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Τροπολογία 25
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά το ευρωπαϊκό έτος ενεργού 
γήρανσης (2012) (κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό 
έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (2012) (κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 26
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ένωση 
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν 
αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να 
συμμετέχουν στον κοινωνικό και 
πολιτιστικό βίο.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ένωση 
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων προσώπων να έχουν 
πρόσβαση στην αναγκαία υγειονομική και 
κοινωνική στήριξη, να διάγουν αξιοπρεπή 
και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν 
στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Or. en

Τροπολογία 27
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η γήρανση είναι σίγουρα πρόκληση 
για ολόκληρη την κοινωνία και όλες τις 
γενεές στην Ευρώπη αλλά και ζήτημα 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και 
πρωτίστως του ρόλου της οικογένειας.

Or. cs

Τροπολογία 28
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων , η Ένωση 
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα στις 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις 
κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν 
προστασία.

Or. en

Τροπολογία 29
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ένωση 
αναγνωρίζει το δικαίωμα καθενός στην 
υγειονομική προστασία υψηλού επιπέδου.

Or. en
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Τροπολογία 30
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της υγιούς και ενεργού 
γήρανσης και, κατά συνέπεια, στη 
διασφάλιση ότι οι γενιές που γεννήθηκαν 
κατά την περίοδο της μεταπολεμικής 
δημογραφικής έκρηξης, οι οποίες, γενικά, 
είναι πιο υγιείς και διαθέτουν καλύτερη 
μόρφωση από οποιαδήποτε προηγούμενη 
γενιά, έχουν κατάλληλες ευκαιρίες για 
απασχόληση και ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία. Είναι απαραίτητο να προαχθεί 
η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων –
ιδίως των λεγόμενων άτυπων συμβάσεων 
εργασίας– ώστε να μπορεί καθένας να 
εργάζεται σύμφωνα με τις δυνατότητές 
του.

Or. cs

Τροπολογία 31
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
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αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής 
έκρηξης, οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς 
και διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι ο 
ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός που 
τώρα πλέον κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 
60 και ο οποίος, γενικά, είναι πιο υγιής 
και διαθέτει καλύτερη μόρφωση από τις 
προηγούμενες γενιές, έχει κατάλληλες 
ευκαιρίες για απασχόληση και ενεργό 
συμμετοχή  στην κοινωνία και στην 
οικογενειακή ζωή.

Or. en

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα, ιδίως σε εποχές 
οικονομικής επιβράδυνσης και 
αυξημένων δημοσιονομικών 
περιορισμών. Η καίρια απάντηση σ’ αυτήν 
την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε εποχές οικονομικής ύφεσης, είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 
της δημογραφικής αλλαγής και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μιας γηράσκουσας κοινωνίας με 
βιώσιμο και επαρκή τρόπο.

Τροπολογία 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην οικογενειακή, 
κοινωνική και κοινοτική ζωή, όπως με 
τον εθελοντισμό, τη διά βίου μάθηση, την 
πολιτισμική έκφραση και τον αθλητισμό.

Or. en

Τροπολογία 34
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Μία απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Άλλη 
μια απάντηση είναι η προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 35
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ« 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ« 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης, 
οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς και 
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
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κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η ενεργός γήρανση απαιτεί 
την υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης 
πολιτικής και την ανάληψη μιας 
δέσμευσης για δράσεις που αφορούν το 
σύνολο του βίου και όχι συγκεκριμένη 
ηλικία.

Or. el

Τροπολογία 36
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής 
έκρηξης, οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς 
και διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της δημιουργίας βιώσιμης 
κουλτούρας διά βίου ενεργού γήρανσης 
και, κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι ο 
ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός που 
τώρα πλέον κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 
60 και ο οποίος, γενικά, είναι πιο υγιής 
και διαθέτει καλύτερη μόρφωση από τις 
προηγούμενες γενιές, έχει κατάλληλες 
ευκαιρίες για απασχόληση και συμμετέχει 
ενεργά στην κοινωνία και στην 
οικογενειακή ζωή.

Or. en
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Τροπολογία 37
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής 
έκρηξης, οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς 
και διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν 
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της δημιουργίας βιώσιμης 
και περιβαλλοντικά απεριόριστης 
κουλτούρας διά βίου ενεργού γήρανσης 
και, κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι ο 
ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός που 
τώρα πλέον κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 
60 και ο οποίος, γενικά, είναι πιο υγιής 
και διαθέτει καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη ηλικιακή 
ομάδα, έχει κατάλληλες ευκαιρίες για 
απασχόληση και ενεργό συμμετοχή στην 
οικογενειακή ζωή και στην κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης
μέσω από τη διασφάλιση της γενικής και 
ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υγειονομικής μέριμνας. Η υγιής γήρανση 
μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να 
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βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας..

τους επιτρέψει να παραμένουν ενεργοί 
στην κοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να βελτιώσει την ατομική 
ποιότητα της ζωής τους και να περιορίσει 
τις καταπονήσεις των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής προστασίας.

Or. pl

Τροπολογία 39
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης.
Καίρια είναι σε αυτό το πλαίσιο η 
πρόσβαση στις υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες. Η υγιής γήρανση 
μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να 
τους επιτρέψει να παραμένουν ενεργοί 
στην κοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να βελτιώσει την ατομική 
ποιότητα της ζωής τους και να περιορίσει 
τις καταπονήσεις των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής προστασίας.

Or. cs

Τροπολογία 40
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
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ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
για όλους. Η υγιής γήρανση είναι η 
διαδικασία της τελειοποίησης των 
δυνατοτήτων  για σωματική, κοινωνική 
και ψυχική ευεξία, για να μπορούν οι 
ηλικιωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να 
απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ποιοτική 
ζωή.  Η υγιής γήρανση μπορεί επίσης να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 41
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο η έναρξη 
της συνταξιοδότησης πρέπει να 
συνοδεύεται από ένα έργο που θα βοηθά 
το γηράσκον πρόσωπο να κρατά ενεργές 
τις δεξιότητές του συνεχίζοντας να 
εργάζεται ή αναλαμβάνοντας εθελοντικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
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όσων εντάσσονται στο πεδίο της εργασίας 
του·   

Or. en

Τροπολογία 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
και την ευαισθητοποίηση των 
Ευρωπαίων πολιτών σε προβλήματα που 
συνδέονται με το γηράσκοντα πληθυσμό.
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να 
συμμετέχουν σε κοινωφελείς 
δραστηριότητες όπως ο εθελοντισμός, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας, συνταξιοδότησης
και κοινωνικής προστασίας καθώς και να 
καταστήσει δυνατό ένα βίο αξιοπρεπή σε 
προχωρημένη ηλικία.

Or. en

Τροπολογία 43
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων (5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
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στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να επιτευχθεί η ουσιαστική ενσωμάτωση 
των ηλικιωμένων στην κοινωνία, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν 
καταστάσεις κατακερματισμού όπου οι 
ηλικιωμένοι αισθάνονται και 
αντιμετωπίζονται ως πολίτες 
διαφορετικών ταχυτήτων.

Or. el

Τροπολογία 44
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
όλων, και ιδίως των ηλικιωμένων 
ατόμων, με στήριξη της ζωτικότητας και 
της αξιοπρέπειάς τους. Η υγιής γήρανση 
είναι η διαδικασία της τελειοποίησης των 
δυνατοτήτων για σωματική, κοινωνική 
και ψυχική υγεία, για να μπορούν οι 
ηλικιωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να 
απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ποιοτική 
ζωή. Η υγιής γήρανση μπορεί επίσης να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
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βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 45
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
όλων, και ιδίως των ηλικιωμένων 
ατόμων, με στήριξη της ζωτικότητας και 
της αξιοπρέπειάς τους. Η υγιής γήρανση 
μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να 
τους επιτρέψει να παραμένουν ενεργοί 
στην κοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να βελτιώσει την ατομική 
ποιότητα της ζωής τους με υψηλότερο 
επίπεδο υπηρεσιών και περιβάλλον που 
δεν θα θέτει περιορισμούς και να 
περιορίσει τις καταπονήσεις των 
συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων (5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
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στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας. Άνθρωποι μεγαλύτερης 
ηλικίας με χρόνιες παθήσεις αλλά που 
είναι καλά θα αντιμετωπίζονται χωρίς 
διακρίσεις ή προκαταλήψεις.

Or. en

Τροπολογία 47
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
όλων, και ιδίως των ηλικιωμένων 
ατόμων, με στήριξη της ζωτικότητας και 
της αξιοπρέπειάς τους. Η υγιής γήρανση 
είναι η διαδικασία της τελειοποίησης των 
δυνατοτήτων για σωματική, κοινωνική 
και ψυχική υγεία, για να μπορούν οι 
ηλικιωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να 
απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ποιοτική 
ζωή. Η υγιής γήρανση μπορεί επίσης να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.
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Or. en

Τροπολογία 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη και η συνακόλουθη αύξηση 
των χρόνιων παθήσεων καθιστά 
σημαντικότερη από ποτέ την προώθηση 
της ενεργού γήρανσης και την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση 
κινδύνων υγείας που συνδέονται με τη 
διαδικασία γήρανσης, όπως η κακή 
διατροφή. Η υγιής γήρανση μπορεί να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις ασθένειες των ηλικιωμένων  οφείλονται σε παράγοντες διατροφής, μερικοί από 
τους οποίους ενεργούσαν από τη νηπιακή ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται συχνά με 
αλλαγές που φυσιολογικά επέρχονται με το γήρας. Οι δαπάνες υγείας όσων υποφέρουν από 
κακή διατροφή υπολογίζονται στα 120 δισ. ετησίως εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 49
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Πρέπει να συνεχιστεί η 
καταπολέμηση της ενημερωτικής 
απομόνωσης των ηλικιωμένων.  Η 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και η 
χρήση τους είναι θεμελιώδης προϋπόθεση 
της ενεργού γήρανσης  και της 
συμμετοχής στην κοινωνία.

Or. cs

Τροπολογία 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ενεργός γήρανση αποκτά 
στρατηγική σημασία από τη στιγμή που ο 
αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, η 
οποία οδήγησε σε αύξηση της μαζικής 
ανεργίας, στην απόλυση των γηραιότερων 
εργαζομένων και στη διαρκή αύξηση της 
προσωρινής απασχόλησης, αποτελεί μία 
ακόμη πρόκληση στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
που αφορούν και τους ηλικιωμένους, 
όπως η κοινωνική ενσωμάτωση και η 
μείωση του πληθυσμού που κινδυνεύει 
από φτώχεια.

Or. it

Τροπολογία 51
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η υγιής γήρανση πρέπει να είναι μια 
διαδικασία που θα επιτρέπει στους 
ανθρώπους να αποκτούν τον έλεγχο και 
να βελτιώνουν την υγεία τους μέσω της 
ισότιμης πρόσβασης στην ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη και στη 
μακρόπνοη φροντίδα. Η υγιής γήρανση 
μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη 
σωματική δραστηριότητα, υγιεινή 
διατροφή και σωστή φαρμακευτική 
περίθαλψη σε μεγάλη ηλικία, παράλληλα 
με την εξάλειψη της κακομεταχείρισης 
των ηλικιωμένων, η οποία περιλαμβάνει 
τη σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική 
κακομεταχείριση και οικονομική 
εκμετάλλευση καθώς και την 
εγκατάλειψη· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί η ενεργός γήρανση, τα συστήματα υγείας πρέπει να εστιάζονται στην 
προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη ασθενειών καθώς και στην εξάλειψη της 
κακομεταχείρισης που πλήττει συχνά ηλικιωμένους και αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 52
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο πλαίσιο της προώθησης και 
σχεδιασμού στρατηγικής για την ενεργό 
γήρανση θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, δεδομένης και της έντονης 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που 
διέρχονται πολλές χώρες της Ευρώπης, οι 
ευάλωτες ομάδες πολιτών και 
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εργαζομένων, ώστε να μην προκληθούν 
φαινόμενα κατακερματισμού της αγοράς 
εργασίας και αύξησης της φτώχειας.

Or. el

Τροπολογία 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις 
της σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τις 
ευκαιρίες αντιμετώπισής τους στις 
ανακοινώσεις της «Το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας 
πρόκλησης σε ευκαιρία», στις 12 
Οκτωβρίου 2006, και «Η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της δημογραφικής 
γήρανσης στην ΕΕ», την 21η Απριλίου 
2009.

(6) Η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις 
της σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τις 
ευκαιρίες αντιμετώπισής τους στις 
ανακοινώσεις της «Το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας 
πρόκλησης σε ευκαιρία», στις 12 
Οκτωβρίου 2006, και «Η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της δημογραφικής 
γήρανσης στην ΕΕ», την 21η Απριλίου 
2009. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι 
ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων που 
χρειάζονται φροντίδα· η φροντίδα αυτή 
παρέχεται ως επί το πλείστον από 
ανθρώπους που δεν πληρώνονται γι’ 
αυτό. Αυτός ο σημαντικός πόρος τίθεται 
υπό πίεση.

Or. en

Τροπολογία 54
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η πολιτισμική και εθνοτική 
ποικιλομορφία των γηραιότερων γενεών 
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στην Ευρώπη θα αυξηθεί περαιτέρω. 
Είναι επομένως αναγκαία η ενεργός 
προαγωγή ίσων ευκαιριών και η 
ενθάρρυνση της συμμετοχής. Ενεργοί 
πολίτες με διαφορετικές πολιτισμικές 
καταβολές έχουν σημαντική γεφυροποιό 
λειτουργία μέσα στην κοινωνία, 
προωθούν την ενσωμάτωση και 
συμβάλλουν στην οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 55
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με θέμα 
«Ευκαιρίες και προκλήσεις της 
δημογραφικής μεταβολής στην Ευρώπη: η 
συνεισφορά των ηλικιωμένων στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», το 
οποίο τόνιζε την ανάγκη για αύξηση των 
δυνατοτήτων ενεργού συμμετοχής των 
ηλικιωμένων, τις νέες οικονομικές 
ευκαιρίες («πολιά οικονομία») που 
προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση 
των ηλικιωμένων για συγκεκριμένα αγαθά 
και υπηρεσίες, καθώς και τη σημασία της 
θετικής δημόσιας εικόνας των 
ηλικιωμένων.

(7) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με θέμα 
«Ευκαιρίες και προκλήσεις της 
δημογραφικής μεταβολής στην Ευρώπη: η 
συνεισφορά των ηλικιωμένων στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», το 
οποίο τόνιζε την ανάγκη για αύξηση των 
δυνατοτήτων ενεργού συμμετοχής των 
ηλικιωμένων, τις νέες οικονομικές 
ευκαιρίες («πολιά οικονομία») που 
προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση 
των ηλικιωμένων για συγκεκριμένα αγαθά 
και υπηρεσίες, καθώς και τη σημασία της 
καλύτερης δυνατής υγείας και ποιότητας 
ζωής (πράγμα που περιλαμβάνει την 
πρόσβαση στην κατάλληλη και ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη) και  της θετικής 
δημόσιας εικόνας των ηλικιωμένων.

Or. en
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Τροπολογία 56
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Η διάσκεψη «Μαζί για την Ψυχική 
Υγεία και την Ευημερία» που 
διοργανώθηκε κατά τη σλοβενική 
προεδρία στις 12-13 Ιουνίου 2008 και 
καθιέρωσε το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για 
την Ψυχική Υγεία και Ευεξία»,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Σύμφωνο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινών συστάσεων σε πέντε τομείς, μεταξύ των οποίων 
και η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της ψυχικής υγείας είναι 
ουσιώδες για την προαγωγή της ενεργού γήρανσης και της κοινωνικής συνοχής εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 57
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 8 Ιουνίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών: 
ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση», στα 
οποία αναγνωρίζεται ότι, σε όλη την ΕΕ, οι 
ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες 
αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην 
προσπάθειά τους να διάγουν μια ενεργό 
ζωή και να γεράσουν με αξιοπρέπεια, και 
προτείνεται μια σειρά από μέτρα στα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

(8) Στις 8 Ιουνίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών: 
ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση», στα 
οποία αναγνωρίζεται ότι, σε όλη την ΕΕ, οι 
ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες 
αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην 
προσπάθειά τους να διάγουν μια ενεργό 
ζωή και να γεράσουν με αξιοπρέπεια, και 
προτείνεται μια σειρά από μέτρα στα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή μεταξύ 
άλλων προκειμένου να προαχθούν 
πολιτικές ενεργού γήρανσης, 
λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 
καταστάσεων στα διάφορα κράτη μέλη 
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και των διαφορετικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες.

Or. en

Τροπολογία 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις 20 Νοεμβρίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την υγιή 
και αξιοπρεπή γήρανση, στα οποία κάλεσε 
την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, «να 
αναπτύξει δραστηριότητες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης για την προώθηση της 
δραστήριας γήρανσης, μεταξύ άλλων 
ενδεχομένως με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 
έτους για τη δραστήρια γήρανση και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών το 2012».

(9) Στις 20 Νοεμβρίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την υγιή 
και αξιοπρεπή γήρανση, στα οποία κάλεσε 
την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, «να 
αναπτύξει δραστηριότητες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης για την προώθηση της 
δραστήριας γήρανσης, μεταξύ άλλων 
ενδεχομένως με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 
έτους για τη δραστήρια γήρανση και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών το 2012».
Αυτά τα συμπεράσματα τονίζουν επίσης 
τη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη 
ζητήματα σχετικά με τη μη 
θεσμοθετημένη φροντίδα και τους 
παρόχους φροντίδας, πράγμα 
σημαντικότατο στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 59
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Το έτος 2012 πρέπει να ονομαστεί 
"Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών", όπως 
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είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη κατά τις 
συζητήσεις των επιτροπών αλλά και με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 
σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και πράγμα που τελικά οδήγησε 
στην επίσημη πρόταση της Επιτροπής 
της ΕΕ για κήρυξη ευρωπαϊκού έτους.

Or. en

Τροπολογία 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών· 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών· 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
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συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών.

συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή και 
η πλήρης εμπλοκή στον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή των μέτρων 
υποστήριξης και κοινωνικής ανάπτυξης 
άλλων οργάνων και άλλων κοινωνικών 
παραγόντων οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα.

Or. it

Τροπολογία 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το Ευρωπαϊκό Έτος στην ιδανική 
περίπτωση θα έπρεπε να οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για 
την ανταλλαγή εμπειριών και την 
αντιπαραβολή των διαφόρων λύσεων που 
υιοθετήθηκαν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο 
στον εν λόγω τομέα.

Or. it

Τροπολογία 62
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στις 7 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την 
ενεργό γήρανση, στα οποία κάλεσε την 
Επιτροπή να επιδιώξει την προετοιμασία 

(11) Στις 7 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την 
ενεργό γήρανση, στα οποία κάλεσε την 
Επιτροπή να επιδιώξει την προετοιμασία 
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ενός ευρωπαϊκού έτους για την ενεργό 
γήρανση το 2012, κατά τη διάρκεια του 
οποίου μπορούν να προβληθούν τα οφέλη 
της ενεργού γήρανσης και η συμβολή της 
στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και 
μπορούν να δημοσιοποιηθούν ελπιδοφόρες 
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την 
ενεργό γήρανση σε κάθε επίπεδο.

ενός ευρωπαϊκού έτους για την υγιή και
ενεργό γήρανση το 2012, κατά τη διάρκεια 
του οποίου μπορούν να προβληθούν τα 
οφέλη της ενεργού γήρανσης και η 
συμβολή της στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και μπορούν να δημοσιοποιηθούν 
ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες που
υποστηρίζουν την υγιή και ενεργό 
γήρανση σε κάθε επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 63
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στις 11 Νοεμβρίου 2010, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα "σχετικά με τη δημογραφική 
πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών", καλώντας τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την ενεργό γήρανση στις 
προτεραιότητες των προσεχών ετών και 
επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 
2012 θα πρέπει, ειδικότερα, να τονίζει την 
συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία 
και να παρέχει ευκαιρίες για την 
προαγωγή της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ 
των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 64
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στις 11 Νοεμβρίου 2010, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα "σχετικά με τη δημογραφική 
πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών", καλώντας τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την ενεργό γήρανση στις 
προτεραιότητες των προσεχών ετών και 
επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 
2012 θα πρέπει, ειδικότερα, να τονίζει την 
συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία 
και να παρέχει ευκαιρίες για την 
προαγωγή της αλληλεγγύης και της 
συνεργασίας μεταξύ των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 65
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στις γνωμοδοτήσεις τους η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
καθώς και η Επιτροπή Περιφερειών 
τονίζουν επίσης τη σημασία του να 
αναπτυχθεί για την Ευρώπη μία 
κουλτούρα ενεργού γήρανσης.  Ιδιαίτερη 
παράμετρος τούτου είναι η υγειονομική 
περίθαλψη για όλες τις γενεές και η 
προστασία από ασθένειες που οφείλονται 
στο γήρας, όπως τις ονομάζει η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στη γνωμοδότησή της με θέμα "Οι 
συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού 
στα συστήματα υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης" της 15ης Ιουλίου 20101.
______________
1 ΕΕ C 44, 11.2.2011, σελ. 10.
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Or. en

Τροπολογία 66
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο ψήφισμά του με ημερομηνία 11 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε ρητά 
το γεγονός ότι πολλές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κήρυξαν την 29η 
Απριλίου "Ημέρα της Αλληλεγγύης" 
μεταξύ των γενεών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή 
να επεξεργαστεί πρόταση προκειμένου να 
κηρυχθεί το 2012 "Ευρωπαϊκό έτος της 
ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών", το οποίο θα καθιστά 
σαφή τη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και θα ζητεί μέτρα για την 
ένταξη νέων και ηλικιωμένων σε κοινές 
πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 67
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η Επιτροπή δήλωσε στη δεύτερη 
διετή έκθεσή της για τις κοινωφελείς 
υπηρεσίες ότι, ενώ αυξάνεται διαρκώς η 
ζήτηση για κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν 
έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της 
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φροντίδας, εν μέρει λόγω της γήρανσης 
των ειδικευμένων παρόχων φροντίδας και 
εν μέρει επειδή η κινητικότητα του 
σχετικού δυναμικού είναι αυξημένη.  
Λόγω του ζωτικού ρόλου του προσωπικού 
στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, είναι 
αναγκαία η αντιμετώπιση αυτών των 
ελλείψεων, για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρχει πρόσβαση σε κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες επαρκούς 
ποιότητας, ώστε να υποστηριχθεί η 
ενεργός γήρανση.

Or. en

Τροπολογία 68
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
υγιούς και ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή 
πρότεινε να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζομένων μέσω καινοτομιών στην 
οργάνωση της εργασίας και να αυξηθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μεγαλύτερων 
σε ηλικία εργαζομένων μέσω αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και συμμετοχής σε 
συστήματα διά βίου μάθησης. Η 
κατευθυντήρια γραμμή 10 τονίζει την 
ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, της διά βίου 
μάθησης και των πολιτικών ενεργού 
ένταξης με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών 



PE458.631v01-00 30/83 AM\856841EL.doc

EL

ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 69
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en
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Τροπολογία 70
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης που αίρει τους 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς με στόχο 
τη δημιουργία ευκαιριών σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ανθρώπων, την 
προστασία τους από τον κίνδυνο του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση 
της ενεργού συμμετοχής τους στην 
κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 71
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η διάσκεψη με θέμα την "Ενεργό 
και Υγιή Γήρανση", η οποία διεξήχθη στο 
πλαίσιο της ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ 
στις 29-30 Απριλίου 2010, παρουσίασε 
χρηστές πρακτικές που ακολουθούνται 
στην Ευρώπη στον τομέα της κοινωνικής 
συμμετοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των γενεών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάσκεψη με θέμα την "Ενεργό και Υγιή Γήρανση" είναι σημαντική από την άποψη της 
παρουσίασης βασικών παραμέτρων για τη διατήρηση της οργανικής και προσωπικής 
αυτονομίας των ηλικιωμένων καθώς και της προώθησης των σχέσεων μεταξύ των γενεών.

Τροπολογία 72
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ 
αναπηρίας και γήρανσης. Ειδικότερα, θα 
ήταν κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις 
για την προσβασιμότητα που να 
βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδίασης 
για όλους» («Design for all»). 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει σχετικές διατάξεις για τους 
ηλικιωμένους.

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συχνής συσχέτισης 
μεταξύ αναπηρίας και γήρανσης. 
Ειδικότερα, θα ήταν κατάλληλο να 
αναληφθούν δράσεις για την 
προσβασιμότητα που να βασίζονται σε 
προσεγγίσεις «Σχεδίασης για όλους» 
(«Design for all»). Σχετικές είναι οι 
δράσεις για να υποστηριχθεί η 
ανεξάρτητη διαβίωση και η ένταξη στην 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων 
απευθύνονται σε ηλικιωμένους με 
αναπηρίες, οι οποίοι χρειάζονται 
αυξημένη στήριξη και έχουν σύνθετες 
ανάγκες, είναι δε ιδιαίτερα ευάλωτοι και 
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εκτεθειμένοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει μεταξύ άλλων σχετικές 
διατάξεις για τους ηλικιωμένους. Η 
σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σχετικά με τη γήρανση και την αναπηρία 
στον 21ο αιώνα, που εγκρίθηκε το 2009, 
σκοπεύει να προαγάγει την αυτόνομη και 
ανεξάρτητη διαβίωση για τους 
ηλικιωμένους με αναπηρίες, ενισχύοντας 
την ποιότητα υπηρεσιών και 
διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε 
αυτές. Καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
καινοτόμες προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 73
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ 
αναπηρίας και γήρανσης. Ειδικότερα, θα 
ήταν κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις 
για την προσβασιμότητα που να 
βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδίασης 
για όλους» («Design for all»). 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει σχετικές διατάξεις για τους 
ηλικιωμένους.

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συχνής συσχέτισης 
μεταξύ αναπηρίας και γήρανσης. 
Ειδικότερα, θα ήταν κατάλληλο να 
αναληφθούν δράσεις για την 
προσβασιμότητα που να βασίζονται σε 
προσεγγίσεις «Σχεδίασης για όλους» 
(«Design for all»). Σχετικές είναι οι 
δράσεις για να υποστηριχθεί η 
ανεξάρτητη διαβίωση και η ένταξη στην 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων 
απευθύνονται σε ηλικιωμένους με 
αναπηρίες, οι οποίοι χρειάζονται 
αυξημένη στήριξη και έχουν σύνθετες 
ανάγκες, είναι δε ιδιαίτερα ευάλωτοι και 
εκτεθειμένοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
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έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει μεταξύ άλλων σχετικές 
διατάξεις για τους ηλικιωμένους. Η 
σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σχετικά με τη γήρανση και την αναπηρία 
στον 21ο αιώνα, που εγκρίθηκε το 2009, 
σκοπεύει να προαγάγει την αυτόνομη και 
ανεξάρτητη διαβίωση για τους 
ηλικιωμένους με αναπηρίες, ενισχύοντας 
την ποιότητα υπηρεσιών και 
διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε 
αυτές. Καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
καινοτόμες προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 74
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ 
αναπηρίας και γήρανσης. Ειδικότερα, θα 
ήταν κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις 
για την προσβασιμότητα που να 
βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδίασης 
για όλους» («Design for all»). 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει σχετικές διατάξεις για τους 
ηλικιωμένους.

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί τη νέα
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία
"Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της 
δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς 
εμπόδια", που περιέχει σχετικές δράσεις 
για ηλικιωμένα άτομα, δεδομένης της 
συσχέτισης μεταξύ αναπηρίας και 
γήρανσης. Ειδικότερα, θα ήταν κατάλληλο 
να αναληφθούν δράσεις για την 
προσβασιμότητα που να βασίζονται σε 
προσεγγίσεις «Σχεδίασης για όλους» 
(«Design for all»). Επιπρόσθετα, η ΕΕ και 
όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη 
σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, που περιέχει μεταξύ 
άλλων σχετικές διατάξεις για τους 
ηλικιωμένους.

Or. en
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Τροπολογία 75
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει 
περίπου 2.300.000 ευρώ από τον 
προϋπολογισμό του 2011 κυρίως για να 
χρηματοδοτήσει επικοινωνιακές 
δραστηριότητες και διασκέψεις της ΕΕ 
για το Ευρωπαϊκό Έτος, προτίθεται δε να 
διατηρήσει ανάλογο ποσό στο σχέδιο 
προϋπολογισμού του 2012. 

Or. en

Τροπολογία 76
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Το θέμα του ευρωπαϊκού έτους θα 
αποτελέσει προτεραιότητα στις 
επικοινωνιακές δραστηριότητες των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα 
κράτη μέλη και στα προγράμματα 
εργασίας των συναφών κρίσιμης 
σημασίας και ευρωπαϊκού επιπέδου 
δικτύων που λαμβάνουν ενίσχυση για τις 
τρέχουσες δαπάνες τους από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Or. en



PE458.631v01-00 36/83 AM\856841EL.doc

EL

Τροπολογία 77
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθύμισε ήδη στο ψήφισμά του της 
11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ότι τα 
ποσοστά των γεννήσεων στα κράτη μέλη 
παραμένουν εδώ και δεκαετίες σε χαμηλά 
επίπεδα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει 
σε μεγάλες επιβαρύνσεις για τις επόμενες 
γενιές και σε προβλήματα κατανομής 
βαρών, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 
Επειδή το ζήτημα έχει αυτό τον επείγοντα 
χαρακτήρα, το Ευρωπαϊκό Έτος για την 
ενεργό γήρανση και για την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών θα έπρεπε να 
αποκτήσει ένα ιδιαίτερα υψηλό κονδύλιο· 
ρεαλιστικό παράδειγμα μπορεί να 
αποτελέσει το έτος 2010, για το οποίο 
διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. 
ευρώ για δραστηριότητες στα κράτη 
μέλη, ενώ τα τελευταία δεσμεύθηκαν να 
συνεισφέρουν άλλα 9 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 78
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 

(15) Η ενεργός και υγιής γήρανση 
αποτελεί αντικείμενο πολλών 
προγραμμάτων της Ένωσης, όπως είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

Ανάπτυξης, το πρόγραμμα PROGRESS, το 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το 
πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, τα ειδικά 
προγράμματα τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

Or. en

Τροπολογία 79
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
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Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020", η 
Επιτροπή έχει προτείνει την έναρξη ενός 
πιλοτικού σχεδίου για την ενεργό και υγιή 
γήρανση έως τις αρχές του 2011 εντός 
του πλαισίου της Ένωσης Καινοτομίας.
Το πιλοτικό αυτό σχέδιο, που είναι η 
πρώτη εταιρική σύμπραξη στον τομέα 
της καινοτομίας, θα περιλαμβάνει την 
κοινωνική καινοτομία για την προαγωγή 
μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, την 
πρόληψη των ασθενειών, τη βελτίωση 
των κοινωνικών δικτύων στους 
δημόσιους τομείς και μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και την 
υποστήριξη νέων τεχνολογιών που 
επιτρέπουν τη διατήρηση της ποιότητας 
ζωής.  Επιδιώκει επίσης να αυξηθεί, ώς 
το 2020, κατά δύο έτη η περίοδος ζωής 
κατά την οποία οι πολίτες χαίρουν άκρας 
υγείας . Η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους 
από την Ένωση θα συμμορφώνεται με τις 
προτεραιότητες και τους κανόνες που 
ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, για 
υφιστάμενα προγράμματα και ανεξάρτητες 
γραμμές του προϋπολογισμού στον τομέα 
της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, προγράμματα και 



AM\856841EL.doc 39/83 PE458.631v01-00

EL

πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλους 
τομείς, όπως στην εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα, την 
κοινωνία της πληροφορίας, την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
μεταφορών, είναι δυνατόν να στηρίζουν το 
ευρωπαϊκό έτος.

Or. en

Τροπολογία 80
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, η οδηγία σχετικά με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της υγείας 2008-2013, τα ειδικά 
προγράμματα τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
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κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική της ΕΕ είναι άρρηκτα δεμένη με την ενεργό γήρανση, καθώς ενθαρρύνει την 
υγιεινή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα για όλες τις ηλικιακές ομάδες και ισότιμη 
πρόσβαση σε ποιοτική βασική περίθαλψη.

Τροπολογία 81
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
ποικίλου φάσματος οργανώσεως, πρέπει 
να υπάρχουν απλοποιημένες διαδικασίες 
για γεγονότα και επιχειρήσεις μικρότερης 
κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Κατά την εφαρμογή των 
πρωτοβουλιών που συνδέονται  με το 
Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να 
αναγνωρίζεται η ζωτική αξία της 
οικογένειας ως φυσικού και θεμελιώδους 
πυρήνα της κοινωνίας καθώς και του 
πρωταρχικού ρόλου της στην 
εκπαίδευση, στη διαμόρφωση και στην 
ανάπτυξη των νέων καθώς και στην 
ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών. 

Or. it

Τροπολογία 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι πρωτοβουλίες που αφορούν τη 
δημογραφική γήρανση και σχετίζονται με 
το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους θα 
έπρεπε να ενθαρρύνουν τον 
προβληματισμό σχετικά με την ανανέωση 
των συστημάτων προστασίας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης με πλήρη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της 
κοινωνίας των πολιτών και των μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Or. it

Τροπολογία 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή προτείνει να 
δρομολογήσει μια πιλοτική ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και 
υγιή γήρανση (AHAIP) στο πλαίσιο της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ 
2020 " Ένωση Καινοτομίας", που θα 
απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα στην 
ιδιότητά τους ως ασθενών και 
καταναλωτών, με την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων, κλινικών δοκιμών, 
φαρμάκων και θεραπειών για την 
καταπολέμηση και αντιμετώπιση 
σοβαρών χρόνιων και σπανίων νόσων. Η 
σύμπραξη AHAIP θα επικεντρωθεί σε 
συστήματα κοινωνικής μέριμνας και 
υγειονομικής περίθαλψης με την 
ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και 
επιχειρησιακών προτύπων για 
περισσότερο ολοκληρωμένα συστήματα 
περίθαλψης για ηλικιωμένους 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
φροντίδας στο σπίτι και 
αυτοεξυπηρέτησης). Η σύμπραξη AHAIP 
αποβλέπει επίσης σε σχετιζόμενες με την 
ΕΕ αγορές, συμβάλλοντας στις 
δυνατότητες αυτόνομης και ενεργού ζωής 
των ηλικιωμένων με την προώθηση της 
ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων 
προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
βασίζονται στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), που ενδείκνυνται ιδιαίτερα για 
τους ηλικιωμένους. Δεδομένου ότι οι 
στόχοι και οι προγραμματισμένες 
δραστηριότητες της AHAIP και του 
ευρωπαϊκού έτους σχετίζονται στενά 
μεταξύ τους, θα πρέπει να διασφαλιστούν 
συνέργιες μεταξύ των δύο πρωτοβουλιών. 

Or. en
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Τροπολογία 85
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) δεδομένου ότι ορισμένα από τα 
σημαντικά ευρωπαϊκού επιπέδου δίκτυα 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
δημοσιονομικές δυσκολίες, που μπορούν 
να περιορίσουν τη συμμετοχή τους στο 
ευρωπαϊκό έτος, το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση 
που διατεθούν συμπληρωματικά 
χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Συνέργιες μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού 2011 και του 
Ευρωπαϊκού Έτους της Ενεργού 
Γήρανσης 2012 θα πρέπει να 
προωθηθούν.

Or. en

Τροπολογία 87
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
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ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Or. en

Τροπολογία 88
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης - προώθησης της
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (εφεξής: 
«ευρωπαϊκό έτος»).

Or. en

Τροπολογία 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης: Προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (εφεξής: 
«ευρωπαϊκό έτος»).

Or. en

Τροπολογία 90
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Or. en

Τροπολογία 91
Edit Bauer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης – προώθησης της 
ενεργού γήρανσης και της αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
διατήρησης της ζωτικότητας και 
σεβασμού για την αξιοπρέπεια όλων
(εφεξής: «ευρωπαϊκό έτος»).

Or. en

Τροπολογία 92
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Or. en
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Τροπολογία 93
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Or. de

Τροπολογία 94
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»). Ο υπότιτλος του έτους είναι: 
"Προάγοντας τη ζωτικότητα, την 
αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη".

Or. de

Τροπολογία 95
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
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των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 
Προϋπόθεση της ενεργού γήρανσης είναι 
η καλή υγεία. Η στήριξη της υγιούς 
γήρανσης και τα μέτρα που μπορούν να 
στηρίξουν την υγιή γήρανση θα έπρεπε να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
Έτους δραστηριοτήτων. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
αυξημένης ευελιξίας των εργασιακών 
σχέσεων, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, με τη 
διασφάλιση ποιοτικών και προσιτών 
κοινωνικών υπηρεσιών που επιτρέπουν 
την αξιοπρεπή γήρανση και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Or. cs

Τροπολογία 96
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
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ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται την παροχή
καλύτερης πρόσβασης σε διά βίου 
μάθηση και άλλων ευκαιριών και τη 
δημιουργία φιλικών προς τους 
ηλικιωμένους και υποστηρικτικών 
συνθηκών εργασίας, ώστε οι ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας την φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό με την 
ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην 
κοινωνία, και ενθαρρύνοντας την υγιή 
γήρανση. Στη βάση αυτή, οι στόχοι θα 
είναι οι ακόλουθοι:

Or. en

Τροπολογία 97
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να διευκολύνει τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης κουλτούρας ενεργού γήρανσης 
στην Ευρώπη που θα βασίζεται σε μια 
κοινωνία για όλες τις ηλικίες και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στο 
πλαίσιο αυτό το ευρωπαϊκό έτος θα
ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του 
επιχειρησιακού τομέα, για να προωθήσουν 
την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
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εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια 
κοινωνία για όλες τις ηλικίες και 
προωθώντας την αλληλεγγύη και τη 
συνεργασία μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση είναι η διαδικασία 
βελτιστοποίησης των ευκαιριών που 
σχετίζονται με την υγεία, τη συμμετοχή 
και την ασφάλεια, ενόψει της αύξησης 
της ποιότητας ζωής των ατόμων όταν 
γερνούν. Επιτρέπει στα άτομα να 
αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για καλή 
διαβίωση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία 
σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες 
και τις ικανότητές τους, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα κατάλληλη προστασία, 
ασφάλεια και περίθαλψη όταν 
χρειάζονται βοήθεια. Η ενεργός γήρανση
συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων 
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να 
μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο 
τους στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
υποστηρίζοντας το ρόλο των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, την 
οικογενειακή ζωή και τις εθελοντικές 
δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας την υγιή 
γήρανση και διευκολύνοντάς την με τη 
λήψη προληπτικών μέτρων και την 
πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες ποιότητας. Στη βάση αυτή, οι 
στόχοι θα είναι οι ακόλουθοι:

Or. en

Τροπολογία 98
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και 
τις προτιμήσεις τους, καταπολεμώντας 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την 
ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην 
κοινωνία, καθυστερώντας αναπηρίες και 
χρόνιες νόσους που επιβαρύνουν τα 
άτομα και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, και ενθαρρύνοντας την υγιή 
γήρανση. Η ενεργός γήρανση θα συμβάλει 
στην εξάλειψη όλων των υπαρχόντων 
αρνητικών στερεοτύπων κατά τα οποία οι 
ηλικιωμένοι είναι ευαίσθητοι και 
συνιστούν οικονομικό βάρος για την 
κοινωνία. Στη βάση αυτή, οι στόχοι θα 
είναι οι ακόλουθοι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές για την ενεργό γήρανση πρέπει να έχουν ως στόχο να επιτρέπουν στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να εργάζονται, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους, τις 
ανάγκες τους και τις ικανότητές τους. Οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας είναι δαπανηρά. 
Εάν τα άτομα μεγαλώνουν σε ηλικία διατηρώντας καλύτερη υγεία, τα ιατρικά έξοδα ενδέχεται 
νε μην αυξάνονται τόσο γρήγορα. Αρνητικά στερεότυπα έναντι των ηλικιωμένων υπάρχουν και 
αφορούν κυρίως την αδυναμία τους να διαβιώνουν αυτόνομα εξαιτίας χρόνιων νόσων καθώς 
και το ζήτημα των βιώσιμων συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
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Τροπολογία 99
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών, συνθηκών εργασίας 
και δυνατοτήτων δια βίου μάθησης 
ούτως ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας,, μεταξύ άλλων και πιο 
συγκεκριμένα, με την καθιέρωση της 
μετεκπαίδευσης εργαζομένων σε 
απασχολήσεις που είναι σωματικά πολύ 
απαιτητικές, ούτως ώστε να μπορέσουν 
να απασχοληθούν σε κατάλληλη θέση που 
να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους, 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση και 
καταπολεμώντας τη φτώχια 
διασφαλίζοντας κατάλληλο εισόδημα, 
πλήρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση 
σε κοινωνικές υπηρεσίες και υψηλό 
επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης για 
τους συνταξιούχους. Στη βάση αυτή, οι 
στόχοι θα είναι οι ακόλουθοι:
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Τροπολογία 100
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να διευκολύνει τη δημιουργία στην 
Ευρώπη μιας κουλτούρας ενεργού 
γήρανσης που να είναι βιώσιμη και να 
χαρακτηρίζεται από ένα περιβάλλον 
χωρίς εμπόδια και που θα βασίζεται σε 
μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Έτος θα
ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
εκκλησιών και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, τη 
ζωτικότητα των ηλικιωμένων ατόμων, 
ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή 
τους, δημιουργώντας μια κοινωνία για 
όλες τις ηλικίες και ενισχύοντας την 
αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ 
των γενεών. Η ενεργός γήρανση 
συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων 
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να 
μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο 
τους στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την στήριξη του ρόλου 
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των ηλικιωμένων στην οικογενειακή ζωή, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στον προγραμματισμό του μέλλοντος
και σε εθελοντικές δραστηριότητες και 
της ενεργού συμμετοχής τους στην 
κοινωνία, και ενθαρρύνοντας την υγιή 
γήρανση. Στη βάση αυτή, οι στόχοι θα 
είναι οι ακόλουθοι:

Or. en

Τροπολογία 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας με χρόνιες παθήσεις 
αλλά που είναι καλά θα 
συμπεριλαμβάνονται χωρίς διακρίσεις ή 
προκαταλήψεις. Στη βάση αυτή, οι στόχοι 
θα είναι οι ακόλουθοι:
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Or. en

Τροπολογία 102
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να διευκολύνει τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης κουλτούρας ενεργού γήρανσης 
στην Ευρώπη που θα βασίζεται στο 
όραμα μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες 
και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Έτος θα
ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι, ο 
βιομηχανικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στην καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού για να 
προωθήσουν την ενεργό γήρανση και να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το 
δυναμικό του ταχέως αυξανόμενου 
πληθυσμού που κοντεύει ή έχει ξεπεράσει 
τα 60, διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, 
τη ζωτικότητα των ηλικιωμένων ατόμων, 
ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή 
τους, δημιουργώντας έτσι μια κοινωνία 
για όλες τις ηλικίες και ενισχύοντας την 
αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ 
των γενεών. Το ευρωπαϊκό έτος θα 
προωθήσει επίσης συγκεκριμένα μέτρα 
που μπορούν να συμβάλουν στην 
καλύτερη ένταξη των ηλικιωμένων στην 
αγορά εργασίας και σε καλύτερες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για όλους, προκειμένου να μειωθεί η 
ανεργία και να προληφθεί ο μακροχρόνιος 
κοινωνικός αποκλεισμός. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
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καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τις διακρίσεις 
λόγω ηλικίας και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, υποστηρίζοντας το ρόλο των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην 
οικογενειακή ζωή και στις εθελοντικές 
δραστηριότητες, και την ενεργό 
συμμετοχή τους στην κοινωνία, 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση 
διευκολύνοντάς την με τη λήψη 
προληπτικών μέτρων και με την 
πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες ποιότητας. Στη βάση αυτή, οι 
στόχοι θα είναι οι ακόλουθοι:

Or. en

Τροπολογία 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία, στον οικογενειακό βίο και την 
οικονομία, να προωθηθεί η ενεργός 
γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
από το κύμα συνταξιοδοτήσεων των 
παιδιών της δημογραφικής έκρηξης και 
από τη μείωση του ενεργού πληθυσμού.

Or. it
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Τροπολογία 104
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της υγιούς και 
ενεργού γήρανσης, προκειμένου να 
τονιστεί η χρήσιμη συμβολή των 
ηλικιωμένων στην οικογένεια, στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
και να καταστεί δυνατή η ενεργός 
συμμετοχή των πολιτών άνω των 55 ετών 
στο εργασιακό γίγνεσθαι, να στηριχθεί ο 
ρόλος του μέντορα των νεότερων γενεών 
και γενικά να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

Or. cs

Τροπολογία 105
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, να προωθηθεί η ενεργός και υγιής
γήρανση, να καταργηθούν εμπόδια και να 
αναγνωριστεί η ποικιλομορφία εντός 
όλων των ομάδων ηλικίας και να 
αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων ασχέτως της 
εθνοτικής ή πολιτιστικής τους 
καταγωγής, του φύλου ή του σεξουαλικού 
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τους προσανατολισμού και να προωθηθεί 
η ισότητα ευκαιριών·

Or. en

Τροπολογία 106
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός και υγιής γήρανση και να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το 
δυναμικό των ηλικιωμένων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 107
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων, παρέχοντας 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους, διευκολύνοντας την ενεργό 
συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης 
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ηλικίας στην οικονομική ανάπτυξη και σε 
εθελοντικές δραστηριότητες και 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους, όταν 
μεγαλώνουν σε ηλικία, στην οικογενειακή 
και κοινωνική ζωή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης μπορούν να ενθαρρύνουν την πλήρη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ενεργό 
γήρανση.

Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·είναι σημαντική η 
προώθηση, σε επίπεδο προγραμμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, μιας 
κουλτούρας διοίκησης ανθρωπίνου 
δυναμικού όπου λαμβάνονται υπόψη τα 
πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του 
ανθρωπίνου δυναμικού προχωρημένης 
ηλικίας και η υιοθέτηση στοχευμένων 
δράσεων ενημέρωσης τόσο εργαζομένων 
όσο και εργοδοτών·

Or. el
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Τροπολογία 109
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων, με ιδιαίτερη 
προσοχή σε συγκεκριμένα σχέδια 
καταπολέμησης της φτώχειας των 
ηλικιωμένων, ειδικότερα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α) η προστασία των ηλικιωμένων 
ατόμων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
τους δραστητιότητας, όποια και να είναι 
η διάρθρωση στο πλαίσιο της οποίας 
ασκούν τη δραστηριότητα αυτή, με 
καταλληλη ιατρική παρακολούθηση;

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα πορίσματα που περιλαμβάνονται στις εισαγωγικές αιτιολογικές σκέψεις (για την 
"υγιή και αξιοπρεπή γήρανση" και την "εξασφάλιση ενός υγιούς και ενεργού γηράσκοντος 
πληθυσμού προς όφελος της κοινωνικής συνοχής"), τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να επωφελούνται από αναπροσαρμοσμένη ιατρική 
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προστασία. Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αναπηρίες των γηρασκόντων 
ατόμων και να προβλεφθεί ειδικό πρόγραμμα υγείας.

Τροπολογία 111
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
υγιούς και ενεργού γήρανσης, να 
εντοπιστούν και να διαδοθούν ορθές 
πρακτικές και να ενθαρρυνθούν η 
συνεργασία και οι συνέργειες·

Or. en

Τροπολογία 112
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν οι 
προκλήσεις και να διαδοθούν ορθές 
πρακτικές και να ενθαρρυνθούν η 
συνεργασία και οι συνέργειες·

Or. en
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Τροπολογία 113
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να προαχθούν βιώσιμα 
και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα 
στην Ευρώπη, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Or. de

Τροπολογία 114
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών - με έμφαση στους 
κοινωνικούς εταίρους - σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Or. el
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Τροπολογία 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης και να δημιουργηθεί 
ένα βιώσιμο και ασφαλές δημόσιο 
συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ένωση,, 
να εντοπιστούν και να διαδοθούν ορθές 
πρακτικές και να ενθαρρυνθούν η 
συνεργασία και οι συνέργειες·

Or. en

Τροπολογία 116
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να προωθηθούν 
βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά 
συστήματα στην Ευρώπη βάσει 
διαφόρων συνδυασμών συστημάτων
επαγγελματικών και ιδιωτικών 
συντάξεων, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Or. en
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Τροπολογία 117
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές και μια οριζόντια 
προσέγγιση μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
υγιή και ενεργό γήρανση 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
κατάλληλη και υψηλής ποιότητας 
υγειονομική και κοινωνική μέριμνα).

Or. en

Τροπολογία 118
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
αναπτύξουν καινοτόμες και 
συναρτημένες με τα τοπικά δεδομένα 
λύσεις και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών.

Or. en



PE458.631v01-00 64/83 AM\856841EL.doc

EL

Τροπολογία 119
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα, με 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

Or. ro

Τροπολογία 120
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 
κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
όλα τα επίπεδα, με την ενεργό συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού 
κλάδου, να χαράξουν και να εφαρμόσουν 
από κοινού πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

Or. en
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Τροπολογία 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για συγκεκριμένους 
στόχους σχετικά με την ενεργό γήρανση.

Or. it

Τροπολογία 122
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην προώθηση εκστρατειών 
ενημέρωσης και προτροπής για τη σωστή 
εφαρμογή των οδηγιών για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, ως έναν από 
τους κεντρικούς άξονες της ενεργούς 
γήρανσης.

Or. el
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Τροπολογία 123
Corina Creţu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που 
θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δεσμεύσεις και συγκεκριμένες δράσεις, 
που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα, με 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών και του βιομηχανικού κλάδου, να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση και να καταπολεμήσουν 
την άδικη κοινωνική κατανομή του 
κόστους της κρίσεως, δεδομένου ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, οι ηλικιωμένοι 
είναι εκείνοι που θίγονται περισσότερο 
από τα μέτρα κατά της οικονομικής 
ύφεσης, εξαιτίας των περικοπών στις 
συντάξεις και της χαμηλής ποιότητας 
των υπηρεσιών υγειονομικής και 
κοινωνικής μέριμνας.

Or. en

Τροπολογία 124
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα, με 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
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δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

πολιτών και των εκκλησιών, να χαράξουν 
πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

Or. en

Τροπολογία 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) η θέσπιση συνεπών και 
διαρθρωτικών πολιτικών υπέρ της 
οικογένειας που μπορούν να επιδράσουν 
σοβαρά στη δημογραφική πορεία· τούτο 
θα καταστεί δυνατόν με παρεμβάσεις για 
τη στήριξη της μητρότητας, της 
εκπαίδευσης των παιδιών, της 
εναρμόνισης της εργασίας με τον 
οικογενειακό βίο και της αξιοποίησης της 
δραστηριότητας των ηλικιωμένων υπέρ 
της οικογένειας, στο πλαίσιο των 
πολιτισμικών και αξιακών ανταλλαγών 
μεταξύ ηλικιωμένων και νέων.

Or. it

Τροπολογία 126
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) είτε η εισαγωγή είτε η ενίσχυση 
διαρθρωτικών χρηματοπιστωτικών 
πολιτικών υπέρ των μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων, προκειμένου να μπορούν να 
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προγραμματίζουν και να θέτουν σε 
εφαρμογή τις δραστηριότητές τους για 
την στήριξη των ηλικιωμένων και των 
μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού 
επί μονίμου βάσεως και όχι μόνο 
ευκαιριακά.

Or. en

Τροπολογία 127
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) η προώθηση της ανάπτυξης 
συνολικών στρατηγικών διαχείρισης των 
θεμάτων που σχετίζονται με την ηλικία σε 
εθνικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με 
την ανάπτυξη νέων μορφών παροχών για 
τον ισορροπημένο συνδυασμό της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
που θα είναι αναπροσαρμοσμένες στις 
ειδικές ανάγκες των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας και με την 
επιβράβευση των ατόμων που εργάζονται 
για μεγαλύτερο διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 128
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) η προώθηση ευρωπαϊκής 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη 
σημασία της πρόληψης ως αυτοτελούς 
παράγοντα της εθνικής υγειονομικής 
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πολιτικής, με ειδικότερη προσοχή στις 
ασθένειες που σχετίζονται με την 
γήρανση .

Or. en

Τροπολογία 129
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) καθώς και οι στόχοι που ζητεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή 
του, με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών:
- την προαγωγή της αξιοπρέπειας, της 
υγείας, της ποιότητας ζωής και της 
αυτονομίας των ηλικιωμένων,
- τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στην 
περίθαλψη ανεξαρτήτως εισοδήματος,
- την υπογράμμιση συγκεκριμένα των 
κινδύνων υγείας που διατρέχουν τα άτομα 
που ξαφνικά σταματούν κάθε 
δραστηριότητα, και
- τη σημασία της πρόληψης των 
προβλημάτων υγείας, ώστε τα κράτη 
μέλη να υποχρεούνται να υποστηρίξουν 
υγιείς τρόπους ζωής και να λάβουν τα 
δέοντα μέτρα για να περιορίσουν το 
κάπνισμα, την κατάχρηση 
οινοπνεύματος, την παχυσαρκία και 
άλλους σημαντικούς κινδύνους για την 
υγεία·

Or. de
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Τροπολογία 130
Georges Bach, Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Μία συνολικά μεγαλύτερη 
αναγνώριση και προώθηση της συμβολής 
των ηλικιωμένων στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης, 
ιδιαίτερα δε αναγνώριση της πείρας τους 
ως σημαντικής προστιθέμενης αξίας για 
την οικονομία και την κοινωνία.

Or. de

Τροπολογία 131
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, 
στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά ο 
επιχειρηματικός τομέας και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την 
προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που 
θα συμβάλλουν στην παραγωγή διαρκών 
και βιώσιμων αποτελεσμάτων με την 
αξιολόγηση αποτελεσματικών μεθόδων, 
μέτρων για μελλοντικές πρωτοβουλίες και 
δραστηριοτήτων στον τομέα της ενεργού 
γήρανσης· 

Or. cs
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Τροπολογία 132
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

– συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, 
με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών 
εταίρων, για την προώθηση του διαλόγου 
και την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση 
για την ανάληψη συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων·

Or. ro

Τροπολογία 133
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

συνέδρια, εκδηλώσεις, πολιτιστικά 
φόρουμ, εργαστήρια και πρωτοβουλίες για 
την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εργαστήρια και πολιτιστικά φόρουμ μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση του κοινού, 
επικεντρώνοντας την προσοχή κυρίως σε ανταλλαγές μεταξύ γενεών και σε εθελοντισμό. 

Τροπολογία 134
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, 
με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών και των εκκλησιών, για την 
προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων 
συμβάλλοντας σε συνεχή και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 135
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης·

- εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης σε μορφή που θα είναι 
αναπροσαρμοσμένη σε εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές περιστάσεις 
και σε ομάδες στόχου· με την χρήση 
πολυμέσων και καινοτόμων και νέων 
μεθόδων·

Or. en

Τροπολογία 136
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης·

εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης με τη χρήση πολυμέσων και 
κοινωνικών δικτύων.
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Or. ro

Τροπολογία 137
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και
εκπαίδευσης·

εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής,
εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 138
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- φόρουμ για την ενοποίηση και ανάλυση 
αποδεικτικών στοιχείων των οφελών, 
καθώς και διάφορες μέθοδοι για τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων, 
προκειμένου να αναπτυχθούν 
κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες 
πρακτικές που βασίζονται σε αποδείξεις·

Or. en

Τροπολογία 139
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και - ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών στο πλαίσιο της 
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ορθών πρακτικών· ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ), με 
στόχο ειδικότερα τη διασφάλιση της 
ένταξης όλων και την πρόσβαση σε 
υγειονομική και μακροπρόθεσμη μέριμνα 
υψηλής ποιότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της 
ανάπτυξης πολιτικών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 140
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα, και διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

– έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα, και διάδοση των 
αποτελεσμάτων - με έμφαση στον 
οικομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της 
πολιτικής της ενεργούς γήρανσης.

Or. el

Τροπολογία 141
Edit Bauer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα, και διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

- έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα, π. χ. για τις αιτίες της 
πρόωρης σύνταξης, τη βία που στρέφεται 
κατά των ηλικιωμένων, την ελαστικότητα 
των ωραρίων εργασίας για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, και για τη διάδοση 
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των αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 142
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- προγράμματα για τη συμμετοχή των 
πολιτών στους στόχους του ευρωπαϊκού 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 143
Edit Bauer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μέτρα που να επικεντρώνονται στην 
προληπτική, προσανατολισμένη προς την 
υγιή γήρανση υγειονομική μέριμνα.

Or. en

Τροπολογία 144
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μέτρα που να αποβλέπουν στη 
συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
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και νέων σε κοινές πρωτοβουλίες με 
στόχο να δοθεί έμφαση στις 
χαρακτηριστικές τους ιδιοσυγκρασίες και 
στις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ανταλλαγή μεταξύ γενεών.

Or. en

Τροπολογία 145
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου καθώς και την ένταξη ατόμων 
με αναπηρίες και ατόμων που ανήκουν σε 
εθνικές μειονότητες, και ειδικότερα στην 
μειονότητα των Ρομά.

Or. ro

Τροπολογία 146
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους την ενσωμάτωση 
της έννοιας του φύλου καθώς και την 
ανάγκη να μετέχουν όλες οι γενεές στην
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους, και 
επιδιώκουν την ανάπτυξη συμμετοχικής 
προσέγγισης όλων των γενεών 
αναγνωρίζοντας την πολυμορφία τους.

Or. en
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Τροπολογία 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους την ενσωμάτωση 
της έννοιας του φύλου και της 
καταπολέμησης όλων των μορφών 
διακρίσεων στις οποίες υπόκεινται οι 
ηλικιωμένοι..

Or. it

Τροπολογία 148
Anna Záborská

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ανάγκη ενσωμάτωσης 
των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης των 
γυναικών και των ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 149
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
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υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου, και επικεντρώνονται κυρίως 
στις ειδικές ανάγκες τόσο των γυναικών 
όσο και των ανδρών, και ειδικότερα στις 
ανάγκες των γυναικών μεγαλύτερης 
ηλικίας που είναι μόνες (μεταξύ άλλων 
και ως προς χρόνιες παθήσεις, φτώχεια 
κλπ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνήθως οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Εξαιτίας της μακροζωίας των 
γυναικών και του παραδοσιακού τους ρόλου ως ατόμων που παρέχουν οικογενειακή φροντίδα, 
οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας με 
αποτέλεσμα να περιέλθουν ενίοτε, σε προχωρημένη ηλικία, σε κατάσταση μεγαλύτερης ένδειας .

Τροπολογία 150
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της το 
δυναμικό των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων σε περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 151
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
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Χρηματοδοτικό πλαίσιο και 
προϋπολογισμός 

Για το Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού 
γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών θα διατεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κονδύλιο 20 εκατ. ευρώ,  εκ των 
οποίων 10 εκατ. ευρώ για 
δραστηριότητες στα κράτη μέλη, ενώ τα 
τελευταία δεσμεύονται να συνεισφέρουν 
άλλα 10 εκατ. ευρώ.

Or. de

Τροπολογία 152
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων και για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φορέων, των 
κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 153
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
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οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
πρέπει να εργάζονται ανεξάρτητα, μην 
αντικατοπτρίζοντας μονάχα τις απόψεις 
των κυβερνήσεων, και οφείλουν επίσης να 
μεριμνούν για τον σωστό συντονισμό και 
την εκτέλεση των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 154
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των 
εθνικών συντονιστών με σκοπό τον 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν και την υλοποίησή τους στα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των 
εθνικών συντονιστών με σκοπό τον 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν και την υλοποίησή τους στα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή παρακολουθεί 
τις εξελίξεις σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ακλουθώντας μεθόδους 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης συγκριτικών δεικτών, και μπορεί 
να εισαγάγει, όπου ενδείκνυται, νέους 
τρόπους και εργαλεία για την επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών που αποβλέπουν στη διατήρηση 
κατάλληλων συνθηκών υγείας και στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων. Η αξιολόγηση 
πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή με την χρήση σειράς διαθέσιμων εργαλείων και 
μέσων.
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Τροπολογία 155
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συγχρηματοδότηση σε επίπεδο 
Ένωσης των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους θα 
συμφωνεί με τις προτεραιότητες και τους 
κανόνες που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή 
βάση, για υφιστάμενα προγράμματα και 
αυτόνομες θέσεις του προϋπολογισμού, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς που 
συμβάλλουν επίσης στην προώθηση της 
ενεργού γήρανσης, όπως στην εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα, 
την κοινωνία της πληροφορίας, την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
μεταφορών καθώς και πολιτικές και 
πρακτικές στον τομέα της στέγασης και 
των στεγαστικών δανείων, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Έτος.

Or. en

Τροπολογία 156
Martin Kastler

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το θέμα του ευρωπαϊκού έτους θα 
αποτελέσει προτεραιότητα στις 
δραστηριότητες επικοινωνίας των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα 
κράτη μέλη και στα προγράμματα 
εργασίας των συναφών, κρίσιμης 
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σημασίας και ευρωπαϊκού επιπέδου 
δικτύων που λαμβάνουν ενίσχυση για τις 
τρέχουσες δαπάνες τους από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 157
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες να αποδίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3(1) και πραγματοποιήθηκαν εντός 
της επικράτειάς τους κατά το ευρωπαϊκό 
έτος, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημόσια ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 158
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και την 
γενικότερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση.

Έως τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και την 
γενικότερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
της Επιτροπής και των κρατών μελών 
που προβλέπονται από την παρούσα 
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απόφαση.

Or. de

Τροπολογία 159
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν έκθεση ανά χώρα στην 
Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή, τα 
αποτελέσματα και την γενικότερη 
αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που 
προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση.

Or. en


