на възрастните хора следва да се 
стараят да позволят на възрастните хора да продължат да работят, въз основа на 
техните права, потребности, предпочитания и способности.  Уврежданията и 
здравословните проблеми струват скъпо. При положение че възрастните хора са в по-
добро здраве, разходите за здравеопазване могат да не се увеличават толкова бързо. 
Отрицателните стереотипи по отношение на възрастните хора съществуват, като 
те се отнасят най-вече до тяхната неспособност да водят независим живот, поради 



PE458.631v01-00 54/88 AM\856841BG.doc

BG

болести и до въпроса за устойчиви пенсионни режими.  

Изменение 99
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и солидарността 
между поколенията, и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности, условия на 
труд и възможности за учене през 
целия живот, които да позволят на 
възрастните работници да участват 
наравно с другите на пазара на труда, 
включително по-конкретно 
институционализирана 
преквалификация на служители, 
полагащи труд, изискващ значителни 
физически усилия, което да им 
позволи да бъдат наети на подходяща 
за тяхната възраст работа, справяне 
с проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве и борба срещу бедността 
чрез гарантиране на подходящ доход, 
цялостен и на поносими цени достъп 
до социални услуги и високо равнище 
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на здравни грижи за пенсионерите. С 
оглед на изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

Or. en

Изменение 100
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е 
да стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на 
активното участие в обществото и 
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве. С оглед на 
изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

Общата цел на Европейската година е 
да улесни създаването на устойчива и 
преодоляваща екологичните бариери  
култура на активен живот на 
възрастните хора в Европа, 
основаваща се на общество за всички 
възрасти и на солидарност между 
поколенията. В тази рамка, 
Европейската година ще стимулира и 
подкрепи усилията на държавите-
членки, на техните регионални и местни 
власти, на социалните партньори и 
гражданското общество, включително 
църквите и асоциациите, действащи 
в борбата с бедността и социалната 
изолация, да насърчават активния 
живот на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като подпомагат 
жизнеността на възрастните хора,
подобряват тяхното участие в 
обществото, създават общество за 
всички възрасти и засилват
солидарността и сътрудничеството 
между поколенията. Активният живот 
на възрастните хора предполага 
създаване на по-добри възможности и 
условия на труд, които да позволят на 
възрастните работници да участват 
наравно с другите на пазара на труда, 
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справяне с проблема със социалното 
изключване посредством подпомагане 
на ролята на възрастните хора в 
семейния живот, включително 
съвместно планиране на бъдещето и 
участие в доброволчески дейности и 
на тяхното активно участие в 
обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-
горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Изменение 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. С оглед на изложеното по-

Общата цел на Европейската година е да 
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на активното 
участие в обществото и създаване на 
благоприятни условия за остаряване в 
добро здраве. Отношението към 
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горе целите на Европейската година 
включват:

възрастните хора с хронични 
заболявания, които иначе се чувстват 
добре, е без предразсъдъци или 
дискриминация. С оглед на изложеното 
по-горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Изменение 102
Corina Creţu

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е 
да стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори и гражданското 
общество да насърчават активния живот 
на възрастните хора и да положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на бързо нарастващия дял 
на населението на прага на 60-те и над 
тази възраст, като по този начин се 
съхрани солидарността между 
поколенията. Активният живот на 
възрастните хора предполага създаване 
на по-добри възможности и условия на 
труд, които да позволят на възрастните 
работници да участват наравно с 
другите на пазара на труда, справяне с 
проблема със социалното изключване 
посредством насърчаване на 
активното участие в обществото и
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве. С оглед на 
изложеното по-горе целите на 
Европейската година включват:

Общата цел на Европейската година е 
да улесни създаването на устойчива 
култура на активен живот на 
възрастните хора в Европа, 
основаваща се на представа за 
общество за всички възрасти и на 
солидарност между поколенията. В 
тази рамка, Европейската година ще
стимулира и подкрепи усилията на 
държавите-членки, на техните 
регионални и местни власти, на 
социалните партньори, бизнес сектора  
и гражданското общество, 
включително асоциациите, 
действащи в борбата с бедността и 
социалната изолация, да насърчават 
активния живот на възрастните хора и 
да положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на бързо 
нарастващия дял на населението на 
прага на 60-те и над тази възраст, като 
по този начин подпомагат 
жизнеността на възрастните хора, 
подобряват тяхното участие в 
обществото, създават общество за 
всички възрасти и засилват
солидарността и сътрудничеството
между поколенията. Европейската 
година също така насърчава 
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конкретни мерки, имащи за цел да 
гарантират по-добра интеграция на 
възрастните хора на пазара на труда, 
както и възможностите за 
образование и обучение за всички с цел 
ограничаване на безработицата и 
предотвратяване на социалната 
изолация в дългосрочен план.  
Активният живот на възрастните хора 
предполага създаване на по-добри 
възможности и условия на труд, които 
да позволят на възрастните работници 
да участват наравно с другите на пазара 
на труда, справяне с проблема с 
дискриминацията въз основа на 
възраст и със социалното изключване, 
подкрепа на ролята на възрастните 
хора в семейния живот и 
доброволческите дейности и тяхното 
активно участие в обществото и 
създаване на благоприятни условия за 
остаряване в добро здраве и 
улесняването им чрез профилактика 
и достъп до качествени социални и 
здравни услуги. С оглед на изложеното 
по-горе целите на Европейската година 
включват:

Or. en

Изменение 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения, 
семейния и икономическия живот, да се 
насърчи воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
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повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора, с цел 
да се противодейства на 
отрицателните последици от 
вълната на пенсиониране на лицата, 
родени през периода на бейби бум, и 
намаляването на активното 
население; 

Or. it

Изменение 104
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на 
здравословния и активния живот на 
възрастните хора, за да се подчертае 
важната роля, която възрастните хора 
играят в семейния, обществения и 
икономическия живот, да се насърчи и 
да се позволи активното участие на 
пазара на труда на лица над 55 
години, да се подкрепи 
наставничеството в отношенията с 
младото поколение и по принцип да се 
положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на 
възрастните хора;

Or. cs

Изменение 105
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се 
противодейства на възрастовата 
дискриминация, да се насърчи воденето 
на активен и здравословен живот от 
възрастните хора, да се премахнат 
бариерите и да се признаят 
различията в рамките на различните 
възрастови групи  и да се 
оползотворява в по-голяма степен
потенциала на възрастните хора, 
независимо от техния етнически или 
културен произход, пол или сексуална 
ориентация, както и да се насърчават 
равните възможности;

Or. en

Изменение 106
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на 
активния живот на възрастните 
хора, за да се подчертае важната роля, 
която възрастните хора играят в 
обществения и икономическия живот, 
да се насърчи воденето на активен 
живот от възрастните хора и да се 
положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на 
възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за  важната роля, която възрастните 
хора играят в обществения и 
икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен и здравословен
живот от възрастните хора и да се 
положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на 
възрастните хора;

Or. en
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Изменение 107
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора, чрез 
предоставяне на възможности за 
образование и учене през целия живот 
на всички етапи от живота им, като 
се позволи активното участие на 
възрастните хора в икономическото 
развитие и доброволческите 
дейности, и като се насърчава, с 
напредването на възрастта им, 
участието на възрастните хора в 
семейния и обществен живот; 

Or. en

Обосновка

Образованието и програмите за учене през целия живот могат да насърчат 
пълноправното участие на възрастните хора в обществото, като по този начин 
помогнат за активния живот на възрастните хора. 

Изменение 108
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 2 – точка 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора; за 
програмите в областта на висшето и 
професионалното образование е 
важно да се насърчи култура на 
управление, която да отразява 
осведомеността относно 
възможностите възрастните членове 
на колектива да окажат ценен принос 
и мерките, които могат да бъдат 
приети с изричното намерение да 
бъдат надлежно информирани както 
работниците, така и 
работодателите;  

Or. el

Изменение 109
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчи 
воденето на активен живот от 
възрастните хора и да се положат 
повече усилия за оползотворяване на 
потенциала на възрастните хора;

(1) повишаване на общата осведоменост 
за положителните страни на активния 
живот на възрастните хора, за да се 
подчертае важната роля, която 
възрастните хора играят в обществения 
и икономическия живот, да се насърчат 
активният живот на възрастните хора и 
солидарността между поколенията и 
да се положат повече усилия за 
оползотворяване на потенциала на 
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възрастните хора, като се обърне 
специално внимание на конкретните 
планове за борба срещу бедността 
сред възрастните хора, най-вече сред 
жените;

Or. en

Изменение 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) да се защитят, чрез подходящ 
медицински контрол, възрастните 
хора, които продължават да 
извършват дейност, независимо от 
категорията на организацията, в 
която се извършва посочената 
дейност; 

Or. fr

Обосновка

В съответствие с изброените в съображенията заключения („здравословен и достоен 
живот на възрастните хора“ и „насърчаване на здравословния и активния живот на 
възрастните хора в интерес на социалното сближаване“), възрастните лица, които 
извършват професионална дейност, следва да се ползват от подходяща медицинска 
защита.  Посочената защита следва да отчита евентуалните увреждания на 
възрастните хора и да съдържа разпоредби за специално предвидена за тях здравна 
програма. 

Изменение 111
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за здравословен и активен 
живот на възрастните хора, определяне 
и разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

Or. en

Изменение 112
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебатите и 
разширяване на взаимното обогатяване 
със знания между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища, за да се насърчат политиките 
за активен живот на възрастните хора, 
да се определят предизвикателствата
и разпространят добри практики и да се 
насърчат сътрудничеството и полезните 
взаимодействия;

Or. en

Изменение 113
Georges Bach

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебатите и 
разширяване на взаимното обогатяване 
със знания между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища, за да се насърчат политиките 
за активен живот на възрастните хора, 
да се подкрепят устойчиви и сигурни 
пенсионни системи в Европа, да се 
определят и разпространят добри 
практики и да се насърчат 
сътрудничеството и полезните 
взаимодействия;

Or. de

Изменение 114
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 2 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебатите и 
разширяване на взаимното обогатяване 
със знания между държавите-членки и 
заинтересованите страни – особено 
социалните партньори – на всички 
равнища, за да се насърчат политиките 
за активен живот на възрастните хора, 
да се определят и разпространят добри 
практики и да се насърчат 
сътрудничеството и полезните 
взаимодействия;

Or. el
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Изменение 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебатите и 
разширяване на взаимното обогатяване 
със знания между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища, за да се насърчат политиките 
за активен живот на възрастните хора и 
да се изградят устойчиви и сигурни 
пенсионни системи в Европа, да се 
определят и разпространят добри 
практики и да се насърчат 
сътрудничеството и полезните 
взаимодействия;

Or. en

Изменение 116
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
полезните взаимодействия;

(2) стимулиране на дебат и разширяване 
на взаимното обогатяване със знания 
между държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища с цел насърчаване на 
политиките за активен живот на 
възрастните хора, поощряване 
създаването на устойчиви и сигурни 
пенсионни системи в Европа въз 
основата на комбинации от 
различните системи на пенсии за 
прослужено време и пенсии от частни 
пенсионни фондове, определяне и 
разпространение на добри практики и 
насърчаване на сътрудничеството и 
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полезните взаимодействия;

Or. en

Изменение 117
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики и 
хоризонтален подход посредством 
конкретни действия и да фиксират 
конкретни цели, свързани със 
здравословния и активен живот на 
възрастните хора (включително мерки 
за улесняване на достъпа до 
подходящи и висококачествени 
здравни и социални грижи). 

Or. en

Изменение 118
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят иновативни и 
подходящи за местните условия 
решения и да фиксират конкретни цели, 
свързани с активния живот на 
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възрастните хора и солидарността 
между поколенията.

Or. en

Изменение 119
Rovana Plumb

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища, с активното участие на 
гражданското общество и 
социалните партньори, да разработят 
политики посредством конкретни 
действия и да фиксират конкретни цели, 
свързани с активния живот на 
възрастните хора.

Or. ro

Изменение 120
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на Европейския съюз,
държавите-членки и заинтересованите 
страни на всички равнища, с 
активното участие на гражданското 
общество, включително на бизнес 
сектора, да разработят и обменят
политики посредством конкретни 
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действия и да фиксират конкретни цели, 
свързани с активния живот на 
възрастните хора.

Or. en

Изменение 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
приемат конкретни мерки във връзка 
с конкретни цели, свързани с активния 
живот на възрастните хора.

Or. it

Изменение 122
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 2 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора, 
като се постави особен акцент върху 
насърчаването на информационни 
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стратегии и подкрепата за 
правилното прилагане на насоките за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, което е от ключово значение за 
активния живот на възрастните 
хора. 

Or. el

Изменение 123
Corina Creţu

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на Европейския съюз,
държавите-членки и заинтересованите 
страни на всички равнища, с 
активното участие на гражданското 
общество и бизнес сектора, да 
разработят политики посредством 
конкретни действия и да фиксират 
конкретни цели, свързани с активния 
живот на възрастните хора и да се 
борят срещу несправедливото 
социално разпределение на цената на 
кризата, тъй като поради намаляване 
на пенсиите и лошото качество на 
здравните и социални услуги, в някои 
държави-членки възрастните хора се 
оказват най-засегнати от мерките за 
борба с рецесията.

Or. en

Изменение 124
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища да разработят политики 
посредством конкретни действия и да 
фиксират конкретни цели, свързани с 
активния живот на възрастните хора.

(3) предлагане на рамка за поемане на 
ангажименти и конкретни действия, 
която да позволи на държавите-членки и 
заинтересованите страни на всички 
равнища, с активното участие на 
гражданското общество и църквите,
да разработят политики посредством 
конкретни действия и да фиксират 
конкретни цели, свързани с активния 
живот на възрастните хора.

Or. en

Изменение 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) насърчаване на въвеждането на 
последователни структурни 
политики за семейството, които 
могат да окажат значително 
въздействие върху демографските 
тенденции; те могат да бъдат под 
формата на мерки в подкрепа на 
майчинството, образованието на 
децата, съвместяване на 
професионалния и семейния живот, и 
подобряване на работата, която 
възрастните хора вършат за 
семейството от гледна точка на 
обмена на културни и ценностни 
ориентири между възрастните и 
младите хора. 

Or. it
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Изменение 126
Anna Záborská

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) за въвеждане или укрепване на 
структурни данъчни политики в 
подкрепа на организациите с 
нестопанска цел, така че те да могат 
да планират и осъществяват 
дейността си в подкрепа на 
възрастните хора и на прослойките в 
неравностойно положение в  
обществото, която да бъде оказвана 
постоянно, а не само по конкретен 
повод. 

Or. en

Изменение 127
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) стимулиране на разработването 
на стратегии за управление, 
обхващащи всички възрасти на 
национално и дружествено равнище, 
чрез разработване на разпоредби за 
нови форми на равновесие между 
професионалния и личен живот, 
които са адаптирани към 
конкретните потребности на 
възрастните работници и чрез 
възмездяване на лицата, които 
работят по-продължително. 

Or. en
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Изменение 128
Martin Kastler

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) насърчаване на обмена на идеи на 
европейско равнище относно 
значението на профилактиката като 
отделен въпрос от областта на 
политиката на здравеопазване, с 
особен акцент върху смущенията, 
свързани с остаряването. 

Or. de

Изменение 129
Thomas Mann

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) съвместно с определените от 
Европейския парламент в доклада от 
6 октомври 2010 г. относно 
солидарността между поколенията 
цели:
- укрепване на достойния живот, 
здравето, качествения начин на 
живот и автономността на 
възрастните хора;
– осигуряване на равен достъп до 
здравни грижи, независимо от 
доходите;
– подчертаване по-специално на 
здравните рискове за лицата, които 
рязко преустановяват активната си 
дейност;
– поставяне на ударение върху 
предотвратяването на здравните 
проблеми, което изисква държавите-
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членки да подкрепят здравословния 
начин на живот и да предприемат 
подходящи мерки за намаляване на 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, затлъстяването и други 
основни рискове за здравето.;

Or. de

Изменение 130
Georges Bach, Martin Kastler

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Цялостно по-добро признаване и 
подкрепа за приноса на възрастните 
хора за икономическото и социално 
развитие в Европа, като специално се 
признае техния опит за изрична 
добавена стойност за икономиката и 
обществото.

Or. de

Изменение 131
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи, в които бизнес 
секторът и МСП ще бъдат активно 
включени, за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти, които допринасят за 
устойчиви и дълготрайни резултати 
чрез оценка на ефективността на 
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методите и мерките за бъдещи 
инициативи и дейности в областта 
на активния живот на възрастните 
хора; 

Or. cs

Изменение 132
Rovana Plumb

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

провеждане на конференции, събития и 
инициативи, с активното участие на 
гражданското общество и 
социалните партньори, за насърчаване 
на дебата, повишаване на 
осведомеността и поощряване 
поемането на конкретни ангажименти; 
допринасящи за устойчиво и трайно 
въздействие;

Or. ro

Изменение 133
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

– провеждане на конференции, събития,
културни форуми, кръгли маси и 
инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

Or. en
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Обосновка

Кръглите маси и културните форуми могат да допринесат за мобилизиране на 
широката публика, като се фокусират предимно върху обмена между поколенията и 
доброволчеството. 

Изменение 134
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи за насърчаване на дебата, 
повишаване на осведомеността и 
поощряване поемането на конкретни 
ангажименти;

– провеждане на конференции, събития 
и инициативи, с активното участие на 
гражданското общество, за 
насърчаване на дебата, повишаване на 
осведомеността и поощряване 
поемането на конкретни ангажименти, 
допринасящи за устойчиво и трайно 
въздействие;

Or. en

Изменение 135
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране;

– провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране в пригодена спрямо 
националните, регионални или 
местни обстоятелства форма и 
насочена към определени групи; 
използване на мултимедийни и 
иновационни, и нови методи;

Or. en
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Изменение 136
Rovana Plumb

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране;

провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране чрез използването 
на мултимедийни средства и 
социални мрежи;

Or. ro

Изменение 137
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– провеждане на информационни и 
образователни кампании и на кампании 
за популяризиране;

– провеждане на информационни, 
образователни кампании, кампании за 
обучение и на кампании за 
популяризиране;

Or. en

Изменение 138
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- форуми за консолидиране и анализ на 
примери за извличане на ползи, както 
и различни методи за включване на 
възрастните хора, с цел да се 
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разработват основани на примери 
практически насоки;

Or. en

Изменение 139
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обмен на информация, опит и добри 
практики;

– обмен на информация, опит и добри 
практики в рамките на отворения 
метод на координация (ОМК), който 
има за цел, по-конкретно, да 
гарантира социалната интеграция на 
всички и достъп до висококачествени 
здравни грижи в дългосрочен план;

Or. en

Обосновка

Отвореният метод за комуникация се доказа като много полезно средство за 
насърчаване на разработването на политики в държавите-членки.

Изменение 140
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на изследователска 
дейност и провеждане на проучвания на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище и популяризиране на 
резултатите.

– извършване на изследователска 
дейност и провеждане на проучвания на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище и популяризиране на 
резултатите – с ударение върху 
икономическото и социално 
въздействие на политиката за 
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активен живот на възрастните хора.

Or. el

Изменение 141
Edit Bauer

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на изследователска 
дейност и провеждане на проучвания на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище и популяризиране на 
резултатите.

– извършване на изследователска 
дейност и провеждане на проучвания на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище, например относно 
причините за ранното пенсиониране, 
насилието срещу възрастни хора, 
схемите за гъвкаво работно време на 
възрастните хора и относно
популяризиране на резултатите.

Or. en

Изменение 142
Anna Záborská

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 4 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- програми за участие на гражданите 
в целите на Европейската година. 

Or. en

Изменение 143
Edit Bauer

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 4 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки, насочени към профилактика 
на здравето, ориентирани към 
остаряването в добро здраве.

Or. en

Изменение 144
Anna Záborská

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 4 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки, които да приобщават 
възрастните и млади хора към общи 
инициативи, които си поставят за 
цел да подчертаят типичните им 
характеристики и възможностите, 
които предлага обменът между 
поколенията. 

Or. en

Изменение 145
Rovana Plumb

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, както и 
включването на лица с увреждания и 
лица, принадлежащи към 
етническите малцинства и по-
конкретно, към ромското 
малцинство, при провеждането на 
Европейската година



AM\856841BG.doc 81/88 PE458.631v01-00

BG

Or. ro

Изменение 146
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, както и 
необходимостта от включване на 
всички поколения, при провеждането 
на Европейската година, и следва да се 
стараят да разработват подход, 
който обхваща всички поколения и 
признава различията между тях.

Or. en

Изменение 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете и с 
уврежданията, както и борбата срещу 
всички форми на дискриминация, на 
които са подложени възрастните 
хора, при провеждането на 
Европейската година.

Or. it
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Изменение 148
Anna Záborská

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид необходимостта да се 
включи спецификата на 
положението на жените и мъжете 
при провеждането на Европейската 
година

Or. en

Изменение 149
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година.

3. Комисията и държавите-членки 
вземат предвид въпросите, свързани с 
равенството на половете, при 
провеждането на Европейската година, 
като се фокусират основно на 
конкретните потребности на 
жените и мъжете, и по-специално 
потребностите на самотните 
възрастни жени (сред които 
хронични заболявания, бедност и 
т.н.).  

Or. en

Обосновка

Обикновено жените живеят по-продължително от мъжете. Дълголетието на 
жените и фактът, че по традиция те полагат грижи за семейството, засилват 
вероятността те да страдат от здравословни проблеми, които в напреднала възраст 
могат да ги изложат на риск от бедност.  
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Изменение 150
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията взема предвид 
потенциала на трансграничните 
дейности на регионално или местно 
равнище за постигането на 
посочените в член 2 цели. 

Or. en

Изменение 151
Thomas Mann

Предложение за решение
Член 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Финансова рамка и бюджет

Европейският съюз предоставя 
бюджет от 20 милиона евро за 
Европейската година на активния 
живот на възрастните хора и 
солидарността между поколенията, 
от които 10 милиона се запазват за 
дейности на държавите-членки, 
които се ангажират да допринесат 
финансово с допълнителни 10 
милиона евро. 

Or. de
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Изменение 152
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следят и за добрата 
координация на действията на 
национално равнище.

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следят и за добрата 
координация на действията на 
национално равнище и за осигуряване 
на участие в програмите на 
заинтересованите лица, социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество. 

Or. en

Изменение 153
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следят и за добрата 
координация на действията на 
национално равнище.

Всяка държава-членка назначава 
национален координатор, натоварен с 
организирането на нейното участие в 
Европейската година. Националните 
координатори следва да работят 
независимо, без да отразяват 
единствено становищата на 
правителствата и следва да следят и 
за добрата координация и прилагане на 
действията на национално равнище.

Or. en
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Изменение 154
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията свиква събрания на 
националните координатори с оглед 
координация на действията на 
равнището на Съюза и обмен на 
информация, включително относно 
поетите ангажименти и тяхното 
изпълнение в държавите-членки.

Комисията свиква събрания на 
националните координатори с оглед 
координация на действията на 
равнището на Съюза и обмен на 
информация, включително относно 
поетите ангажименти и тяхното 
изпълнение в държавите-членки. 
Комисията наблюдава развитието на 
национално, регионално и местно 
равнище чрез методи на оценка, 
включващи използването на 
съпоставими показатели и, когато е 
целесъобразно, може да въведе нови 
способи и средства за постигането на 
целите на политиката. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се оцени постигнатия  на национално, регионално и местно равнище 
напредък по отношение на прилагането на политиките за осигуряване на подходящи 
здравословни условия и социална интеграция за възрастните хора. Посочената оценка 
следва да бъде осъществявана от Комисията чрез използване на серия от достъпни 
средства и инструменти.

Изменение 155
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съфинансирането от страна на 
Съюза на дейностите в рамките на 
Европейската година следва да бъде в 
съответствие с приоритетите и 
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правилата, прилагани на годишна или 
многогодишна основа за 
съществуващите програми и 
самостоятелните бюджетни редове, 
по-специално в областта на 
заетостта, социалните въпроси и 
равните възможности. Когато е 
целесъобразно, в подкрепа на 
Европейската година могат да бъдат 
включени програми и политики в 
други области, които също 
допринасят за насърчаване на 
активния живот на възрастните 
хора, като образованието и 
културата, здравеопазването, 
изследователската дейност, 
информационното общество, 
регионалната политика и 
транспортната политика, както и 
политики и практики, свързани със 
закупуването и ипотекирането на  
жилища.

Or. en

Изменение 156
Martin Kastler

Предложение за решение
Член 5 - параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Темата за Европейската година ще 
бъде приоритет в комуникационните 
дейности на представителствата на 
Комисията в държавите-членки и в 
работните програми на съответните 
ключови мрежи на европейско 
равнище, които се ползват от 
подкрепа от бюджета на Съюза за 
своите оперативни разходи.

Or. en
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Изменение 157
Milan Cabrnoch

Предложение за решение
Член 5 - параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на оценката Комисията 
насърчава националните 
статистически служби да обръщат 
специално внимание на оценката на 
дейностите, посочени в член 3, 
параграф 1, осъществявани на тяхна 
територия по време на Европейската 
година, като по-конкретно отчитат 
обществената подкрепа за тях.  

Or. en

Изменение 158
Georges Bach

Предложение за решение
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2014 г. Комисията представя 
доклад до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно изпълнението, 
резултатите и общата оценка на 
инициативите, предвидени в 
настоящото решение.

До 30 юни 2014 г. Комисията представя 
доклад на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно изпълнението, 
резултатите и общата оценка на 
Комисията и държавите-членки на 
инициативите, предвидени в 
настоящото решение.

Or. de
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Изменение 159
Jutta Steinruck

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2013 г. държавите-
членки представят до Комисията 
национален доклад относно 
изпълнението и резултатите, както 
и цялостната им оценка на 
инициативите, предвидени в 
настоящото решение.

Or. en


