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Muudatusettepanek 25
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS Euroopa aktiivsena 
vananemise aasta (2012) (EMPs 
kohaldatav tekst)

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 
Euroopa aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta
(2012) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 26
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhiõiguste harta artikli 25 kohaselt 
tunnustab Euroopa Liit ja austab eakamate
õigust elada väärikat ja iseseisvat elu ning 
osaleda sotsiaal- ja kultuurielus.

(3) Põhiõiguste harta artikli 25 kohaselt 
tunnustab Euroopa Liit ja austab eakamate 
inimeste õigust asjakohasele tervishoiule 
ja sotsiaalsele toetusele, elada väärikat ja 
iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja 
kultuurielus.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vananemine on kahtlemata 
väljakutse kogu ühiskonnale ja kõikidele 
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põlvkondadele Euroopas, kuid samuti 
puudutab see põlvkondadevahelist 
solidaarsust ja ennekõike perekonna rolli.

Or. cs

Muudatusettepanek 28
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Põhiõiguste harta artikli 34 kohaselt 
tunnustab Euroopa Liit ja austab 
eakamate inimeste õigust 
sotsiaalkindlustushüvitistele ja 
sotsiaalteenustele, mis tagavad nende 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

( 3 b) Põhiõiguste harta artikli 34 kohaselt 
tunnustab Euroopa Liit igaühe õigust 
kõrgetasemelisele tervisekaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
terve ja aktiivsena vananemist, millega 
tagataks head tööhõive ja ühiskondlikus 
elus aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega. Tuleb soodustada 
paindlikkust töösuhetes, eriti nn 
ebatüüpilisi töölepinguid, tagamaks, et 
igaüks saab töötada vastavalt tema 
olukorrale.

Or. cs

Muudatusettepanek 31
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus
aktiivselt osalemise võimalused
beebibuumi põlvkonnale, mis on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus ning 
perekonnaelus aktiivselt osalemise 
võimalused 60-ndale eluaastale 
lähenevatest ja vanematest inimestest 
koosneva kiiresti kasvavale 
elanikkonnale, kes on varasemast
põlvkondadest parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 32
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele, eriti 
majandusarengu aeglustumise ja 
kasvavate eelarvepiirangute ajal.. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

Or. en

Selgitus

Majanduslanguse ajal on vaja palju rohkem tegeleda demograafilise muutuse küsimusega ja 
täita jätkusuutlikul ja asjakohasel moel vananeva elanikkonna vajadused.

Muudatusettepanek 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
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struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja perekonna-,
ühiskondlikus ja kohaliku kogukonna elus 
aktiivselt osalemise võimalused (nagu 
vabatahtlik töö, elukestev õpe, 
kultuuriline eneseväljendus ja sport)
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on üks võimalustest
edendada aktiivsena vananemist, millega 
tagataks head tööhõive ja ühiskondlikus 
elus aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega. Veel üks võimalus on 
edendada põlvkondadevahelist 
solidaarsust.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus 
aktiivselt osalemise võimalused 
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega. Aktiivsena vananemine 
nõuab vastavalt mitmemõõtmelise 
lähenemisviisi kasutuselevõttu ning 
meetmeid, mida saab rakendada 
elukestvalt, mitte aga konkreetsele 
vanuserühmale suunatud tegevust.

Or. el

Muudatusettepanek 36
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus
aktiivselt osalemise võimalused
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada
jätkusuutliku ja elukestvat aktiivsena
vananemise kultuuri, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus ning 
perekonnaelus aktiivselt osalemise 
võimalused 60-ndale eluaastale 
lähenevatest ja vanematest inimestest 
koosnevale kiiresti kasvavale 
elanikkonnale, kes on varasemast
põlvkondadest parema tervise ja parema 
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ettevalmistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus elus
aktiivselt osalemise võimalused
beebibuumi põlvkonnale, kes on 
varasemast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada
jätkusuutliku ja keskkonna osas tõketeta 
kultuuri loomist, mis toetab elukestvat
aktiivsena vananemist, millega tagataks 
head tööhõive ja ühiskondlikus ning 
pereelus aktiivselt osalemise võimalused
60-ndale eluaastale lähenevatest ja 
vanematest inimestest koosnevale kiiresti 
kasvavale elanikkonnale, kes on 
varasemast vanuserühmast parema tervise 
ja parema ettevalmistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tähtsam kui 
kunagi varem edendada tervena 
vananemist, tagades kõikide võrdse 
juurdepääsu tervishoiuteenustele. Tervena 
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olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

vananemine võib aidata eakamatel 
inimestel osaleda tööelus, olla ühiskonnas 
kauem aktiivne, võib parandada inimeste 
elukvaliteeti ning vähendada 
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse hoolekande 
koormust.

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Oluline tegur on siin 
juurdepääs tervishoiu- ja 
sotsiaalteenustele. Tervena vananemine 
võib aidata eakamatel inimestel osaleda 
tööelus, olla ühiskonnas kauem aktiivne, 
võib parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. cs

Muudatusettepanek 40
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on kõikide 
inimeste tervena vananemise edendamine 
tähtsam kui kunagi varem. Tervena 
vananemine on protsess, millega 
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olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

optimeeritakse füüsilise, ühiskondliku ja 
vaimse heaolu võimalusi, et eakamad 
inimesed saaksid aktiivselt ja 
diskrimineerimiseta osaleda ühiskonnas 
ning nautida sõltumatut ja kvaliteetset 
elu. Tervena vananemine võib samuti
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust. Sellega seoses 
peaks pensioniea saavutamisega 
kaasnema projekt, mis võimaldab 
vananeval inimesel säilitada oma oskused 
aktiivsena, jätkates töötamist või 
vabatahtliku tegevuse kaudu, kaasa 
arvatud ka töö hulka kuuluv tegevus.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem ning tõsta ELi kodanike 
teadlikkust probleemidest, mis seostuvad 
vananeva elanikkonnaga. Tervena 
vananemine võib aidata eakamatel 
inimestel osaleda tööelus, olla ühiskonnas 
kauem aktiivne ning osaleda 
ühiskondlikult kasulikus tegevuses, nagu 
vabatahtlik töö, võib parandada inimeste 
elukvaliteeti ning vähendada 
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse hoolekande 
koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust. Eakate inimeste 
laialdane kaasamine ühiskonda on 
elutähtis, et vältida igat tüüpi eraldamist, 
mis võiks eakatele inimestele jätta mulje, 
et neid peetakse teise klassi kodanikeks.
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Or. el

Muudatusettepanek 44
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on järjest tähtsam 
edendada erandita kõikide inimeste
tervena vananemist, kusjuures eelkõige 
tuleks tähelepanu osutada eakamatele 
inimestele ning toetada nende elujõulisust 
ja väärikust. Tervena vananemine on 
protsess, millega optimeeritakse võimalusi 
säilitada füüsiline, ühiskondlik ja vaimne 
tervis, et eakamad inimesed saaksid 
aktiivselt ja diskrimineerimiseta osaleda 
ühiskonnas ning nautida sõltumatut ja 
kvaliteetset elu. Tervena vananemine võib
samuti aidata eakamatel inimestel osaleda 
tööelus, olla ühiskonnas kauem aktiivne, 
võib parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on järjest tähtsam 
edendada erandita kõikide inimeste
tervena vananemist, kusjuures eelkõige 
tuleks tähelepanu osutada eakamatele 
inimestele ning toetada nende elujõulisust 



PE458.631v01-00 14/75 AM\856841ET.doc

ET

parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

ja väärikust. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti teenuste 
kõrgema tasandi ja piirangutevaba 
keskkonna kaudu, ning vähendada 
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse hoolekande 
koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust. Eakamaid inimesi, 
kes põevad kroonilist haigust, kuid kes on 
muidu terved, tuleks kohelda ilma 
eelarvamuste ja diskrimineerimiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on järjest tähtsam 
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vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

edendada erandita kõikide inimeste
tervena vananemist, kusjuures eelkõige 
tuleks tähelepanu osutada eakamatele 
inimestele ning toetada nende elujõulisust 
ja väärikust. Tervena vananemine on 
protsess, millega optimeeritakse võimalusi 
säilitada füüsiline, ühiskondlik ja vaimne 
tervis, et eakamad inimesed saaksid 
aktiivselt ja diskrimineerimiseta osaleda 
ühiskonnas ning nautida sõltumatut ja 
kvaliteetset elu. Tervena vananemine võib
samuti aidata eakamatel inimestel osaleda 
tööelus, olla ühiskonnas kauem aktiivne, 
võib parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena 
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas, millega kaasneb 
krooniliste haiguste sagenemine, on 
tähtsam kui kunagi varem edendada 
tervena vananemist ja arendada välja 
algatused vanusega kaasnevate 
terviseriskide, nagu alatoitumuse vastu 
võitlemiseks. Tervena vananemine võib 
aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. en

Selgitus

Paljud haigused, mida põevad eakamad inimesed on põhjustatud toitumisalastest teguritest, 
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millest mõned on toiminud juba inimese lapsepõlvest saadik. Nende teguritega koosmõjus 
toimivad sageli muutused, mis tekivad loomulikult vananemisprotsessi käigus. Alatoitumuse 
all kannatavate inimeste tervishoiuga seotud kulutused ELis ulatuvad hinnanguliselt 120 
miljardi euroni aastas.

Muudatusettepanek 49
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tuleb võtta edasisi meetmeid, et 
võidelda vananeva põlvkonna infosulgu 
jäämisega. Uue tehnoloogia 
kättesaadavus ja selle kasutamine on 
aktiivsena vananemise ja sotsiaalse 
kaasatuse põhitingimus.

Or. cs

Muudatusettepanek 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Aktiivsena vananemine on 
saavutanud strateegilise tähtsuse, kuna 
majanduskriisi mõju, mis on viinud 
töötuse massilise suurenemiseni, kõige 
eakamate töötajate vallandamiseni ja 
töökohtade kasvava ebakindluseni, 
kujutab endast uut väljakutset Euroopa 
2020. aasta eesmärkide, nagu sotsiaalne 
kaasatus ja vaesuse ohus olevate inimeste 
arvu vähendamine, saavutamisel 
eakamate inimeste osas.

Or. it
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Muudatusettepanek 51
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tervena vananemine peaks olema 
protsess, mille kaudu inimesed saavutavad 
oma elu üle kontrolli ning neile antakse 
võimalus parandada oma tervislikku 
seisundit õiglase juurdepääsuga 
kvaliteetsele tervishoiule ja pikaajalisele 
hooldusele. Tervena vananemist saab 
saavutada sobiva füüsilise tegevuse, 
tervisliku toitumise ja õigete ravimite 
tarbimisega vanemas eas, kuid samuti 
sellega, et välistatakse eakamate inimeste 
väärkohtlemine, nagu füüsiline, 
seksuaalne, psühholoogiline ja rahaline 
väärkohtlemine ning hooletusse jätmine.

Or. en

Selgitus

Aktiivsena vananemise soodustamiseks peaksid tervishoiusüsteemid keskenduma tervise 
edendamisele ja haiguste ennetamisele, ning kõrvaldama väärkohtlemise, mille all eakamad 
inimesed tihti kannatavad ja mis kujutab endast inimõiguste rikkumist.

Muudatusettepanek 52
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Aktiivsena vananemise strateegia 
edendamine ja kavandamine peab, 
arvestades paljusid Euroopa riike 
mõjutava tõsise majandus- ja 
sotsiaalkriisi tekitatud probleeme, arvesse 
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võtma ühiskonna ja tööjõu 
haavatavamaid osi, et vältida tööturu 
killustumist ja vaesuse taseme kasvu.

Or. el

Muudatusettepanek 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon esitas seisukohad selle kohta, 
millised probleemid Euroopa Liitu seoses 
demograafiliste muutustega ees ootavad ja 
millised võimalused on nende 
lahendamiseks, 12. oktoobri 2006. aasta 
teatises „Euroopa demograafiline tulevik –
kuidas teha väljakutsest võimalus” ning 21. 
aprilli 2009. aasta teatises „Toimetulek 
rahvastiku vananemise mõjuga Euroopa 
Liidus”.

(6) Komisjon esitas seisukohad selle kohta, 
millised probleemid Euroopa Liitu seoses 
demograafiliste muutustega ees ootavad ja 
millised võimalused on nende 
lahendamiseks, 12. oktoobri 2006. aasta 
teatises „Euroopa demograafiline tulevik –
kuidas teha väljakutsest võimalus” ning 21. 
aprilli 2009. aasta teatises „Toimetulek 
rahvastiku vananemise mõjuga Euroopa 
Liidus”. Üks nendest väljakutsetest on 
kasvav hulk eakamaid inimesi, kes 
vajavad hooldust. Suurema osa sellest 
hooldusest pakuvad hooldajad, kes selle 
eet töötasu ei saa. See oluline 
inimressurss on suure surve all.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Vanemate põlvkondade kultuuriline 
ja etniline mitmekesisus Euroopas 
suureneb ka edaspidi. Seetõttu on vaja 
aktiivselt soodustada võrdseid võimalusi 
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ja osalemist. Erineva kultuurilise taustaga 
aktiivsetel inimestel on ühiskonnas täita 
oluline sillarajaja roll, mis edendab 
integratsiooni ja annab panuse 
majandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) veebruaril 2007. aastal võttis nõukogu 
vastu resolutsiooni „Euroopa 
demograafiliste muutustega kaasnevad 
võimalused ja probleemid: eakamate 
inimeste panus majanduslikku ja 
sotsiaalsesse arengusse”, milles on 
rõhutatud, et on vaja suurendada eakamate 
inimeste aktiivse osalemise võimalusi, et 
seoses eakamate inimeste kasvava 
vajadusega teatavate kaupade ja teenuste 
järele tekib uusi majanduslikke võimalusi 
ning et on tähtis, et eakamate inimeste 
maine oleks üldsuse silmis hea.

(7) veebruaril 2007. aastal võttis nõukogu 
vastu resolutsiooni „Euroopa 
demograafiliste muutustega kaasnevad 
võimalused ja probleemid: eakamate 
inimeste panus majanduslikku ja 
sotsiaalsesse arengusse, milles on 
rõhutatud, et on vaja suurendada eakamate 
inimeste aktiivse osalemise võimalusi, et 
seoses eakamate inimeste kasvava 
vajadusega teatavate kaupade ja teenuste 
järele tekib uusi majanduslikke võimalusi 
ning et on tähtis, et eakamate inimeste
tervis oleks võimalikult hea ja nende 
elukvaliteet kõrge (kaasa arvatud 
asjakohase ja kvaliteetse tervishoiu 
kättesaadavus, ning et eakate inimeste
maine oleks üldsuse silmis hea.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Konverents „Koos vaimse tervise ja 
heaolu eest”, mis toimus 12.–13. juunil 
2008. aastal Sloveenia ELi eesistujariigiks 
olemise ajal, kuulutati välja vaimse tervise 
ja heaolu Euroopa pakt.

Or. en

Selgitus

Pakti eesmärgiks on töötada välja ühiselt toetatavad soovitused viies valdkonnas, mille 
hulgas on eakamate inimeste vaimne tervis. Vaimse tervise küsimusega tegelemine on ülimalt 
oluline aktiivsena vananemise ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel ELis. 

Muudatusettepanek 57
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) juunil 2009. aastal võttis nõukogu vastu 
järeldused „Võrdsed võimalused naistele ja 
meestele: aktiivse ja väärikana
vananemine”, milles on osutatud sellele, et 
kogu Euroopa Liidus on eakamatel naistel 
ja meestel probleeme, et jätkata aktiivset 
elu ja vananeda väärikalt, ning tehakse 
liikmesriikidele ja komisjonile
ettepanekuid meetmete kohta.

(8) juunil 2009. aastal võttis nõukogu vastu 
järeldused „Võrdsed võimalused naistele ja 
meestele: aktiivse ja väärikana
vananemine”, milles on osutatud sellele, et 
kogu Euroopa Liidus on eakamatel naistel 
ja meestel probleeme, et jätkata aktiivset 
elu ja vananeda väärikalt, ning tehakse 
liikmesriikidele ja komisjonile ettepanek 
võtta erinevaid meetmeid, muu hulgas 
edendada aktiivsena vananemise 
poliitikat, võttes arvesse erinevat olukorda 
liikmesriikides ning naiste ja meeste 
erinevaid probleeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) novembril 2009. aastal võttis nõukogu 
vastu järeldused „Terve ja väärikana
vananemine”, milles muu hulgas on
komisjonile soovitatud korraldada üritusi 
aktiivsena vananemise propageerimiseks, 
sealhulgas Euroopa aktiivsena vananemise 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 
(2012).

(9) novembril 2009. aastal võttis nõukogu 
vastu järeldused „Terve ja väärikana
vananemine”, milles muu hulgas on 
komisjonile soovitatud korraldada üritusi 
aktiivsena vananemise propageerimiseks, 
sealhulgas Euroopa aktiivsena vananemise 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 
(2012). Nendes järeldustes rõhutatakse 
ka, et on tähtis arvestada mitteametliku 
hoolduse ja hooldajatega seotud 
küsimustega, mis on ülimalt oluline 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Aasta 2012 pidi määratama Euroopa 
aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks, 
nagu seda konkreetselt nõudis Euroopa 
Parlament komisjonide arutlustes ja oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
demograafiliste probleemide ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta, 
mille lõpptulemusena esitas Euroopa 
Liidu komisjoni ettepaneku nimetatud 
Euroopa aasta välja kuulutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon rõhutas teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, kui 
tähtis on Euroopa Liidule edendada tervena 
ja aktiivsena vananemist ühiskondliku 
ühtekuuluvuse ja suurema tootlikkuse 
saavutamiseks. Komisjon pakkus välja 
juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava”, mille raames tuleks 
liikmesriikidel märgatavalt edendada 
aktiivsena vananemise poliitikat, ning veel 
ühe juhtalgatuse „Euroopa vaesusevastase 
võitluse platvorm”. Selliste poliitiliste 
eesmärkide elluviimine nõuab kõikide 
tasandite valitsusasutuste ja valitsusväliste 
sidusrühmade tegutsemist, mida võidakse 
toetada Euroopa Liidu tasandil Euroopa 
aasta ettevõtmiste raames, et suurendada 
teadlikkust ja parandada heade tavade 
levikut. Liikmesriikide koordinaatorid 
peaksid hoolitsema selle eest, et 
liikmesriikide meetmed oleksid Euroopa 
aasta üldeesmärkidega kooskõlas ja et neid 
rakendataks koordineeritult. On 
kavandatud ka teiste institutsioonide ja
sidusrühmade osavõtt.

(10) Komisjon rõhutas teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, kui 
tähtis on Euroopa Liidule edendada tervena 
ja aktiivsena vananemist ühiskondliku 
ühtekuuluvuse ja suurema tootlikkuse 
saavutamiseks. Komisjon pakkus välja 
juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava”, mille raames tuleks 
liikmesriikidel märgatavalt edendada 
aktiivsena vananemise poliitikat, ning veel 
ühe juhtalgatuse „Euroopa vaesusevastase 
võitluse platvorm”. Selliste poliitiliste 
eesmärkide elluviimine nõuab kõikide 
tasandite valitsusasutuste ja valitsusväliste 
sidusrühmade tegutsemist, mida võidakse 
toetada Euroopa Liidu tasandil Euroopa 
aasta ettevõtmiste raames, et suurendada 
teadlikkust ja parandada heade tavade 
levikut. Liikmesriikide koordinaatorid 
peaksid hoolitsema selle eest, et 
liikmesriikide meetmed oleksid Euroopa 
aasta üldeesmärkidega kooskõlas ja et neid 
rakendataks koordineeritult. On 
kavandatud ka teiste institutsioonide ning 
selles sektoris juba tegutsevate tööturu 
osapoolte osavõtt ja täielik kaasatus 
sotsiaalse abi ja arengu meetmete 
kavandamises ja rakendamises.

Or. it
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Muudatusettepanek 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa aasta parim oodatav 
tulemus oleks, kui loodaks üleeuroopaline 
võrgustik selle sektori riiklikul ja 
kohalikul tasandil saadud kogemuste ja 
kasutusele võetud erinevate lahenduste 
jagamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 62
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) juunil 2010 võttis nõukogu vastu 
dokumendi „Aktiivsena vananemine”, 
milles soovitatakse komisjonil jätkata 
ettevalmistusi Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (2012), mille kestel 
võiks rõhutada aktiivsena vananemise 
eeliseid ja aktiivsena vananemise mõju 
põlvkondadevahelisele solidaarsusele ning 
tutvustada üldsusele paljutõotavaid 
ettevõtmisi aktiivsena vananemise 
toetamiseks igal tasandil.

(11) juunil 2010 võttis nõukogu vastu 
dokumendi „Aktiivsena vananemine”, 
milles soovitatakse komisjonil jätkata 
ettevalmistusi Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (2012), mille kestel 
võiks rõhutada terve ja aktiivsena 
vananemise eeliseid ja selle mõju 
põlvkondadevahelisele solidaarsusele ning 
tutvustada üldsusele paljutõotavaid 
ettevõtmisi aktiivsena vananemise 
toetamiseks igal tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlament võttis 11. 
novembril 2010 vastu resolutsiooni 
demograafiliste probleemide ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta, 
milles kutsuti liikmesriike üles võtma
aktiivsena vananemine oma järgmiste 
aastate prioriteetide hulka, ning toonitati, 
et Euroopa aastal 2012 tuleks eelkõige 
rõhutada eakate inimeste panust 
ühiskonda ning edendada meetmeid 
põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
koostöö ja mõistmise edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlament võttis 11. 
novembril 2010 vastu resolutsiooni 
demograafiliste probleemide ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta, 
milles kutsuti liikmesriike üles võtma 
aktiivsena vananemine oma järgmiste 
aastate prioriteetide hulka, ning toonitati, 
et Euroopa aastal 2012 tuleks eelkõige 
rõhutada eakate inimeste panust 
ühiskonda ning edendada meetmeid 
põlvkondadevahelise solidaarsuse ja 
koostöö edendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 
koostatud arvamustes rõhutatakse samuti, 
kui tähtis on Euroopale aktiivsena 
vananemise kultuur. Eelnimetatu üks 
konkreetne aspekt puudutab 
põlvkondadeülest tervishoidu ja kaitset 
nähtuse vastu, mida Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee oma 15. juuli 2010. aasta 
arvamuses „Elanikkonna vananemise 
mõju tervishoiu- ja heaolusüsteemile” 
nimetab vanusega seotud häireteks.
______________
1 ELT C 44, 11.2.2011, lk 10.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlament tervitas oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
demograafiliste probleemide ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta 
otseselt asjaolu, et paljud vabatahtlikud 
ühendused on 29. aprilli kuulutanud 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
päevaks. Lisaks kutsus parlament 
komisjoni tungivalt üles koostama 
soovitust 2012. aasta nimetamise kohta 
aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks, 
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mis rõhutaks eakamate inimeste panust 
ühiskonda ning püüaks leida viise, kuidas 
kaasata nooremaid ja eakamaid inimesi 
ühisesse tegevusse. 

Or. en

Muudatusettepanek 67
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Komisjon teatas oma teises 
kaheaastases aruandes sotsiaalsfääri 
üldhuviteenuste kohta, et kuigi nõudmine
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste järgi 
kasvab, on paljudes riikides puudus 
hooldussektori töötajatest osaliselt 
põhjusel, et selle valdkonna tööjõud 
vananeb ja personali liikuvus on suur. 
Kuna personalil on hooldusteenustes 
võtmeroll, on vaja nende puudustega 
tegeleda, et tagada aktiivsena vananemise 
toetuseks piisavalt kvaliteetsete sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
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suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid sotsiaalse 
tõrjutuse eest.

suurendada tööhõivet terve ja aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid sotsiaalse 
tõrjutuse eest.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid sotsiaalse 
tõrjutuse eest.

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid sotsiaalse 
tõrjutuse eest.

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse ning keskkonna osas tõketeta
kaasamise meetmeid, et luua inimestele 
võimalusi nende erinevatel elujärkudel,
kaitsta neid sotsiaalse tõrjutuse eest ning 
suurendada nende aktiivset osalemist 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Konverentsil „Aktiivse ja tervena 
vananemine“, mis toimus 29.–30. aprillil 
2010, Hispaania ELi eesistujariigiks 
olemise ajal, esitati ELis sotsiaalse 
osaluse ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse valdkonnas kasutusel olevaid 
häid tavasid.

Or. en
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Selgitus

Konverents „Aktiivse ja tervena vananemine” on oluline, kuna seal esitati võtmeaspekte 
vanemate inimeste tervise ja isikliku sõltumatuse säilitamiseks ning põlvkondadevaheliste 
suhete edendamiseks.

Muudatusettepanek 72
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on seos. Eelkõige oleksid asjakohased 
juurdepääsu võimaldavad meetmed, mis 
järgivad universaaldisaini põhimõtet. 
Lisaks eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub vastavaid sätteid eakamate inimeste 
kohta.

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on sageli seos. Eelkõige oleksid 
asjakohased juurdepääsu võimaldavad 
meetmed, mis järgivad universaaldisaini 
põhimõtet. Asjakohased on meetmed 
iseseisva elu ja kohalikku kogukonda 
kaasamise toetuseks, kaasa arvatud 
meetmed, mis on suunatud eakatele 
invaliididele, kellel on vaja tugevat 
toetust, kellel on keerukad vajadused ja 
kes võivad eriti kergesti sattuda 
sotsiaalsesse tõrjutusse. Lisaks eelnevale 
on Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid alla 
kirjutanud ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonile, milles leidub muu hulgas
vastavaid sätteid eakamate inimeste kohta.
Euroopa Nõukogu 2009. aasta soovituses 
vananemise ja invaliidsuse kohta 21. 
sajandil seatakse eesmärgiks eakate 
invaliidide autonoomsuse ja iseseisva elu 
edendamise, teenuste kvaliteetsuse 
suurendamise ning neile võrdse 
juurdepääsu tagamise. Selles dokumendis 
kutsutakse liikmesriike üles kasutama 
uuenduslikke lähenemisviise.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on seos. Eelkõige oleksid asjakohased 
juurdepääsu võimaldavad meetmed, mis 
järgivad universaaldisaini põhimõtet.
Lisaks eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub vastavaid sätteid eakamate inimeste 
kohta.

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on sageli seos. Eelkõige oleksid 
asjakohased juurdepääsu võimaldavad 
meetmed, mis järgivad universaaldisaini 
põhimõtet. Asjakohased on meetmed 
iseseisva elu ja kohalikku kogukonda 
kaasamise toetuseks, kaasa arvatud 
meetmed, mis on suunatud eakatele 
invaliididele, kellel on vaja tugevat 
toetust, kellel on keerukad vajadused ja 
kes võivad eriti kergesti sattuda 
sotsiaalsesse tõrjutusse. Lisaks eelnevale 
on Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid alla 
kirjutanud ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonile, milles leidub muu hulgas
vastavaid sätteid eakamate inimeste kohta.
Euroopa Nõukogu 2009. aasta soovituses 
vananemise ja invaliidsuse kohta 21. 
sajandil seatakse eesmärgiks eakate 
invaliidide autonoomsuse ja iseseisva elu 
edendamise, teenuste kvaliteetsuse 
suurendamise ning neile võrdse 
juurdepääsu tagamise. Selles dokumendis 
kutsutakse liikmesriike üles kasutama 
uuenduslikke lähenemisviise.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on seos. Eelkõige oleksid asjakohased 
juurdepääsu võimaldavad meetmed, mis 
järgivad universaaldisaini põhimõtet.
Lisaks eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub vastavaid sätteid eakamate inimeste 
kohta.

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega
inimestele suunatud Euroopa uue 2010.–
2010. aasta strateegiat „Uued sammud 
tõketeta Euroopa suunas”, mis sisaldab ka 
eakamatele suunatud meetmeid, sest 
vananemise ja puuete vahel on seos.
Eelkõige oleksid asjakohased juurdepääsu 
võimaldavad meetmed, mis järgivad 
universaaldisaini põhimõtet. Lisaks 
eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub muu hulgas vastavaid sätteid 
eakamate inimeste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon kasutab 2011. aasta 
eelarvest ligikaudu 2 300 000 eurot, et 
eelkõige rahastada Euroopa Aasta 
suhtlusüritusi ja ELi konverentse, ning ta 
kavatseb 2012. aasta eelarve projektis 
eraldada samasuguse summa.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Euroopa Aasta teema on esikohal 
suhtlusüritustes, mida korraldavad 
komisjoni esindajad liikmesriikides ning 
tööprogrammides, mida koostavad 
vastavad võtmetähtsusega Euroopa 
tasandi võrgustikud, mis saavad oma 
jooksvateks kuludeks toetust ELi 
eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Oma 11. novembri 2010. aasta 
resolutsioonis demograafiliste 
probleemide ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse kohta hoiatas Euroopa 
Parlament, et sündivuse tase 
liikmesriikides on juba paar aastakümmet 
olnud madal, ning kui selle olukorraga ei 
tegeleta, võib see järgmist põlvkonda 
raskelt koormata ja tekitada konflikte 
koorma jagamise osas. Arvestades selle 
probleemi pakilisusega, tuleks aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse Euroopa aastale eraldada 
erakordselt kõrged eelarveassigneeringud, 
mille kohta on realistlik näide 2010. 
aasta, kui Euroopa Liit eraldas 17 
miljonit eurot, millest 9 miljonit olid 
eraldatud liikmesriikide algatuste jaoks, 
millele olid liikmesriigid kohustunud 
kulutama omalt poolt veel 9 miljonit 
eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Aktiivset vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm
„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

(15) Aktiivse ja tervena vananemist 
käsitletakse mitmes Euroopa Liidu 
programmis, nagu näiteks Euroopa 
Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu 
Fond, programm „Progress”, elukestva 
õppe programm, rahvatervise programm, 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi konkreetsed 
programmid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Aktiivsena vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm
„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

(15) Aktiivsena vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm
„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa 2020. aasta strateegiaga seoses 
on komisjon teinud ettepaneku käivitada 
innovaatilise liidu raames 2011. aasta 
alguseks aktiivsena ja tervena vananemist 
käsitlev katseprojekt. Kõnealune 
katseprojekt on esimene 
innovatsioonipartnerlus, mis hõlmab 
sotsiaalset innovatsiooni parema 
elukvaliteedi edendamiseks, haiguste 
ennetamiseks, sotsiaalsete võrgustike 
parandamiseks avalikus sektoris ja 
tööturu osapoolte seas ning uute 
tehnoloogiate tutvustamiseks. Samuti 
seatakse eesmärgiks 2020. aastaks tõsta 
täisväärtuslike eluaastate arvu keskmiselt 
kahe aasta võrra. Euroopa aasta ürituste 
liidupoolne kaasrahastamine toimub 
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete 
võimaluste valdkonna olemasolevate 
programmide ja iseseisvate eelarveridade 
puhul üheks või mitmeks aastaks seatud 
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prioriteetide ja eeskirjade kohaselt. Kui on 
asjakohane, võib Euroopa aastat toetada 
muude valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Aktiivsena vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm
„Progress”, elukestva õppe programm,
rahvatervise programm, teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 

(15) Aktiivsena vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm
„Progress”, elukestva õppe programm,
piiriülest tervishoidu käsitlev direktiiv ja 
ühenduse tervishoiualane 
tegevusprogramm (2008–2013), 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi konkreetsed 
programmid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
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piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

Or. en

Selgitus

ELi tervishoiustrateegia on lahutamatult seotud aktiivsena vananemisega, kuna see soovitab 
kõikidele vanuserühmadele tervislikku toitumist, kehalist aktiivsust ja õiglast juurdepääsu 
esmasele tervishoiule.

Muudatusettepanek 81
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Et tagada erinevate 
organisatsioonide osalemine, peaks 
väiksemaulatuslike sündmuste ja 
tegevuste puhul olema võimalik kasutada 
lihtsustatud menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Euroopa aastaga seotud algatuste 
praktikasse viimise juures tuleks arvesse 
võtta perekonna kui loomuliku ja põhilise 
ühiskondliku üksuse asendamatut 
väärtust ning samuti selle esmatähtsat osa 
noorte harimisel, koolitamisel ja 
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kasvatamisel ning põlvkondadevahelise 
solidaarsuse arendamisel.

Or. it

Muudatusettepanek 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Rahvastiku vananemisega seotud 
Euroopa aasta algatused peaksid 
ajendama mõtlema selle üle, kuidas 
täiustada sotsiaalse kaitse ja solidaarsuse 
süsteeme ning teha seda 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja 
mittetulundusühingute täiemõõdulisel 
osavõtul.

Or. it

Muudatusettepanek 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon teeb ettepaneku käivitada 
Euroopa 2020 aasta juhtalgatuse 
„Innovatiivne liit” raames 
innovatsioonialane partnerlus „Aktiivse ja 
tervena vananemine” (AHAIP), mis 
tegeleb üksikisiku kui patsiendi ja 
tarbijaga, arendades välja innovatiivseid 
lahendusi, kliinilisi teste, ravimeid ja 
ravimooduseid enim levinud krooniliste 
haiguste ja haruldaste haiguste vastu 
võitlemiseks. AHAIP keskendab 
tähelepanu sotsiaalhoolekande ja 
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tervishoiusüsteemidele, arendades välja 
innovatiivset poliitikat ja 
ettevõtlusmudeleid eakamatele inimestele 
integreeritumate hooldussüsteemide 
korraldamiseks (kaasa arvatud kodu- ja 
eneseabi). AHAIP keskendub ka ELiga 
seotud turgudele ning aitab kaasa 
eakamate inimeste iseseisvale ja aktiivsele 
elule, edendades uuenduslike toodete, 
seadmete ja teenuste arengut ja 
kasutuselevõttu, kaasa arvatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad 
seadmed ja teenused, mis on eriti sobivad 
eakamatele inimestele. Kuna AHAIPi ja 
Euroopa Aasta eesmärgid ja kavandatud 
tegevused on omavahel tihedalt seotud, 
tuleb tagada nende kahe algatuse 
vaheline sünergia.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15b) Arvestades, et mitmeid ELi tasandi 
võrgustikke võivad ees oodata ranged 
eelarvekitsendused, mis piiravad nende 
osalemist Euroopa aasta tegevuses, tuleks 
seda arvesse võtta, kui liidu tasandil tekib 
täiendavaid rahalisi vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15b) Tuleks edendada Euroopa 
vabatahtliku tegevuse aasta (2011) ja 
Euroopa aktiivsena vananemise aasta 
(2012) vahelist koostoimet.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

Or. en

Muudatusettepanek 88
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamise aastaks (edaspidi 
„Euroopa aasta”).

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamise aastaks (edaspidi 
„Euroopa aasta”).

Or. en

Muudatusettepanek 90
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

Or. en

Muudatusettepanek 91
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”), et edendada aktiivset vananemist, 
põlvkondadevahelist vastastikust 
solidaarsust ning hoida kõigi inimeste 
elujõulisust ja väärikust.
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Or. en

Muudatusettepanek 92
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

Or. en

Muudatusettepanek 93
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

Or. de

Muudatusettepanek 94
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”). Aasta alapealkiri on „Toetades 
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aasta”). elujõulisust, väärikust ja 
põlvkondadevahelist solidaarsust”.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali, hoides 
sellega alal põlvkondade vahelist 
solidaarsust. Aktiivsena vananemise 
eelduseks on hea tervis. Seetõttu peaksid 
Euroopa aasta lahutamatuteks osadeks 
olema toetus tervena vananemisele ning 
meetmed tervena vananemise 
edendamiseks. Aktiivsena vananemine 
tähendab paremate võimaluste ja 
töötingimuste loomist, et vanemad töötajad 
saaksid täita oma osa tööturul, mh 
suurema paindlikkuse abil töösuhetes,
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemist 
ühiskondlikus elus aktiivse osalemise 
ergutamise kaudu, kvaliteetsete ja 
kättesaadavate sotsiaalteenuste 
pakkumist, mis võimaldavad vananeda 
väärikalt, ning tervena vananemise 
julgustamist. Seega on eesmärgid 
järgmised:

Or. cs
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Muudatusettepanek 96
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust. 
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali, hoides 
sellega alal põlvkondade vahelist 
solidaarsust. Aktiivsena vananemine 
tähendab juurdepääsu parandamist 
elukestvale õppele jt võimalustele ning 
eakatele sobivate ja toetavate
töötingimuste loomist, et vanemad töötajad 
saaksid täita oma osa tööturul, vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemist 
ühiskondlikus elus aktiivse osalemise 
ergutamise kaudu ning tervena vananemise 
julgustamist. Seega on eesmärgid 
järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 97
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 

Euroopa aasta üldeesmärk on hõlbustada 
jätkusuutliku ja aktiivsena vananemise 
kultuuri loomist Euroopas, mis põhineks 
kõiki vanuserühmi kaasaval ühiskonnal 
ja põlvkondadevahelisel solidaarsusel. 
Selles suhtes on Euroopa aasta 
eesmärgiks julgustada ja toetada 
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elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste, tööturu osapoolte,
kodanikuühiskonna, kaasa arvatud 
ärisektori pingutusi aktiivsena vananemise 
edendamiseks ning kasutada paremini 60-
ndale eluaastale lähenevatest ja vanematest
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, luues nii kõiki 
vanuserühmi kaasava ühiskonna, 
toetades põlvkondadevahelist solidaarsust
ja koostööd. Aktiivsena vananemine on 
protsess, millega optimeeritakse võimalusi 
säilitada tervis, osalemine ja turvalisus, 
eesmärgiga tõsta vananevate inimeste 
elukvaliteeti. See võimaldab inimestel 
realiseerida oma heaolupotentsiaali kogu 
elu jooksul ning osaleda ühiskonnas 
vastavalt oma vajadustele, soovidele ja 
võimetele, saades vastu piisavat kaitset, 
turvalisust ja hoolitsust juhul, kui nad 
peaksid abi vajama. Aktiivsena 
vananemine tähendab paremate võimaluste 
ja töötingimuste loomist, et vanemad 
töötajad saaksid täita oma osa tööturul,
ealise diskrimineerimise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemist, eakamate 
inimeste rolli toetamist ühiskonnas, 
perekonnaelus ja vabatahtlikus tegevuses, 
tervena vananemise julgustamist ja selle 
võimaldamist ennetusmeetmete ning 
kvaliteetsete sotsiaal- ja tervishoiuteenuste 
abil. Seega on eesmärgid järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 98
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
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ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali, hoides 
sellega alal põlvkondade vahelist 
solidaarsust. Aktiivsena vananemine 
tähendab paremate võimaluste ja 
töötingimuste loomist, et vanemad töötajad 
saaksid täita oma osa tööturul vastavalt 
võimetele ja eelistustele, sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemist ühiskondlikus 
elus aktiivse osalemise ergutamise kaudu, 
lükates edasi kroonilisi haigusi ja 
puudeid, mis on kulukad nii 
üksikisikutele kui tervishoiusüsteemile,
ning tervena vananemise julgustamist.
Aktiivsena vananemine aitab loobuda 
kõigist negatiivsetest stereotüüpidest, 
mille alusel eakamaid inimesi peetakse 
kaitsetumateks ning finantsiliseks 
koormaks ühiskonnale. Seega on 
eesmärgid järgmised:

Or. en

Selgitus

Aktiivsena vananemise poliitika peaks püüdma võimaldama eakamatel inimestel jätkata 
töötamist, mis põhineks nende õigustel, vajadustel, eelistustel ja võimetel. Puuded ja halb 
tervis on väga kulukad. Kui inimesed vananevad parema tervise juures, ei tõuse ka 
meditsiinikulud nii järsult. Eksisteerivad eakamate inimestega seotud stereotüübid, mis 
tulenevalt neid vaevavatest kroonilistest haigustest keskenduvad põhiliselt nende võimetusele 
iseseisvalt hakkama saada ning jätkusuutlike pensionisüsteemide küsimusele.

Muudatusettepanek 99
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
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kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali, hoides 
sellega alal põlvkondade vahelist 
solidaarsust. Aktiivsena vananemine 
tähendab paremate võimaluste, 
töötingimuste ja elukestva õppe 
võimaluste loomist, et vanemad töötajad 
saaksid täita oma osa tööturul, sh eelkõige 
töötajate ümberõpe füüsiliselt väga 
nõudlike tööde puhul, et võimaldada neil 
töötada oma eale kohastel töökohtadel,
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemist 
ühiskondlikus elus aktiivse osalemise 
ergutamise kaudu, tervena vananemise 
julgustamist, võitlust vaesusega, tagades 
pensionäridele piisava sissetuleku, 
täieliku ja taskukohase juurdepääsu 
sotsiaalteenustele ning kõrgetasemelise 
tervishoiu. Seega on eesmärgid järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 

Euroopa aasta üldeesmärk on hõlbustada 
jätkusuutliku ja keskkondlike tõketeta 
aktiivsena vananemise kultuuri loomist 
Euroopas, mis põhineks kõiki 
vanuserühmi kaasaval ühiskonnal ja 
põlvkondadevahelisel solidaarsusel. Selles 
suhtes on Euroopa aasta eesmärgiks
julgustada ja toetada liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, 
tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonna, 
kaasa arvatud vaesuse ja sotsiaalse 
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vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

tõrjutuse vastu võitlevate kirikute ja 
ühenduste pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali,
säilitades sellega eakamate inimeste 
elujõulisuse, soodustades nende osalemist 
ühiskonnas, luues kõiki vanuserühmi 
kaasava ühiskonna ning toetades 
põlvkondadevahelist solidaarsust ja 
koostööd. Aktiivsena vananemine tähendab 
paremate võimaluste ja töötingimuste 
loomist, et vanemad töötajad saaksid täita 
oma osa tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist eakamate inimeste rolli 
toetamise kaudu perekonnaelus, sh ühisel 
tulevikuplaneerimisel, ja vabatahtlikus 
tegevuses ning ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning tervena
vananemise julgustamist. Seega on 
eesmärgid järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust. 
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali, hoides 
sellega alal põlvkondade vahelist 
solidaarsust. Aktiivsena vananemine 
tähendab paremate võimaluste ja 
töötingimuste loomist, et vanemad töötajad 
saaksid täita oma osa tööturul, sotsiaalse 
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võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

tõrjutuse vastu võitlemist ühiskondlikus 
elus aktiivse osalemise ergutamise kaudu 
ning tervena vananemise julgustamist. 
Eakamaid inimesi, kes põevad kroonilist 
haigust, kuid kes on muidu terved, tuleks 
kaasata ilma eelarvamuste ja 
diskrimineerimiseta. Seega on eesmärgid 
järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 102
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning 
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

Euroopa aasta üldeesmärk on hõlbustada 
jätkusuutliku ja aktiivsena vananemise 
kultuuri loomist Euroopas, mis põhineks 
visioonil kõiki vanuserühmi kaasavast 
ühiskonnast ja põlvkondadevahelisest 
solidaarsusest. Selles suhtes on Euroopa 
aasta üldeesmärk julgustada ja toetada 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste, tööturu osapoolte, ärisektori
ja kodanikuühiskonna, kaasa arvatud 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlevate ühenduste pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali,
säilitades sellega eakamate inimeste 
elujõulisuse, soodustades nende osalemist 
ühiskonnas, luues nii kõiki vanuserühmi 
kaasava jätkusuutliku ühiskonna, ning 
toetades põlvkondade vahelist solidaarsust
ja koostööd. Euroopa aasta abil 
edendatakse ka konkreetseid meetmeid, 
millel on potentsiaal tagada eakamate 
inimeste parem kaasatus tööturule ning 
hariduse ja koolituse võimalused kõigi 
jaoks, eesmärgiga vähendada töötust ja 
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vältida pikaajalist sotsiaalset tõrjutust. 
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, ealise diskrimineerimise ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemist, 
eakamate inimeste rolli toetamist 
perekonnaelus ja vabatahtlikus tegevuses 
ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus, 
tervena vananemise julgustamist ja selle 
võimaldamist ennetusmeetmete ning 
kvaliteetsete sotsiaal- ja tervishoiuteenuste 
abil. Seega on eesmärgid järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust 
aktiivsena vananemise tähtsusest, et oleks 
võimalik rõhutada eakamate inimeste 
kasulikku panust majandusse, perekonna-
ja ühiskondlikku ellu, edendada aktiivsena 
vananemist ning kasutada paremini ära 
eakamate inimeste potentsiaali, 
eesmärgiga kompenseerida beebibuumi 
ajal sündinud inimeste pensionile jäämise 
ja aktiivse elanikkonna vähenemise 
kahjulikke mõjusid;

Or. it

Muudatusettepanek 104
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust tervena 
ja aktiivsena vananemise tähtsusest, et 
oleks võimalik rõhutada eakamate inimeste 
kasulikku panust perekonda, majandusse ja 
ühiskondlikku ellu, edendada ja 
võimaldada üle 55-aastaste inimeste 
osalemist tööturul, toetada nooremate 
põlvkondade juhendamist ning üleüldiselt
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

Or. cs

Muudatusettepanek 105
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust
aktiivsena vananemise väärtuslikkusest, et 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu,
võidelda vanuselise diskrimineerimisega,
edendada tervena ja aktiivsena vananemist, 
kaotada tõkked ja tunnustada 
mitmekesisust eri vanusegruppide vahel ja
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali, hoolimata nende rahvuslikust 
või kultuurilisest päritolust, soost või 
seksuaalsest sättumusest, ning soodustada 
võrdseid võimalusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika 
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust 
eakamate inimeste kasulikust panusest
majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena ja tervena vananemist 
ning kasutada paremini ära eakamate 
inimeste potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust 
aktiivsena vananemise tähtsusest, et oleks 
võimalik rõhutada eakamate inimeste 
kasulikku panust majandusse ja 
ühiskondlikku ellu, edendada aktiivsena 
vananemist ning kasutada paremini ära 
eakamate inimeste potentsiaali, pakkudes 
hariduse ja elukestva õppe võimalusi kogu 
elu jooksul, võimaldades eakamate 
inimeste osalemist majandusarengus ja 
vabatahtlikus tegevuses ning julgustades 
eakamate inimeste osalemist pere- ja 
kogukonnaelus ka vanemaks jäädes;

Or. en

Selgitus

Hariduse ja elukestva õppe programmid võivad julgustada eakamaid inimesi täiel määral 
osalema ühiskonnas, edendades nii aktiivsena vananemist.
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Muudatusettepanek 108
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust 
aktiivsena vananemise tähtsusest, et oleks 
võimalik rõhutada eakamate inimeste 
kasulikku panust majandusse ja 
ühiskondlikku ellu, edendada aktiivsena 
vananemist ning kasutada paremini ära 
eakamate inimeste potentsiaali; on oluline, 
et kõrgema hariduse ja tööalase koolituse 
programmides edendataks sellist 
juhtimiskultuuri, milles peegelduks 
teadlikkus väärtuslikust panusest, mida 
võivad anda eakamad töötajad, ning et 
võetaks meetmeid konkreetse eesmärgiga 
tagada nii töötajate kui tööandjate 
asjakohane teavitamine;

Or. el

Muudatusettepanek 109
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust 
aktiivsena vananemise tähtsusest, et oleks 
võimalik rõhutada eakamate inimeste 
kasulikku panust majandusse ja 
ühiskondlikku ellu, edendada aktiivsena 
vananemist ja põlvkondadevahelist 
solidaarsust ning kasutada paremini ära 
eakamate inimeste potentsiaali, pöörates 
erilist tähelepanu konkreetsetele kavadele 
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võitluseks vaesusega vanemas eas, eeskätt 
seoses naistega;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) kaitsta meditsiinilise järelevalve abil 
eakamaid inimesi, kes jätkavad töötamist, 
hoolimata sellest, millise kategooria 
asutuses nad seda teevad;

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas põhjendustes toodud järeldustega („tervena ja väärikas vananemine” ja 
„edendada tervena ja aktiivsena vananemist ühiskondliku ühtekuuluvuse saavutamiseks”) 
peaks kutsetööd jätkavatel eakamatel inimestel olema võimalus olla vajalikul määral 
meditsiiniliselt kaitstud. Tuleb arvestada haigustega, mille all kannatavad eakamad inimesed, 
ning näha ette konkreetne terviseprogramm.

Muudatusettepanek 111
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada tervena ja
aktiivsena vananemise meetmeid, leida 
häid tavasid ja neid levitada ning ergutada 
koostööd ja koostoimet;
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Or. en

Muudatusettepanek 112
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida probleeme ja 
levitada häid tavasid ning ergutada 
koostööd ja koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, toetada Euroopas 
jätkusuutlikke ja turvalisi 
pensioniskeeme, leida häid tavasid ja neid 
levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

Or. de

Muudatusettepanek 114
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade
– eelkõige tööturu osapoolte – vahelist 
väitlust ja vastastikust õppimist kõikidel 
tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

Or. el

Muudatusettepanek 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid ja rajada Euroopa 
Liidus jätkusuutlik ja turvaline riiklik 
pensionisüsteem, leida häid tavasid ja neid 
levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, edendada 
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neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

Euroopas jätkusuutlikke ja turvalisi 
pensionisüsteeme, mis põhinevad kutse- ja 
erapensionide süsteemide eri 
kombinatsioonidel, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ja horisontaalne lähenemisviis
ning võtta konkreetseid kohustusi, mis on 
seotud tervena ja aktiivsena vananemisega
(sh meetmed asjakohase ja kvaliteetse 
tervishoiu ja sotsiaalhoolduse 
kättesaadavuse hõlbustamiseks).

Or. en

Muudatusettepanek 118
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel välja 
töötada uuenduslikke ja kohalikku 
konteksti arvestavaid lahendusi ning võtta 
konkreetseid kohustusi, mis on seotud 
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vananemisega. aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel ning 
kodanikuühiskonna ja tööturu osapoolte 
aktiivsel osavõtul konkreetse tegevuse 
kaudu välja töötada meetmeid ning võtta 
konkreetseid kohustusi, mis on seotud 
aktiivsena vananemisega.

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks Euroopa Liidul,
liikmesriikidel ja sidusrühmadel kõikidel 
tasanditel kodanikuühiskonna, kaasa 
arvatud ärisektori aktiivsel osavõtul
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada ja 
jagada meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta erimeetmeid seoses 
konkreetsete eesmärkidega, mis on seotud 
aktiivsena vananemisega.

Or. it

Muudatusettepanek 122
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega, keskendudes eriti 
teavitusstrateegiate edendamisele ning 
töötervishoiu ja -ohutuse suuniste 
korrektsele rakendamisele, millel on 
aktiivsena vananemise poliitika 
seisukohalt põhiline tähtsus.

Or. el
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Muudatusettepanek 123
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks Euroopa Liidul,
liikmesriikidel ja sidusrühmadel kõikidel 
tasanditel kodanikuühiskonna ja 
ärisektori aktiivsel osavõtul konkreetse 
tegevuse kaudu välja töötada meetmeid 
ning võtta konkreetseid kohustusi, mis on 
seotud aktiivsena vananemisega, ning 
võidelda majanduskriisiga seotud kulude 
ebaõiglase jagunemise vastu, sest 
mõnedes liikmesriikides mõjutavad 
majanduslanguse vastased meetmed, 
pensionide vähendamised ning sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste madal kvaliteet kõige 
enam just eakamaid inimesi.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel
kodanikuühiskonna ja kirikute aktiivsel 
osavõtul ning konkreetse tegevuse kaudu 
välja töötada meetmeid ning võtta 
konkreetseid kohustusi, mis on seotud 
aktiivsena vananemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) edendada järjepidevate 
struktuurimeetmete kasutuselevõttu 
perekonnapoliitikas, mis avaldaks 
positiivset mõju demograafilistele 
suundumustele; need võiksid avalduda 
meetmetena emaduse, laste hariduse, töö-
ja eraelu ühitamise ning selle töö 
väärtustamise toetuseks, mida eakad 
inimesed teevad perekonna heaks, pidades 
silmas kultuuri ja väärtuste edasiandmist 
vanemalt põlvkonnalt noorematele;

Or. it

Muudatusettepanek 126
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) võtta kasutusele või tugevdada 
struktuurilisi fiskaalmeetmeid 
mittetulundusorganisatsioonide toetuseks, 
nii et neil oleks pidevalt, mitte ainult 
episoodiliselt võimalik kavandada ja viia 
läbi tegevusi eakamate inimeste ja 
ebasoodsamas olukorras olevate 
elanikkonna osade toetamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) ergutada ulatuslike vanusepõhise 
juhtimise strateegiate väljatöötamist riigi 
ja ettevõtte tasandil, töötades välja uued 
töö- ja eraelu tasakaalustamise 
mehhanismid, mis on kohandatud 
eakamate töötajate konkreetsete 
vajadustega, ning premeerides inimesi, 
kes lükkavad pensionilemineku edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) ergutada Euroopa tasandil 
mõttevahetust ennetustegevuse tähtsusest 
kui eraldiseisvast tervisepoliitika teemast, 
keskendudes eriti vanusega seotud 
tervisehäiretele.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) koos Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 
2010. aasta raportis põlvkondadevahelise 
solidaarsuse kohta esitatud eesmärkidega:
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– edendada eakamate inimeste väärikust, 
tervist, elukvaliteeti ja iseseisvust;
– võimaldada neile juurdepääs 
tervishoiuteenustele sõltumata sissetuleku 
suurusest;
– tuua välja terviseohud isikute puhul, kes 
lõpetavad järsku igasuguse töise tegevuse;
– rõhutada terviseprobleemide ennetamise 
tähtsust, mis eeldab, et liikmesriigid 
toetavad tervislikke eluviise ja võtavad 
asjakohaseid meetmeid suitsetamise, 
alkoholi väärtarbimise, ülekaalulisuse ja 
muude olulisemate terviseriskide 
vähendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Georges Bach, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) üleüldine eakamate inimeste 
Euroopa majandus- ja sotsiaalarengusse 
antava panuse suurem tunnustamine ja 
toetamine, tõstes eeskätt esile nende 
kogemuste pakutavat lisandväärtust 
majandusele ja ühiskonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1 



AM\856841ET.doc 63/75 PE458.631v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid, üritused ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks;

– konverentsid, üritused ja algatused, 
millesse on tihedalt kaasatud ärisektor ja 
VKEd, väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks, mis aitavad kaasa 
jätkusuutlike ja pikaajaliste tulemuste 
saavutamisele, ning hinnangu andmiseks 
tõhusatele meetoditele ja meetmetele 
seoses edaspidiste algatuste ja tegevustega 
aktiivsena vananemise valdkonnas;

Or. cs

Muudatusettepanek 132
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid, üritused ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks;

– kodanikuühiskonna ja tööturu 
osapoolte aktiivsel osavõtul korraldatud
konverentsid, üritused ja algatused väitluse 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ja konkreetsete kohustuste võtmiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 133
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid, üritused ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks;

– konverentsid, üritused, 
kultuurifoorumid, töörühmad ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
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võtmiseks;

Or. en

Selgitus

Töörühmad ja kultuurifoorumid võiksid anda panuse üldsuse mobiliseerimisse, keskendudes 
põhiliselt põlvkondadevahelisele kogemuste vahetusele ja vabatahtlikule tööle.

Muudatusettepanek 134
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid, üritused ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks;

– kodanikuühiskonna ja kirikute aktiivsel 
osavõtul korraldatud konverentsid, 
üritused ja algatused väitluse 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ja konkreetsete kohustuste võtmiseks, mis 
aitavad kaasa jätkusuutliku ja kestva 
mõju saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad; – teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad
riiklikele, piirkondlikele või kohalikele 
oludele ja sihtrühmadele kohandatud 
kujul; multimeedia ning innovatiivsete ja 
uute meetodite rakendamine;

Or. en



AM\856841ET.doc 65/75 PE458.631v01-00

ET

Muudatusettepanek 136
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad; – teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad, 
milles on kasutatud multimeediat ja 
sotsiaalvõrgustikke;

Or. ro

Muudatusettepanek 137
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabe-, reklaami- ja harivad 
kampaaniad;

– teabe-, reklaami-, haridus- ja
koolituskampaaniad;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– foorumid eakamate inimeste kaasamise 
kasutegurite ning eri meetodite 
koondamiseks ja analüüsimiseks, 
eesmärgiga töötada välja tõenditel 
põhinevad parimate tavade suunised;

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabe, kogemuste ja heade tavade 
vahetamine;

– teabe, kogemuste ja heade tavade 
vahetamine avatud koordineerimismeetodi 
raames, eesmärgiga tagada eeskätt kõigi 
sotsiaalne kaasatus ja juurdepääs 
kvaliteetsele tervishoiule ja pikaajalisele 
hooldusele;

Or. en

Selgitus

Avatud koordineerimismeetod on osutunud väga kasulikuks vahendiks poliitikaarengute 
edendamiseks liikmesriikides.

Muudatusettepanek 140
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uurimistöö ja ülevaated Euroopa Liidu ja 
liikmesriigi tasandil ning tulemuste 
levitamine.

– uurimistöö ja ülevaated Euroopa Liidu ja 
liikmesriigi tasandil ning tulemuste 
levitamine – rõhuga aktiivsena 
vananemise poliitika majanduslikule ja 
sotsiaalsele mõjule.

Or. el
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Muudatusettepanek 141
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uurimistöö ja ülevaated Euroopa Liidu ja 
liikmesriigi tasandil ning tulemuste
levitamine.

– uurimistöö ja ülevaated Euroopa Liidu ja 
liikmesriigi tasandil näiteks ennetähtaegse 
pensionile jäämise põhjuste, eakamate 
inimeste vastase vägivalla, eakamate 
inimeste töökorralduse paindlikkuse ning 
tulemuste levitamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavad kodanike osalemiseks Euroopa 
aasta eesmärkides.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tervena vananemisele suunatud 
ennetavale tervishoiule keskenduvad 
meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed eakamate ja noorte inimeste 
kaasamiseks ühistesse algatustesse, mille 
eesmärgiks on tuua esile nende tüüpilised 
iseärasused ning põlvkondadevahelise 
suhtluse pakutavad võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi.

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi, samuti 
puuetega inimeste ja etniliste vähemuste, 
eeskätt roma vähemuse hulka kuuluvate 
inimeste kaasamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 146
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
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võrdõiguslikkuse küsimusi. võrdõiguslikkuse küsimusi ja vajadust 
kõigi põlvkondade osalemise järele ning 
neil tuleks välja töötada kaasav 
lähenemisviis kõigi põlvkondade suhtes, 
tunnustades nende mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise
võrdõiguslikkuse küsimusi.

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse kõikide 
inimeste (sõltumata nende soost või 
puudest) võrdõiguslikkuse küsimusi ja 
võitlust eakamate inimeste mis tahes 
vormis diskrimineerimise vastu.

Or. it

Muudatusettepanek 148
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi.

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse vajadust 
naiste ja meeste olukorra iseärasuste 
integreerimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi.

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi, keskendudes 
põhiliselt nii naiste kui meeste 
erivajadustele ning eriti üksikute 
eakamate naiste vajadustele (sh 
kroonilised haigused, vaesus jne).

Or. en

Selgitus

Naised elavad tavaliselt kauem kui mehed. Tulenevalt naiste pikaealisusest ja nende 
traditsioonilisest rollist pere eest hoolitsemisel on neil suurem tõenäosus kannatada 
tervisehädade käes, mis võib vanemas eas põhjustada suuremat vaesust.

Muudatusettepanek 150
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Artiklis 2 sõnastatud eesmärkide 
täitmiseks võtab komisjon arvesse 
piiriülese tegevuse potentsiaali 
piirkondlikul või kohalikul tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus) 



AM\856841ET.doc 71/75 PE458.631v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Finantsraamistik ja eelarve

Euroopa Liit sätestab Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aasta eelarveks 20 miljonit 
eurot, millest 10 miljonit eurot 
reserveeritakse tegevusteks 
liikmesriikides, kes kohustuvad omalt 
poolt lisama 10 miljonit eurot.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest.

Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest ning selle 
eest, et sidusrühmad, tööturu osapooled ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
oleksid neisse kavadesse kaasatud.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab riikliku Iga liikmesriik määrab riikliku 
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koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest.

koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator tegutseb iseseisvalt, 
mitte ei peegelda üksnes valitsuse 
seisukohti, ning vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise ja 
ellurakendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab koosolekuid riiklike 
koordinaatoritega liidu tasandil 
koordineerimiseks ja teabe vahetamiseks, 
sealhulgas liikmesriikide kohustusi ja 
nende täitmist käsitleva teabe 
vahetamiseks.

Komisjon korraldab koosolekuid riiklike 
koordinaatoritega liidu tasandil 
koordineerimiseks ja teabe vahetamiseks, 
sealhulgas liikmesriikide kohustusi ja 
nende täitmist käsitleva teabe 
vahetamiseks. Komisjon kasutab riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
toimuvate arengute jälgimiseks 
hindamismeetodeid, sh võrdlusnäitajaid, 
ning võib poliitiliste eesmärkide täitmiseks 
vajadusel kasutusele võtta uusi kanaleid 
ja vahendeid.

Or. en

Selgitus

Oluline on hinnata riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tehtud edusamme seoses 
eakamate inimeste asjakohaste tervishoiunõuete ja sotsiaalse kaasatuse rakenduspoliitikaga. 
Sellise hinnangu peab andma komisjon, kasutades erinevaid olemasolevaid vahendeid.
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Muudatusettepanek 155
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta raames ürituste 
kaasrahastamine liidu tasandil toimub 
eelkõige tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
võrdsete võimaluste valdkonna 
olemasolevate programmide ja iseseisvate 
eelarveridade puhul üheks või mitmeks 
aastaks seatud prioriteetide ja eeskirjade 
kohaselt. Vajadusel võib Euroopa aastat 
toetada ka muude valdkondade 
programmide ja meetmetega, mis aitavad 
kaasa aktiivsena vananemise 
edendamisele (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
regionaal- ja transpordipoliitika ning 
kodu- ja hüpoteegipoliitika).

Or. en

Muudatusettepanek 156
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta teema on esikohal 
suhtlusüritustes, mida korraldavad 
komisjoni esindused liikmesriikides, ning 
tööprogrammides, mida koostavad 
vastavad võtmetähtsusega Euroopa 
tasandi võrgustikud, mis saavad oma 
jooksvateks kuludeks toetust ELi 
eelarvest.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses hinnangu andmisega ergutab 
komisjon riiklikke statistikaameteid 
pöörama erilist tähelepanu nende artikli 3 
lõikes 1 sätestatud tegevuste hindamisele, 
mis toimusid Euroopa aasta jooksul selle 
riigi piires, võttes eriti arvesse riiklikke 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 2014 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Euroopa Regioonide Komiteele 
aruande käesolevas otsuses ettenähtud 
algatuste rakendamise, tulemuste ja 
üldhinnangu kohta.

Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 2014 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Euroopa Regioonide Komiteele 
aruande käesolevas otsuses ettenähtud
komisjoni ja liikmesriikide algatuste 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 komisjonile 
riigiaruande käesolevas otsuses 
ettenähtud algatuste rakendamise ja 
tulemuste ning neile antava üldhinnangu 
kohta.

Or. en


