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Módosítás 25
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS HATÁROZATA az aktív 
időskor európai évéről (2012) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS HATÁROZATA az aktív 
időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai évéről (2012) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 26
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió az Alapjogi Charta
25. cikkében elismeri és tiszteletben tartja 
az idősek méltó és független élethez, 
valamint a társadalmi és a kulturális 
életben való részvételhez való jogát.

(3) Az Unió az Alapjogi Charta 25. cikke 
értelmében elismeri és tiszteletben tartja az 
idősek megfelelő egészségügyi és szociális 
támogatáshoz, méltó és független élethez, 
valamint a társadalmi és a kulturális 
életben való részvételhez való jogát.

Or. en

Módosítás 27
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elöregedés kétségtelenül az egész 
társadalom és az összes generáció 
számára kihívást jelent Európában, 
ugyanakkor összefügg a nemzedékek 
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közötti szolidaritással és mindenekelőtt a 
család szerepével is.

Or. cs

Módosítás 28
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió az Alapjogi Charta 34. cikke 
értelmében elismeri és tiszteletben tartja a 
társadalombiztosítási ellátásokhoz és a 
szociális szolgáltatásokhoz való jogot.

Or. en

Módosítás 29
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az Unió az Alapjogi Charta 35. cikke 
értelmében elismeri a magas szintű 
egészségvédelemhez való jogot.

Or. en

Módosítás 30
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás és egészség ösztönzésében, azaz 
annak biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre. Annak biztosítása 
érdekében, hogy mindenki a saját 
körülményeinek megfelelően 
dolgozhasson, ösztönözni kell a 
munkaügyi jogviszonyok rugalmasságát, 
elsősorban az úgynevezett atipikus 
szerződéseket.

Or. cs

Módosítás 31
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a rohamosan 
növekvő számú, jelenleg az ötvenes évei 
végén járó vagy ennél idősebb 
népességnek – amely összességében a
korábbi generációknál egészségesebb és 
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munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

képzettebb – jó lehetőségei legyenek a 
munkavállalásra, valamint a 
társadalomban és a családi életben való 
aktív észvételre.

Or. en

Módosítás 32
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy hogy 
foglalkozni kell az idősödő népességnek az 
európai szociális modellekre gyakorolt 
hatásával, különösen gazdasági visszaesés 
és a költségvetési lehetőségek szűkülése 
esetén. A kor szerinti összetétel gyors 
változására adott egyik kiemelt válasz az 
időskori aktivitás ösztönzésében, azaz 
annak biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

Or. en

Indokolás

Gazdasági recesszió idején még sokkal fontosabb foglalkozni a demográfiai változás 
kérdésével, valamint fenntartható és alkalmas módon megfelelni az idősödő társadalom 
várható igényeinek.
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Módosítás 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra, valamint a családi, 
társadalmi és közösségi életben való aktív 
részvételre, például az önkéntesség, az 
egész életen át tartó tanulás, a kulturális 
önkifejezés és a sport keretében.

Or. en

Módosítás 34
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik válasz az időskori aktivitás 
ösztönzésében, azaz annak biztosításában 
áll, hogy a népességrobbanás idején 
született korcsoportoknak – amelyek 
minden korábbi korcsoportnál 
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korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

egészségesebbek és képzettebbek – jó 
lehetőségeik legyenek a munkavállalásra és 
a társadalomban való aktív észvételre.
Másik válasz a nemzedékek közötti 
szolidaritás ösztönzése.

Or. en

Módosítás 35
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre. Az aktív időskor 
érdekében ezért többdimenziós 
megközelítést kell alkalmazni, valamint 
olyan intézkedések meghozatalára kell 
kötelezettséget vállalni, amelyek egy adott 
korcsoport helyett inkább az egész életre 
vonatkoznak.

Or. el

Módosítás 36
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás fenntartható, egész életre 
kiterjedő kultúrájának ösztönzésében, 
azaz annak biztosításában áll, hogy a
rohamosan növekvő számú, jelenleg az 
ötvenes évei végén járó vagy ennél 
idősebb népességnek – amely 
összességében a korábbi generációknál 
egészségesebb és képzettebb – jó
lehetőségei legyenek a munkavállalásra, 
valamint aktívan részt vegyenek a 
társadalmi és a családi életben.

Or. en

Módosítás 37
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak 
biztosításában áll, hogy a
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás fenntartható, környezeti 
szempontból akadályoktól mentes, egész 
életre kiterjedő kultúrája 
megteremtésének ösztönzésében, azaz 
annak biztosításában áll, hogy a
rohamosan növekvő számú, jelenleg az 
ötvenes évei végén járó vagy ennél 
idősebb népességnek – amely 
összességében minden korábbi ilyen
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korcsoportnál egészségesebb és képzettebb
– jó lehetősége legyen a munkavállalásra 
és családi életben és a társadalomban való 
aktív részvételre.

Or. en

Módosítás 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése az egészségügyi ellátáshoz való 
általános és egyenlő hozzáférés 
biztosításával fontosabb lesz, mint valaha.
Az időskori egészség hozzájárulhat az 
idősek munkaerő-piaci részvételének 
növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb 
ideig aktívan részt vegyenek a 
társadalomban, javíthatja egyéni 
életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. pl

Módosítás 39
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha.
Ebben kulcsfontosságú tényező az
egészségügyi és szociális 
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lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. cs

Módosítás 40
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt minden eddiginél fontosabb 
ösztönözni azt, hogy mindenki 
megőrizhesse jó egészségét időskorára. Az 
időskori egészség feltétele, hogy optimális 
lehetőség nyíljon a fizikai, társadalmi és 
mentális jólétre annak érdekében, hogy az 
idősek aktívan és mengkülönböztetéstől 
mentesen részt vehessenek a 
társadalomban, valamint minőségi, 
független életet élvezhessenek. Az időskori 
egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez
is, lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig 
aktívan részt vegyenek a társadalomban, 
javíthatja egyéni életminőségüket és 
enyhítheti az egészségügyi és szociális 
ellátási rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. en
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Módosítás 41
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást. Ezzel 
összefüggésben, a nyugdíjkorhatár 
elérésekor olyan projektet kell kínálni, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az idősödő 
személy a korábbi munkáját folytatva vagy 
önkéntes tevékenységet vállalva 
megőrizhesse aktív képességeit, ideértve a 
munkavégzéshez kapcsolódó képességeket 
is. 

Or. en

Módosítás 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése, valamint az európai polgárok 
figyelmének felhívása a lakosság 
öregedésével kapcsolatos problémákra
fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori 
egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
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rendszerekre nehezedő nyomást. részt vegyenek a társadalomban és az 
önkéntességhez hasonló, szociális 
szempontból hasznos tevékenységekben,
javíthatja egyéni életminőségüket és 
enyhítheti az egészségügyi, nyugdíj- és 
szociális ellátási rendszerekre nehezedő 
nyomást, továbbá méltóságteljes életet 
biztosíthat az öregkor idejére is.

Or. en

Módosítás 43
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást. Az idősek 
társadalomba történő átfogó integrálása 
létfontosságú a szegregáció valamennyi 
formájának elkerülése érdekében, mivel a 
szegregáció azt eredményezheti, az idősek 
másodosztályú állampolgároknak érzik 
magukat, vagy mások annak tekintik őket. 

Or. el

Módosítás 44
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 



PE458.631v01-00 14/80 AM\856841HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt minden ember – különösen az 
idősebbek – jó egészsége időskori 
megőrzésének ösztönzése – vitalitásuk és 
méltóságuk támogatása mellett –
fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori 
egészség feltétele, hogy optimális 
lehetőség nyíljon a fizikai, társadalmi és 
mentális egészségre annak érdekében, 
hogy az idősek aktívan és 
mengkülönböztetéstől mentesen részt 
vehessenek a társadalomban, valamint 
minőségi, független életet élvezhessenek. 
Az időskori egészség hozzájárulhat az 
idősek munkaerő-piaci részvételének 
növeléséhez is, lehetővé teszi, hogy 
hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a 
társadalomban, javíthatja egyéni 
életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. en

Módosítás 45
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt minden ember – különösen az 
idősebbek – jó egészsége időskori 
megőrzésének ösztönzése – vitalitásuk és 
méltóságuk támogatása mellett –
fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori 
egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teheti, hogy hosszabb ideig 
aktívan részt vegyenek a társadalomban,
magasabb színvonalú szolgáltatások és 
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akadályoktól mentes környezet révén
javíthatja egyéni életminőségüket és 
enyhítheti az egészségügyi és szociális
ellátórendszerekre nehezedő nyomást.

Or. en

Módosítás 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást. A 
krónikus betegségben szenvedő, ám 
egyébként egészséges idősekre 
megkülönböztetés és előítélet nélkül kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 47
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt minden ember – különösen az 
idősebbek – jó egészsége időskori 
megőrzésének ösztönzése – vitalitásuk és 
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munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

méltóságuk támogatása mellett –
fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori 
egészség feltétele, hogy optimális 
lehetőség nyíljon a fizikai, társadalmi és 
mentális egészségre annak érdekében, 
hogy az idősek aktívan és 
mengkülönböztetéstől mentesen részt 
vehessenek a társadalomban, valamint 
minőségi, független életet élvezhessenek. 
Az időskori egészség hozzájárulhat az 
idősek munkaerő-piaci részvételének 
növeléséhez is, lehetővé teszi, hogy 
hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a 
társadalomban, javíthatja egyéni 
életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. en

Módosítás 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya
miatt a jó egészség időskori megőrzésének
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya, 
és ezzel összefüggésben a krónikus 
betegségek számának  növekedése minden 
eddiginél fontosabbá teszi az egészség 
időskori megőrzésének előmozdítását, 
valamint olyan kezdeményezések 
elindítását, amelyek révén meg lehet 
előzni az öregedési folyamathoz, például 
az alultápláltsághoz kapcsolódó egészségi 
kockázatokat; Az időskori egészség 
hozzájárulhat az idősek munkaerő-piaci 
részvételének növeléséhez, lehetővé teszi, 
hogy hosszabb ideig aktívan részt 
vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.
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Or. en

Indokolás

Az idősek betegségei közül sokat táplálkozási tényezők okoznak, ezek némelyike pedig már 
gyermekkortól jellemző. E tényezők gyakran összeadódnak az idősödéssel természetszerűen 
jelentkező változások következtében. Az alultápláltsághoz kapcsolódó egészségügyi jellegű 
költségeket az EU-ban évi 120 milliárd euróra becsülik.

Módosítás 49
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) További intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy az idősebb 
generáció ne legyen elszigetelve az 
információktól. Az új technológiák 
használata, valamint az ezekhez való 
hozzáférés alapvető feltétele az aktív 
időskornak és a társadalmi befogadásnak.

Or. cs

Módosítás 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az aktív időskor stratégiai 
fontosságúvá vált, mivel a 
munkanélküliség jelentős növekedésével 
és a legidősebb munkavállalók 
elbocsátásával járó gazdasági válság 
hatása újabb kihívást jelent az Európa 
2020 stratégia idősekkel kapcsolatos, 
például a társadalmi befogadásra és 
szegénység veszélyének kitett emberek 
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számának csökkentésére vonatkozó 
célkitűzéseinek elérése tekintetében.

Or. it

Módosítás 51
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az aktív idősödés olyan folyamat, 
amelynek során az emberek a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz és hosszú távú 
gondozáshoz való méltányos hozzáférés 
révén befolyásolni tudják egészségi 
állapotukat, és képesek annak javítására. 
Az egészséges időskort azok érhetik el, 
akik megfelelő testmozgást végeznek, 
egészségesen táplálkoznak, időskorban 
megfelelő gyógykezelésben részesülnek, 
valamint nem szenvednek az idősekkel 
szembeni rossz bánásmódtól, ideértve a 
fizikai, szexuális, pszichés és pénzügyi 
visszaéléseket és az elhanyagoltságot is.

Or. en

Indokolás

Az aktív időskor előmozdítása érdekében az egészségügyi rendszereknek az egészséges 
életmód ösztönzésére és a betegségmegelőzésre kell összpontosítaniuk, valamint az időseket 
gyakran érintő visszaélések felszámolására, mivel ezek sértik az emberi jogokat.

Módosítás 52
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az aktív időskorral kapcsolatos 
stratégia előmozdítása és tervezése során, 
a számos európai országot érintő súlyos 
gazdasági és szociális válsághoz hasonló 
problémák fényében figyelembe kell venni 
a társadalom és a munkaerő 
veszélyeztetett szegmenseit annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a 
munkaerőpiac széttöredezését és a 
szegénységi arány növekedését.

Or. el

Módosítás 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című, 2006. október 12-i 
közleményében, valamint az Unióban az 
idősödő népesség hatásának kezeléséről 
szóló, 2009. április 21-i közleményében 
fejtette ki véleményét arról, hogy az EU 
milyen demográfiai kihívásokkal néz 
szembe, és milyen lehetőségek nyílnak 
ezek megoldására.

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című, 2006. október 12-i 
közleményében, valamint az Unióban az 
idősödő népesség hatásának kezeléséről 
szóló, 2009. április 21-i közleményében 
fejtette ki véleményét arról, hogy az EU 
milyen demográfiai kihívásokkal néz 
szembe, és milyen lehetőségek nyílnak 
ezek megoldására. E kihívások egyike az 
ápolásra szoruló idősek számának 
növekedése; az ápolásról gyakran olyan 
személyek gondoskodnak, akik nem 
kapnak fizetést e tevékenységükért. Ez a 
jelentős forrás komoly nyomás alatt van.

Or. en
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Módosítás 54
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Európa idősebb generációinak 
kulturális és etnikai sokszínűsége tovább 
fog fokozódni. Ezért aktívan elő kell 
mozdítani az esélyegyenlőséget, és 
ösztönözni kell a társadalmi részvételt. A 
különféle kulturális háttérrel rendelkező 
aktív polgárok fontos hídszerepet 
játszanak a tárasadalomban, elősegítik az 
integrációt és hozzájárulnak a 
gazdasághoz.

Or. en

Módosítás 55
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanács 2007. február 22-én 
határozatot fogadott el „Az európai 
demográfiai változásokból eredő 
lehetőségek és kihívások: az idősebb 
emberek hozzájárulása a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez” tárgyában, 
amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell 
az idősek lehetőségeit a társadalomban 
való aktív részvételre, az idősek által 
bizonyos áruk és szolgáltatások iránt 
támasztott növekvő kereslet által teremtett
új gazdasági lehetőségeket 
(„ezüstgazdaság”), valamint az idősek 
pozitív közmegítélésének jelentőségét.

(7) A Tanács 2007. február 22-én 
állásfoglalást fogadott el „Az európai 
demográfiai változásokból eredő 
lehetőségek és kihívások: az idősebb 
emberek hozzájárulása a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez” címmel, amelyben 
hangsúlyozta, hogy növelni kell az idősek 
lehetőségeit a társadalomban való aktív 
részvételre, kiemelte az idősek által 
bizonyos áruk és szolgáltatások iránt 
támasztott növekvő kereslet következtében 
előálló új gazdasági lehetőségeket 
(„ezüstgazdaság”), valamint felhívta a 
figyelmet a lehető legjobb egészség és 
életminőség fontosságára (ideértve a 
megfelelő és magas színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést), 
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továbbá az idősek pozitív 
közmegítélésének jelentőségére.

Or. en

Módosítás 56
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az „Együtt a mentális egészségért és 
jólétért” című – a szlovén elnökség alatt, 
2008. június 12–13-án megrendezett –
konferencián megszületett a mentális 
egészségről és jólétről szóló európai 
paktum.

Or. en

Indokolás

A paktum célja, hogy közösen támogatott ajánlásokat dolgozzon ki öt területre, köztük az 
idősek mentális egészségére vonatkozóan. A mentális egészség alapvető fontosságú az aktív 
időskor előmozdítása és az EU szociális kohéziója tekintetében.

Módosítás 57
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Tanács 2009. június 8-án 
következtetéseket fogadott el „A nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és 
méltóságteljes idősödés” tárgyában, 
amelyekben elismerte, hogy az idősebb 
nők és férfiak szerte az EU-ban komoly 
nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív 
életre és méltóságban töltött időskorra 

(8) A Tanács 2009. június 8-án 
következtetéseket fogadott el „A nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és 
méltóságteljes idősödés” tárgyában, 
amelyekben elismerte, hogy az idősebb 
nők és férfiak szerte az EU-ban komoly 
nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív 
életre és méltóságban töltött időskorra 
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törekednek, továbbá számos intézkedésre 
tett javaslatot a tagállamoknak és a 
Bizottságnak.

törekednek, továbbá számos intézkedésre 
tett javaslatot a tagállamoknak és a 
Bizottságnak, többek között az aktív 
időskorral kapcsolatos politikák 
előmozdítására, figyelembe véve az egyes 
tagállamokban kialakult helyzetek, illetve 
a nők és a férfiak előtt álló kihívások 
különbségeit.

Or. en

Módosítás 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Tanács 2009. november 20-án 
következtetéseket fogadott el „Az 
egészségben és méltóságban töltött 
időskor” tárgyában, amelyekben többek 
között arra szólítja fel a Bizottságot, hogy 
„az aktív időskor előmozdítására 
dolgozzon ki tájékoztató tevékenységeket, 
ideértve az esetlegesen elfogadásra kerülő 
aktív időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai évét 2012-ben”.

(9) A Tanács 2009. november 20-án 
következtetéseket fogadott el „Az 
egészségben és méltóságban töltött 
időskor” tárgyában, amelyekben többek 
között arra szólítja fel a Bizottságot, hogy 
„az aktív időskor előmozdítására 
dolgozzon ki tájékoztató tevékenységeket, 
ideértve az esetlegesen elfogadásra kerülő 
aktív időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai évét 2012-ben”. E 
következtetések azt is hangsúlyozzák, hogy 
fontos figyelembe venni a nem hivatalos 
ápoláshoz és ápolókhoz kapcsolódó 
kérdéseket, mivel ezek rendkívüli fontosak 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 59
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének jelölték ki, ahogyan azt az Európai 
Parlament bizottsági viták során, illetve a 
demográfiai kihívásokról és a nemzedékek 
közötti szolidaritásról szóló, 2010. 
november 11-i állásfoglalásában is kérte, 
aminek az lett a végeredménye, hogy az 
Európai Bizottság hivatalos javaslatot tett 
az európai év bejelentésére.

Or. de

Módosítás 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése.
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése.
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív
idősödési politikákat, valamint a
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és 
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
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gyakorlatok cseréjének ösztönzése.
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

gyakorlatok cseréjének ösztönzése.
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb
intézményeknek és az ágazatban 
tevékenykedő más szociális szereplőknek a 
szociális támogatási és fejlesztési 
intézkedések tervezésébe és 
végrehajtásába való teljes körű bevonása
is szerepel

Or. it

Módosítás 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az európai év ideális esetben azt 
eredményezi, hogy létrejön egy európai 
hálózat az érintett területen helyi és 
nemzeti szinten felhalmozott tapasztalatok 
és elfogadott különféle megoldások 
megosztása céljából.

Or. it

Módosítás 62
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács 2010. június 7-én 
következtetéseket fogadott el az aktív 
idősödés tárgyában, amelyekben felkérte a 
Bizottságot, hogy „folytassa az aktív 

(11) A Tanács 2010. június 7-én 
következtetéseket fogadott el az aktív 
idősödés tárgyában, amelyekben felkérte a 
Bizottságot, hogy „folytassa az aktív 
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idősödés 2012-es európai évének 
előkészítését, amelynek során ki lehet 
emelni az aktív idősödés előnyeit és annak 
a generációk közötti szolidaritáshoz való 
hozzájárulását, továbbá ismertté lehet tenni 
az aktív idősödést minden szinten 
támogató, ígéretes kezdeményezéseket”.

idősödés 2012-es európai évének 
előkészítését, amelynek során ki lehet 
emelni az aktív és egészséges idősödés 
előnyeit és annak a generációk közötti 
szolidaritáshoz való hozzájárulását, 
továbbá ismertté lehet tenni az egészséges 
és aktív idősödést minden szinten 
támogató, ígéretes kezdeményezéseket”.

Or. en

Módosítás 63
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Parlament 2010. 
november 11-én állásfoglalást fogadott el 
a demográfiai kihívásokról és a 
nemzedékek közötti szolidaritásról, 
amelyben felszólította a tagállamokat, 
hogy tegyék a következő évek egyik 
prioritásává az aktív időskort, és 
rámutatott, hogy a 2012-es európai évnek 
különösen ki kellene hangsúlyoznia, hogy 
az idősek mivel járulnak hozzá a 
társadalomhoz, valamint lehetőséget kell 
biztosítania a nemzedékek közötti 
szolidaritás, együttműködés és megértés 
erősítésére.

Or. en

Módosítás 64
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Parlament 2010. 
november 11-én állásfoglalást fogadott el 
a demográfiai kihívásokról és a 
nemzedékek közötti szolidaritásról, 
amelyben felszólította a tagállamokat, 
hogy tegyék a következő évek egyik 
prioritásává az aktív időskort, és 
rámutatott, hogy a 2012-es európai évnek 
különösen ki kellene hangsúlyoznia, hogy 
az idősek mivel járulnak hozzá a 
társadalomhoz, valamint lehetőséget kell 
biztosítania a nemzedékek közötti 
szolidaritás és együttműködés erősítésére.

Or. en

Módosítás 65
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága által 
készített vélemények is hangsúlyozzák, 
hogy az aktív időskor kultúrája mennyire 
fontos Európa számára. E kérdésnek 
egyik sajátos szempontja a generációkon 
átnyúló egészségügyi ellátás és védelem, 
amellyel összefüggésben a Gazdasági és 
Szociális Bizottság életkortól függő 
rendellenességekről beszél „a lakosság 
elöregedésének hatásai az egészségügyi és 
jóléti rendszerekre” című, 2010. július 15-
i véleményében1.
______________
1 HL C 44., 2011.2.11., 10. o.

Or. de
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Módosítás 66
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A demográfiai kihívásokról és a 
nemzedékek közötti szolidaritásról szóló, 
2010. november 11-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament kimondottan 
üdvözölte, hogy sok önkéntes szervezet a 
nemzedékek közötti szolidaritás napjává 
nyilvánította április 29-ét. Ezen 
túlmenően a Bizottságot is ösztönözte, 
hogy fogalmazzon meg olyan értelmű 
ajánlást, amely a 2012. évet az aktív 
időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai évének jelöli ki, 
kidomborítva az idősek társadalmi 
hozzájárulását, valamint arra törekedve, 
hogy közös kezdeményezésekbe vonják be 
a fiatalabbakat és az idősebbeket. 

Or. de

Módosítás 67
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokról szóló második kétéves 
jelentésében a Bizottság beszámolt róla, 
hogy a szociális és egészségügyi 
szolgáltatások iránti igény folyamatos 
növekedése ellenére számos országban 
munkaerőhiány mutatkozik az ellátási 
ágazatban, részben az ellátást végző 
munkaerő idősödése, részben pedig az 
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ilyen munkát végző alkalmazottak gyors 
cserélődése miatt. Mivel az ellátási 
szolgáltatások terén a munkavállalók 
kulcsfontosságú szerepet játszanak, 
feltétlenül orvosolni kell ezeket a 
problémákat annak biztosítása érdekében, 
hogy rendelkezésre álljanak az aktív 
időskort lehetővé tevő, megfelelő 
színvonalú szociális és egészségügyi 
ellátási szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 68
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye.

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az 
egészséges és aktív időskort ösztönző 
politikákkal növeljék a munkaerő-piaci 
részvételt, innovatív munkaszervezéssel 
növeljék az idősebb munkavállalók 
foglalkoztatási rátáját, valamint 
továbbképzéssel és egész életen át tartó 
tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye.

Or. en
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Módosítás 69
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye.

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szegénység és a szociális kirekesztődés 
veszélye.

Or. en

Módosítás 70
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
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iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye.

iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és a befogadásra irányuló aktív,
környezeti szempontból akadályoktól 
mentes politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye és 
fokozódjon az aktív társadalmi 
részvételük.

Or. en

Módosítás 71
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A spanyol EU-elnökség alatt, 2010. 
április 29–30-án megtartott, az aktív és 
egészséges öregedéssel kapcsolatos 
konferencia bemutatta a társadalmi 
részvétel és a nemzedékek közötti 
szolidaritás terén Európában kialakított 
legjobb gyakorlatokat.

Or. en
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Indokolás

Az aktív és egészséges öregedéssel kapcsolatos konferencia rendkívül fontos, mivel bemutatja 
azokat az alapvető szempontokat, amelyek hozzájárulnak az idősek egészségének és személyes 
autonómiájának megőrzéséhez, valamint a generációk közötti kapcsolatok elmélyítéséhez.

Módosítás 72
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor 
összefüggéseire tekintettel – az idősekre 
vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglal. Különösen a mindenki számára 
történő tervezési megközelítést követő 
hozzáférhetőségi intézkedések lennének 
megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely az idősekre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor
gyakori összefüggéseire tekintettel – az 
idősekre vonatkozó intézkedéseket is 
magában foglal. Különösen a mindenki 
számára történő tervezési megközelítést 
követő hozzáférhetőségi intézkedések 
lennének megfelelőek. Fontosak az önálló 
életet és a közösségi befogadást támogató 
akciók, köztük a fogyatékkal élő, magas 
szintű támogatást igénylő, összetett 
szükségletekkel bíró, idősekre irányuló 
cselekvések, mivel ők különösen 
sérülékenyek, és igen gyakran kiszorulnak 
a társadalomból. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely többek között az 
idősekre vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz. Az Európa Tanács által 2009-
ben elfogadott, „idősödés és fogyatékosság 
a 21. században” című ajánlás célja az 
idősek függetlenségének és önálló 
életének előmozdítása a szolgáltatások 
minőségének javítása és az ezekhez való 
egyenlő hozzáférés biztosítása révén. 
Felkéri a tagállamokat, hogy 
alkalmazzanak innovatív 
megközelítéseket.
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Or. en

Módosítás 73
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor 
összefüggéseire tekintettel – az idősekre 
vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglal. Különösen a mindenki számára 
történő tervezési megközelítést követő 
hozzáférhetőségi intézkedések lennének 
megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely az idősekre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor
gyakori összefüggéseire tekintettel – az 
idősekre vonatkozó intézkedéseket is 
magában foglal. Különösen a mindenki 
számára történő tervezési megközelítést 
követő hozzáférhetőségi intézkedések 
lennének megfelelőek. Fontosak az önálló 
életet és a közösségi befogadást támogató 
akciók, köztük a fogyatékkal élő, magas 
szintű támogatást igénylő, összetett 
szükségletekkel bíró, idősekre irányuló 
cselekvések, mivel ők különösen 
sérülékenyek, és igen gyakran kiszorulnak 
a társadalomból. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely többek között az 
idősekre vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz. Az Európa Tanács által 2009-
ben elfogadott, „idősödés és fogyatékosság 
a 21. században” című ajánlás célja az 
idősek függetlenségének és önálló 
életének előmozdítása a szolgáltatások 
minőségének javítása és az ezekhez való 
egyenlő hozzáférés biztosítása révén. 
Felkéri a tagállamokat, hogy 
alkalmazzanak innovatív 
megközelítéseket.

Or. en
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Módosítás 74
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor 
összefüggéseire tekintettel – az idősekre 
vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglal. Különösen a mindenki számára 
történő tervezési megközelítést követő 
hozzáférhetőségi intézkedések lennének 
megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely az idősekre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos új, a 2010 és 2020 
közötti időszakra szóló, „megújított 
elkötelezettség az akadálymentes Európa 
megvalósítása iránt” elnevezésű európai
stratégiát, amely – a fogyatékok és az idős 
kor összefüggéseire tekintettel – az 
idősekre vonatkozó intézkedéseket is 
magában foglal. Különösen a mindenki 
számára történő tervezési megközelítést 
követő hozzáférhetőségi intézkedések 
lennének megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely többek között az 
idősekre vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 75
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottság megközelítőleg 
2 300 000 eurót fog a 2011. évi 
költségvetésből felhasználni az európai 
évhez kapcsolódó kommunikációs 
tevékenységek és uniós konferenciák 
elsődleges finanszírozására, a 2012. évi 
költségvetési tervezetben is hasonló 
összeget kíván elkülöníteni e célokra.

Or. en
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Módosítás 76
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az európai év témája prioritást fog 
képezni a Bizottság tagállamokbeli 
képviseletein zajló kommunikációs 
tevékenységekben, valamint azoknak a
kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatoknak a munkaprogramjaiban, 
amelyek működési költségeikre uniós 
szintű költségvetési támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 77
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A demográfiai kihívásokról és a 
nemzedékek közötti szolidaritásról szóló, 
2010. november 11-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament figyelmeztetett rá, 
hogy a tagállamok születési rátája 
évtizedek óta alacsony, és ha e problémát 
nem sikerül idejekorán orvosolni, az 
súlyos terhet ró majd a felnövő 
generációkra, és konfliktushoz fog vezetni 
a terhek megosztása kapcsán.  Tekintettel 
az ügy sürgősségére, kiemelkődően magas 
költségvetési keretet kell elkülöníteni az 
aktív időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai éve számára, ahogyan 
például a 2010. évben 17 millió eurót 
bocsátottak rendelkezésre, amelyből 9 
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milliót a tagállamok kezdeményezéseire 
különítettek el, és a tagállamok további 9 
millió eurót adtak e célra.

Or. de

Módosítás 78
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 

(15) Az aktív és egészséges időskort 
számos uniós program támogatja, mint 
például az Európai Szociális Alap, az 
Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
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programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

Or. en

Módosítás 79
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. A Bizottság az Európa 
2020 stratégia kapcsán egy 2011 elején 
kezdődő, az időskori egészséggel és 
aktivitással kapcsolatos kísérleti projekt 
elindítását javasolta az Innovációs Unió 
keretében. A kísérleti projekt, amely az
első innovációs partnerség, magában 
foglalja a jobb életminőség előmozdítása, 
a betegségek megelőzése, az állami szektor 
és a szociális partnerek társadalmi 
hálózatainak javítása érdekében a 
társadalmi innovációt, valamint bátorítja 
olyan új technológiák bevezetését, 
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támogatást az európai évhez. amelyek révén lehetővé válik az 
életszínvonal fenntartása.  További célja, 
hogy 2020-ig két évvel meghosszabbodjon 
a polgárok jó egészségben eltöltött 
élettartama. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

Or. en

Módosítás 80
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásról szóló irányelv és az 
egészségügyre vonatkozó közösségi 
cselekvési program (2008–2013), a hetedik 
kutatási és fejlesztési keretprogramba 
tartozó információs és kommunikációs 
technológiai, valamint társadalom-
gazdaságtannal és humán tudományokkal 
kapcsolatos különleges programok, az 
információs társadalomban jólétben töltött 
időskorra irányuló cselekvési terv, a saját 
lakókörnyezetben való életvitel segítését 
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jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, 
a versenyképességi és innovációs program 
a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

Or. en

Indokolás

Az EU egészségügyi stratégiája elválaszthatatlanul összefügg az aktív időskorral, hiszen 
valamennyi korosztályt egészséges táplálkozásra és testmozgásra ösztönöz, valamint 
támogatja az elsődleges egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést.

Módosítás 81
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
minél szélesebb körből lehessen bevonni 
különféle szervezeteket, egyszerűsített 
eljárásokat kell bevezetni a kisebb 
események és rendezvények esetében.

Or. en
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Módosítás 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az európai évhez kapcsolódó 
kezdeményezések gyakorlati 
megvalósításakor el kell ismerni a család 
mint természetes és alapvető szociális 
egység pótolhatatlan jelentőségét, 
valamint a fiatalok oktatásában, 
képzésében és felnevelésében, illetve a 
nemzedékek közötti szolidaritás 
kialakításában játszott elsődleges 
jelentőségét.

Or. it

Módosítás 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az európai évhez kapcsolódó, a 
demográfiai öregedéssel kapcsolatos 
kezdeményezéseknek ösztönözniük kell a 
szociális védelmi és szolidaritási 
rendszerek megújításának mikéntjéről 
való gondolkodást, teljes mértékben 
bevonva a szociális partnereket, a civil 
társadalmat és a nonprofit szervezeteket.

Or. it
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Módosítás 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottság javasolja az Európa 
2020 stratégia „Innovációs Unió” kiemelt 
kezdeményezés részeként az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innovációs partnerség elindítását, amely 
az egyént betegként és fogyasztóként 
kezeli, és innovatív megoldásokat, klinikai 
vizsgálatokat, gyógyszereket és kezeléseket 
fejleszt ki a főbb krónikus és ritka 
betegségek leküzdése és kezelése 
érdekében. Az aktív és egészséges 
időskorral kapcsolatos innovációs 
partnerség a szociális és egészségügyi 
ellátási rendszerekre fog összpontosítani, 
és innovatív politikákat és üzleti 
modelleket fog kifejleszteni az idősek 
számára történő integráltabb (többek 
között az otthoni és önellátó) ellátási 
rendszerek kialakítása érdekében. Az aktív 
és egészséges időskorral kapcsolatos 
innovációs partnerség az EU-hoz 
kapcsolódó piacokra is irányul, és 
hozzájárul ahhoz, hogy az idősek képesek 
legyenek független és aktív életet élni, 
azáltal, hogy előmozdítja többek között az 
információs és kommunikációs 
technológiákon alapuló, különösen az 
idősek számára megfelelő innovatív 
termékek, eszközök és szolgáltatások 
kifejlesztését és terjesztését.  Mivel az aktív 
és egészséges időskorral kapcsolatos 
innovációs partnerség, valamint az 
európai év célkitűzései és tervezett 
tevékenységei szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, a két kezdeményezés közötti 
szinergiákat biztosítani kell.

Or. en
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Módosítás 85
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) mivel számos vonatkozó, uniós 
szintű hálózat komoly költségvetési 
megszorításokkal nézhet szembe, ami 
korlátozhatja az európai évben való 
részvételüket, ezt figyelembe kell venni, ha 
uniós szinten kiegészítő összegek 
szabadulnak fel;

Or. en

Módosítás 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) az önkéntesség 2011-es európai éve 
és az aktív időskor 2012-es európai éve 
közötti szinergiákat elő kell mozdítani;

Or. en

Módosítás 87
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 

A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
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kijelölni. kijelölni.

Or. en

Módosítás 88
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor: a 
nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása európai évének (a 
továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

Or. en

Módosítás 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor: a 
nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása európai évének (a 
továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

Or. en

Módosítás 90
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

Or. en

Módosítás 91
Edit Bauer

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskort és a 
nemzedékek közötti kölcsönös szolidaritást 
előmozdító, valamint minden ember 
vitalitását fenntartó és méltóságát 
tiszteletben tartó aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

Or. en

Módosítás 92
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

Or. en
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Módosítás 93
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

Or. de

Módosítás 94
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni. Az európai év mottója a 
következő lesz: „A vitalitás, a méltóság és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
ösztönzése.”

Or. de

Módosítás 95
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
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annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. A jó 
egészség az aktív időskor előfeltétele. 
Ezért az egészséges időskornak és az 
egészséges időskort előmozdító 
intézkedések támogatásának az európai év 
szerves részét kell képeznie. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók – többek között a 
munkaügyi jogviszonyok nagyobb 
rugalmassága révén – szerepet 
játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti 
továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését 
a társadalmon belüli aktivitás 
ösztönzésével és a méltóságban töltött 
időskort lehetővé tevő kiváló minőségű és 
elérhető szociális szolgáltatások 
előmozdításával, valamint a jó egészség 
idős korban történő megőrzésének 
elősegítését. Mindezek alapján a 
célkitűzések a következők:

Or. cs

Módosítás 96
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
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népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor az egész életen át tartó tanuláshoz 
és más lehetőségekhez való jobb
hozzáférés biztosítását és az idős emberek 
számára megfelelő és támogató
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdését a társadalmon belüli aktivitás 
ösztönzésével, valamint a jó egészség idős 
korban történő megőrzésének elősegítését.
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:

Or. en

Módosítás 97
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 

Az európai év átfogó célja az, hogy
elősegítse Európában a fenntartható aktív 
időskor kultúrájának megteremtését, a 
minden korosztályt magában foglaló 
társadalom és a nemzedékek közötti 
szolidaritás alapján. A fentiek keretében 
az európai év átfogó célja az, hogy
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalom és az üzleti 
szféra által az aktív időskor ösztönzése, 
valamint az ötvenes éveinek végén és 
afölött járó, gyorsan növekvő népességben 
rejlő potenciál kiaknázása érdekében tett 
erőfeszítéseket, hozzájárulva ezzel a
valamennyi életkor számára előnyös 
társadalom kialakításához, valamint a
nemzedékek közötti szolidaritás és 
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valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

együttműködés megerősítéséhez. Az aktív 
időskor olyan folyamatként határozható 
meg, amelynek során az egészségügyi, a 
részvételi és a biztonsági lehetőségek 
optimális módon alakulnak ahhoz, hogy 
javuljon az időskori életminőség. Lehetővé 
teszi az emberek számára, hogy jólétük 
érdekében kiaknázzák az életútjuk során 
felhalmozott, bennük rejlő potenciált és 
szükségleteiknek, vágyaiknak és 
képességeiknek megfelelően részt 
vegyenek a társadalomban, miközben ha 
segítségre van szükségük, megfelelő
védelemben, biztonságban és ellátásban 
részesülnek. Az aktív időskor jobb 
lehetőségek és munkafeltételek 
megteremtését jelenti annak érdekében, 
hogy az idősebb munkavállalók szerepet 
játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti 
továbbá az életkoron alapuló 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés leküzdését, az idősek 
társadalomban, családban és önkéntes 
tevékenyégekben játszott szerepének 
támogatását, a jó egészség idős korban 
történő megőrzésének elősegítését, 
valamint ennek megelőző intézkedések, 
valamint minőségi szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kialakítása révén való 
megkönnyítését. Mindezek alapján a 
célkitűzések a következők:

Or. en

Módosítás 98
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 



PE458.631v01-00 48/80 AM\856841HU.doc

HU

partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók képességeiknek és 
preferenciáiknak megfelelően szerepet 
játszhassanak a munkaerőpiacon, jelenti 
továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését 
a társadalmon belüli aktivitás 
ösztönzésével, a mind az egyének, mind az 
egészségügyi rendszerek számára 
költséges fogyatékosságok és krónikus 
betegségek késleltetését, valamint a jó 
egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Az aktív 
időskor hozzájárul az időseket 
sebezhetőnek és a társadalomra nézve 
pénzügyi tehernek tekintő összes meglévő 
negatív sztereotípia megszüntetéséhez. 
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:

Or. en

Indokolás

Az aktív időskorra vonatkozó politikáknak arra kell törekedniük, hogy lehetőséget nyújtsanak 
az időseknek, hogy joguk, szükségleteik, preferenciájuk és képességeik szerint tovább 
dolgozhassanak. A fogyatékosság és a rossz egészségi állapot költséges. Ha az emberek 
egészségesebben öregszenek, az orvosi költségek lassabban emelkednek. Az öregekkel 
szemben léteznek  negatív sztereotípiák, főleg a fenntartható nyugdíjrendszerekre és arra 
vonatkozóan, hogy krónikus betegségeik következtében nem tudnak függetlenül élni.

Módosítás 99
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével,
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek, munkafeltételek
és az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeinek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon – többek között a 
fizikailag nagyon nehéz munkát végző 
munkavállalók intézményesített átképzése 
révén, lehetővé téve számukra, hogy 
koruknak megfelelő munkát végezzenek –,
jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés 
leküzdését a társadalmon belüli aktivitás 
ösztönzésével, a jó egészség idős korban 
történő megőrzésének elősegítését, 
valamint a szegénység leküzdését 
megfelelő bevétel, illetve a szociális 
szolgáltatásokhoz és a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz való teljes és 
megfizethető hozzáférés nyugdíjasok 
számára történő biztosítása révén.  
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:

Or. en

Módosítás 100
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy
elősegítse Európában a fenntartható és 
környezeti szempontból akadályoktól 
mentes aktív időskor kultúrájának 
megteremtését, a minden korosztályt 
magában foglaló társadalom és a 
nemzedékek közötti szolidaritás alapján. 
Ennek keretében az európai év ösztönzi és 
támogatja a tagállamok, a regionális és a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek és a 
civil társadalom – köztük az egyházak, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem területén aktív 
egyesületek – által az aktív időskor 
ösztönzésére, valamint az annak érdekében 
tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek 
az ötvenes éveinek végén és afölött lévő 
gyorsan növekvő népességben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal
fenntartsák az idősek vitalitását, fokozzák 
társadalmi részvételüket, megteremtsék a
minden korosztályt magában foglaló 
társadalmat, valamint elősegítsék a
nemzedékek közötti szolidaritást és 
együttműködést. Az aktív időskor jobb 
lehetőségek és munkafeltételek 
megteremtését jelenti annak érdekében, 
hogy az idősebb munkavállalók szerepet 
játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti 
továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését
az idősek által a családi életben, többek 
között a jövő közös megtervezésében és az 
önkéntes tevékenységekben játszott szerep 
támogatása révén, és a társadalmon belüli
aktív részvételükkel, valamint a jó 
egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Or. en



AM\856841HU.doc 51/80 PE458.631v01-00

HU

Módosítás 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. A krónikus 
betegségben szenvedő, ám egyébként jó 
állapotban levő időseket megkülönböztetés 
és előítélet nélkül be kell vonni. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Or. en

Módosítás 102
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 

Az európai év átfogó célja az, hogy
elősegítse Európában a fenntartható aktív 
időskor kultúrájának megteremtését, a 
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partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

minden korosztályt magában foglaló 
társadalom víziója és a nemzedékek 
közötti szolidaritás alapján. Ennek 
keretében az európai év ösztönzi és 
támogatja a tagállamok, a regionális és a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek, az 
üzleti szféra és a civil társadalom – köztük 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem területén aktív 
egyesületek – által az aktív időskor 
ösztönzésére, valamint az annak érdekében 
tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek 
az ötvenes éveinek végén és afölött lévő 
gyorsan növekvő népességben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal
fenntartsák az idősek vitalitását, fokozzák 
társadalmi részvételüket, megteremtsék a
minden korosztályt magában foglaló, 
fenntartható társadalmat, valamint 
elősegítsék a nemzedékek közötti 
szolidaritást és együttműködést. Az
európai év ezenkívül olyan konkrét 
intézkedéseket is előmozdít, amelyek 
várhatóan biztosítják az idősek jobb 
beilleszkedését a munkaerőpiacra, 
valamint mindenki számára oktatási és 
képzési lehetőségeket a munkanélküliség 
csökkentése és a hosszú távú társadalmi 
kirekesztés megelőzése érdekében.  Az
aktív időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá az 
életkoron alapuló megkülönböztetés és a 
társadalmi kirekesztés leküzdését, az 
idősek családban és önkéntes 
tevékenyégekben, valamint a
társadalomban játszott aktív részvételének 
támogatását, a jó egészség idős korban 
történő megőrzésének elősegítését, 
valamint ennek megelőző intézkedések és 
minőségi szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
kialakítása révén való megkönnyítését.
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:
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Módosítás 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban, a családi életben
és a gazdaságban, ösztönözni az aktív 
időskort és többet tenni az idősekben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében a 
népességrobbanás idején születettek 
gyermekeinek nyugdíjba vonulási 
hullámából és az aktív népesség 
csökkenéséből eredő kedvezőtlen hatások 
ellensúlyozására;

Or. it

Módosítás 104
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az
egészséges és aktív időskor értékét annak 
érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az 
idősek hasznos szerepe a családban, a
társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni és lehetővé tenni az 55 év 
felettiek aktív részvételét a 
munkaerőpiacon, támogatni a fiatalabb 
nemzedékekkel való kapcsolatokban a 
tapasztalatátadást és általában véve többet 
tenni az idősekben rejlő potenciál 
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kiaknázása érdekében;

Or. cs

Módosítás 105
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban,
fellépni az életkor alapján történő 
megkülönböztetés ellen, ösztönözni az 
aktív és egészséges időskort, megszüntetni 
az akadályokat és elismerni, hogy minden 
korcsoporton belül különbözőségek 
vannak, valamint jobban mobilizálni az 
idősekben rejlő potenciált etnikai vagy 
kulturális hovatartozásuktól, nemi vagy 
szexuális irányultságuktól függetlenül, 
valamint előmozdítani az 
esélyegyenlőséget;

Or. en

Módosítás 106
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 

(1) tudatosítani a közvéleményben az 
idősek hasznos szerepét a társadalomban és 
a gazdaságban, ösztönözni az aktív és 
egészséges időskort és többet tenni az 
idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;
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érdekében;

Or. en

Módosítás 107
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében biztosítva számukra egész 
életük során az oktatás és az egész életen 
át tartó tanulás lehetőségét, lehetővé téve 
az idősek aktív részvételét a gazdasági 
fejlődésben és az önkéntes 
tevékenységekben, valamint támogatva az 
idősek részvételét a családi és közösségi 
életben;

Or. en

Indokolás

Az oktatásra és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó programok megfelelően tudják 
ösztönözni az idősek teljes részvételét a társadalomban, előmozdítva ily módon az aktív 
időskort.

Módosítás 108
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív (1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
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időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében; fontos, hogy a felsőoktatásra 
és a szakképzésre vonatkozó programok 
megfelelően támogassák azt a vezetési 
kultúrát, amely tudatában van annak, 
hogy a személyzet idősebb tagjai értékes 
hozzájárulást nyújthatnak, valamint hogy 
olyan intézkedéseket fogadjanak el, 
amelyek kifejezett célja, hogy mind a 
munkavállalók, mind a munkáltatók 
megfelelő tájékoztatásban részesüljenek;

Or. el

Módosítás 109
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) felhívni a közvélemény figyelmét az 
aktív időskor értékére annak érdekében, 
hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és a 
nemzedékek közötti szolidaritást, valamint
többet tenni az idősekben rejlő potenciál 
kiaknázása érdekében különleges figyelmet 
szentelve elsősorban a nők időskori 
szegénységének leküzdésére irányuló 
konkrét terveknek;

Or. en
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Módosítás 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) megfelelő orvosi felügyelet biztosítása 
révén megvédeni a tevékenységüket 
tovább folytató időseket, függetlenül attól, 
hogy azt milyen strukturális szinten 
végzik; 

Or. fr

Indokolás

A preambulumbekezdésekben felsorolt következtetésekkel összhangban („egészségben és 
méltóságban töltött időskor” és „a társadalmi kohézió érdekében a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése”) a szakmai tevékenységet folytató időseknek 
megfelelő orvosi ellátásban kell részesülniük. Ezért figyelembe kell venni az idősek lehetséges 
fogyatékosságait és célzott egészségügyi programot kell kialakítani.

Módosítás 111
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az
egészséges és aktív időskorral összefüggő
politikákat, meghatározzák és terjesszék a 
bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék 
az együttműködést és a szinergiákat;

Or. en
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Módosítás 112
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
időskorral összefüggő politikákat, 
meghatározzák a kihívásokat és terjesszék 
a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

Or. en

Módosítás 113
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
időskorral összefüggő politikákat,
támogassák a fenntartható és biztos 
nyugdíjrendszereket Európában,
meghatározzák és terjesszék a bevált 
gyakorlatokat, valamint elősegítsék az 
együttműködést és a szinergiákat;

Or. de
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Módosítás 114
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek –
különösen a szociális partnerek – közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
időskorral összefüggő politikákat, 
meghatározzák és terjesszék a bevált 
gyakorlatokat, valamint elősegítsék az 
együttműködést és a szinergiákat;

Or. el

Módosítás 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
időskorral összefüggő politikákat,
kiépítsenek egy fenntartható és 
biztonságos állami nyugdíjrendszert az 
Unióban, meghatározzák és terjesszék a 
bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék 
az együttműködést és a szinergiákat;

Or. en
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Módosítás 116
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív
időskorral összefüggő politikákat,
előmozdítsák a foglalkoztatói és 
magánnyugdíj-rendszerek különböző 
kombinációira épülő fenntartható és 
biztonságos nyugdíjrendszereket 
Európában, meghatározzák és terjesszék a 
bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék 
az együttműködést és a szinergiákat;

Or. en

Módosítás 117
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat és horizontális 
megközelítéseket tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az egészséges és
aktív időskorral kapcsolatban (többek 
között a megfelelő és minőségi szociális és 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 
megkönnyítő intézkedések révén).

Or. en
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Módosítás 118
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten
innovatív és az adott helyen alkalmas 
megoldásokat tudjnak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral
és a nemzedékek közötti szolidaritással
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 119
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten – a civil 
társadalom és a szociális partnerek aktív 
részvétele mellett – konkrét tevékenységek 
révén politikai irányvonalakat tudjanak 
kidolgozni és konkrét célkitűzések mellett 
tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív 
időskorral kapcsolatban.

Or. ro
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Módosítás 120
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy az Európai Unió, a 
tagállamok és az érdekelt felek valamennyi 
szinten – a civil társadalom és az üzleti 
szféra erőteljes részvétele mellett – konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni, illetve 
megosztani és konkrét célkitűzések mellett 
tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív 
időskorral kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak
konkrét intézkedéseket elfogadni az aktív 
időskorral kapcsolatban.

Or. it
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Módosítás 122
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban, különös tekintettel az 
információs stratégiák előmozdítására, 
valamint a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó iránymutatások 
megfelelő végrehajtására, mivel ez 
kulcsfontosságú az aktív időskorral 
összefüggő politikák szempontjából.

Or. el

Módosítás 123
Corina Creţu

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy az Európai Unió, a 
tagállamok és az érdekelt felek valamennyi 
szinten – a civil társadalom és az üzleti 
szféra erőteljes részvétele mellett – konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban, valamint fellépni a válság 
költségeinek igazságtalan társadalmi 
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elosztása ellen, néhány tagállamban 
ugyanis a nyugdíjak csökkentése és a 
gyenge egészségügyi és szociális 
szolgáltatások következtében az idősek 
jobban ki vannak téve a recesszióellenes 
intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 124
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten – a civil 
társadalom és az egyházak erőteljes 
részvétele mellett – konkrét tevékenységek 
révén politikai irányvonalakat tudjanak 
kidolgozni és konkrét célkitűzések mellett 
tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív 
időskorral kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) előmozdítani a család érdekében 
kialakított következetes strukturális 
politikák bevezetését, melyek komoly 
hatással lehetnek a demográfiai 
változásokra; ez olyan fellépések révén 
valósulhatna meg, mint az anyaság, a 
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gyermeknevelés, a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének, valamint az idősek 
által a családért végzett tevékenységek 
érvényesítésének támogatása, az idősek és 
a fiatalok közötti kultúra- és értékátadás 
perspektívájában.

Or. it

Módosítás 126
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) bevezetni vagy megerősíteni a 
nonprofit szervezetek érdekében a 
strukturális költségvetési politikákat oly 
módon, hogy azok folyamatosan és nem 
csak alkalomszerűen meg tudják tervezni 
és végre tudják hajtani az idősek és a 
hátrányos helyzetűek támogatására 
irányuló tevékenységeiket.

Or. en

Módosítás 127
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) ösztönözni nemzeti és vállalati szinten 
az átfogó életkor-kezelési stratégiák 
kidolgozását, az idősebb munkavállalók 
sajátos igényeihez igazodó, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly új formáira 
vonatkozó rendelkezések kidolgozása és a 
hosszabban dolgozó munkavállalók 
jutalmazása által.
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Or. en

Módosítás 128
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) ösztönözni európai szinten a 
megelőzésre mint különálló egészségügy-
politikai kérdésre vonatkozó ötletek 
cseréjét, különös hangsúlyt fektetve a 
korral összefüggő betegségekre.

Or. de

Módosítás 129
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) az Európai Parlamentnek a 
nemzedékek közötti szolidaritásról szóló 
2010. október 6-i jelentésében 
meghatározott célokkal együtt:
– fokozni az idősebb emberek méltóságát, 
egészségét, életminőségét és önállóságát,
– jövedelemtől függetlenül egyenlő 
hozzáférést biztosítani az egészségügyi 
ellátáshoz,
– hangsúlyozni különösen az aktív 
munkavégzést hirtelen befejező emberek 
egészségügyi veszélyezettségét, 
– hangsúlyozni az egészségügyi 
problémák megelőzését, ami azt feltételezi, 
hogy a tagállamok ösztönzik az egészséges 
életvitel folytatását, és meghozzák a kívánt 
intézkedéseket a dohányzás, a túlzott 
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alkoholfogyasztás, a túlsúly és az egyéb 
lényeges egészségügyi kockázatok 
visszaszorítására.

Or. de

Módosítás 130
Georges Bach, Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) az idősek gazdasági és szociális 
fejlődéshez való hozzájárulásának 
nagyobb elismerése és támogatása 
Európában, különösen elismerve 
tapasztalataikat mint a gazdaság és a 
társadalom számára jelentett határozott 
hozzáadott értéket.

Or. de

Módosítás 131
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

– az üzleti szféra és a kkv-k aktív 
részvételével konferenciák, rendezvények 
és egyéb kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából, 
hozzájárulva a fenntartható és hosszú 
távú eredmények eléréséhez az aktív 
időskor területén folytatandó jövőbeli 
kezdeményezések és tevékenységek 
érdekében kidolgozott hatékony 
módszerek és intézkedések értékelése 
révén;
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Or. cs

Módosítás 132
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

– a civil társadalom és a szociális 
partnerek aktív részvétele mellett
konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

Or. ro

Módosítás 133
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

– konferenciák, rendezvények, kulturális 
fórumok, workshopok és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

Or. en

Indokolás

A workshopok és kulturális fórumok hozzájárulhatnak a nyilvánosság mobilizálásához, 
elsősorban a nemzedékek közötti cserékre és az önkéntességre összpontosítva.
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Módosítás 134
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

– a civil társadalom és az egyházak 
erőteljes részvétele mellett konferenciák, 
rendezvények és egyéb kezdeményezések a 
vitaindítás, a tudatosság növelése és a 
konkrét kötelezettségvállalások, valamint a 
jelentős és tartós hatásokhoz való 
hozzájárulás céljából;

Or. en

Módosítás 135
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
kampányok;

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
kampányok a nemzeti, regionális vagy 
helyi körülményekhez alkalmazkodva és 
célcsoportokra irányulóan; multimédiás, 
illetve innovatív és új módszerek 
felhasználásával;

Or. en

Módosítás 136
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási – tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
kampányok multimédiás és szociális 
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kampányok; hálózatok felhasználásával;

Or. ro

Módosítás 137
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási
kampányok;

– tájékoztató, népszerűsítő, oktatási és
képzési kampányok;

Or. en

Módosítás 138
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fórumok az előnyöket bemutató tények, 
valamint az idősek bevonására használt 
különböző módszerek megerősítésére és 
elemzésére bizonyítékokon alapuló bevált 
gyakorlatokat tartalmazó iránymutatások 
kidolgozása érdekében; 

Or. en

Módosítás 139
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje;

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje a nyitott 
koordinációs módszer keretén belül, 
elsősorban azzal a céllal, hogy a 
társadalmi befogadás és a magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz és 
tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés 
mindenki számára biztosítva legyen;

Or. en

Indokolás

A nyitott koordinációs módszer nagyon hasznos eszköznek bizonyult a szakpolitikai 
kezdeményezések előmozdítására a tagországokban.

Módosítás 140
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kutatás és felmérés uniós és országos 
szinten, valamint az eredmények 
terjesztése.

– kutatás és felmérés uniós és országos 
szinten, valamint az eredmények 
terjesztése, különös hangsúllyal az aktív 
időskorra vonatkozó politika gazdasági és 
szociális hatására.

Or. el

Módosítás 141
Edit Bauer

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kutatás és felmérés uniós és országos – kutatás és felmérés uniós és országos 
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szinten, valamint az eredmények
terjesztése.

szinten, például az előrehozott nyugdíj 
okairól, az idősek elleni erőszakról, az 
idősek számára létező munkatípusok 
rugalmasságáról és az eredmények
terjesztéséről.

Or. en

Módosítás 142
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– programok annak érdekében, hogy a 
polgárokat is be lehessen vonni az európai 
év célkitűzéseinek elérésébe.

Or. en

Módosítás 143
Edit Bauer

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egészséges időskort szem előtt tartó 
egészségügyi megelőzésre összpontosító 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 144
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 b francia bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az idősek és fiatalok olyan közös 
kezdeményezésekbe való bevonására 
irányuló intézkedések, amelyek célja a 
nemzedékek sajátosságainak és a 
nemzedékek közötti csere nyújtotta 
lehetőségeknek a hangsúlyozása. 

Or. en

Módosítás 145
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére, 
valamint a fogyatékkal élő személyek és az 
etnikai, különösen a roma kisebbséghez 
tartozók integrálására törekszenek.

Or. ro

Módosítás 146
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére és 
minden nemzedék részvételének 
szükségességére törekszenek, és minden 
nemzedék számára inkluzív megközelítés 
kidolgozását igyekszik elősegíteni, 
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figyelembe véve azok sokszínűségét.

Or. en

Módosítás 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség és a fogyatékkal élők jogainak
általános érvényesítésére törekszenek, 
valamint fellépnek az idősekkel szembeni 
megkülönböztetés minden formája ellen.

Or. it

Módosítás 148
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére
törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nők és a 
férfiak helyzetéből adódó sajátosságok 
figyelembevételére törekszenek.

Or. en

Módosítás 149
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek, elsősorban a férfiak és nők, 
és kifejezetten az egyedülálló idős nők 
(többek között krónikus betegségek, 
szegénység stb. okozta) különleges 
igényeire összpontosítva.

Or. en

Indokolás

A nők általában tovább élnek, mint a férfiak. Magas koruk és hagyományos családellátó 
szerepük folytán nagyobb valószínűséggel szenvednek rossz egészségügyi állapotban, ami 
miatt idős korukban jobban ki vannak téve az elszegényedésnek.

Módosítás 150
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság a 2. cikkben 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében figyelembe veszi a határokon 
átnyúló regionális és helyi szintű 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 151
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Pénzügyi keret és költségvetés

Az Európai Unió 20 millió eurós 
költségvetést biztosít az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
éve számára, amelyből 10 millió eurót a 
tagállamokban zajló tevékenységek 
számára kell elkülöníteni, további 10 
millió euró hozzájárulást pedig a 
tagállamok vállalnak.

Or. de

Módosítás 152
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen, és hogy az érdekelt felek, a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
szervezetei részt vegyenek a 
programokban.

Or. en

Módosítás 153
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok
függetlenül dolgoznak, nem kizárólag a 
kormányok véleményének 
figyelembevételére szorítkozva, és arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása és 
végrehajtása megfelelő legyen.

Or. en

Módosítás 154
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság összehívja a nemzeti 
koordinátorok üléseit az uniós szintű 
koordináció és – többek között a 
kötelezettségvállalásokra, valamint 
azoknak a tagállamokban történő 
végrehajtására vonatkozó –
információcsere érdekében.

A Bizottság összehívja a nemzeti 
koordinátorok üléseit az uniós szintű 
koordináció és – többek között a 
kötelezettségvállalásokra, valamint 
azoknak a tagállamokban történő 
végrehajtására vonatkozó –
információcsere érdekében. A Bizottság 
értékelési módszerekkel, többek között 
összehasonlító mutatók felhasználásával 
nyomon követi a nemzeti, regionális és 
helyi szintű fejleményeket, és adott 
esetben a politikai célok elérése érdekében 
új utakat és eszközöket vezethet be.

Or. en

Indokolás

Fontos a nemzeti, regionális és helyi szinten tett előrelépések értékelése a megfelelő 
egészségügyi feltételek és a társadalmi befogadás fenntartására vonatkozó politikák 
végrehajtása tekintetében. Az értékelést a Bizottságnak kell elvégeznie a rendelkezésre álló 
eszközök felhasználásával.
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Módosítás 155
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év keretében zajló uniós szintű 
tevékenységekhez biztosított 
társfinanszírozásnak összhangban kell 
lennie a különösen a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és az esélyegyenlőség 
területén meglévő programokra és önálló 
költségvetési tételekre – éves vagy 
többéves alapon – alkalmazandó 
prioritásokkal és szabályokkal. Adott 
esetben más, az aktív időskor 
előmozdításához szintén hozzájáruló 
területeken – például az oktatás és a 
kultúra, az egészségügy, a kutatás, az 
információs társadalom, a regionális 
politika és a közlekedéspolitika terén –
működő programok és politikák is, 
valamint a lakhatással és 
jelzáloghitelekkel kapcsolatos politikák és 
gyakorlatok is támogatást nyújthatnak az 
európai évhez.

Or. en

Módosítás 156
Martin Kastler

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év témája prioritást fog 
képezni a Bizottság tagállamokbeli 
képviseletein zajló kommunikációs 
tevékenységekben, valamint azoknak a 
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kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatoknak a munkaprogramjaiban, 
amelyek működési költségeikre uniós 
szintű költségvetési támogatásban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 157
Milan Cabrnoch

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés elvégzése érdekében a 
Bizottság felkéri a nemzeti statisztikai 
hivatalokat, hogy különösen az állami 
támogatás tekintetében szenteljenek 
különleges figyelmet a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, az európai 
év folyamán a területükön zajló 
tevékenységeknek. 

Or. en

Módosítás 158
Georges Bach

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az e határozatban foglalt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
bizottsági és tagállamokbeli 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.
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Or. de

Módosítás 159
Jutta Steinruck

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2013. december 31-ig 
országjelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

Or. en


