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Pakeitimas 25
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 
Europos aktyvaus senėjimo metų (2012) 
(tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metų (2012) (tekstas svarbus 
EEE)

Or. en

Pakeitimas 26
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagal Pagrindinių teisių chartijos 
25 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia 
pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir 
nepriklausomai bei dalyvauti 
visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

(3) Pagal Pagrindinių teisių chartijos 
25 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia 
vyresnio amžiaus žmonių teisę į tinkamą 
sveikatos ir socialinę paramą, teisę 
gyventi oriai ir nepriklausomai bei 
dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame 
gyvenime.

Or. en

Pakeitimas 27
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Senėjimas be abejonės yra svarbus 
spręstinas uždavinys visai Europos 
visuomenei ir visoms kartoms, tačiau jis 
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taip pat susijęs su kartų solidarumo ir visų 
pirma šeimos vaidmens klausimu.

Or. cs

Pakeitimas 28
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Pagal Pagrindinių teisių chartijos 
34 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia 
teisę naudotis socialinės apsaugos 
privalumais ir socialinėmis paslaugomis, 
užtikrinančiomis apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 29
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Pagal Pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnį Sąjunga pripažįsta kiekvieno 
asmens teisę į aukšto lygio sveikatos 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 30
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti sveiką ir 
aktyvų senėjimą ir taip užtikrinti, kad 
kūdikių bumo kartos, kuri iš esmės yra 
sveikesnė ir labiau išsilavinusi nei bet kuri 
kita ankstesnė karta, atstovai turėtų 
daugiau galimybių dirbti ir aktyviai 
dalyvauti visuomenės gyvenime. Būtina 
skatinti darbo santykių, ypač pagrįstų 
vadinamosiomis netipinėmis sutartimis, 
lankstumą siekiant užtikrinti, kad visi 
galėtų dirbti prisitaikydami prie savo 
aplinkybių.

Or. cs

Pakeitimas 31
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė
ir labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį – skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad sparčiai 
didėjančios žmonių, kuriems netrukus 
sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių 
grupės atstovai, kurie iš esmės yra 
sveikesni ir labiau išsilavinę už ankstesnes 
kartas, turėtų daugiau galimybių dirbti ir 
aktyviai dalyvauti visuomenės ir šeimos 
gyvenime.
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Or. en

Pakeitimas 32
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos
socialiniams modeliams klausimą, ypač 
šiomis sulėtėjusios ekonominės veiklos ir 
padidėjusių biudžeto suvaržymų 
sąlygomis. Svarbiausias atsakas į šį spartų 
amžiaus struktūros pokytį – skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos nuosmukio sąlygomis yra kur kas svarbiau spęsti demografinių pokyčių klausimą 
ir tinkamai tvariu būdu tenkinti būsimus senėjančios visuomenės poreikius.

Pakeitimas 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
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Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus
struktūros pokytį – skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
šeimos, socialiniame ir bendruomenės
gyvenime, kaip antai savanoriška veikla, 
mokymasis visą gyvenimą, kultūrinė 
raiška ir sportas.

Or. en

Pakeitimas 34
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. Vienas
atsakas į šį spartų amžiaus struktūros 
pokytį – skatinti aktyvų senėjimą ir taip 
užtikrinti, kad kūdikių bumo kartos, kuri iš 
esmės yra sveikesnė ir labiau išsilavinusi 
nei bet kuri kita ankstesnė karta, atstovai 
turėtų daugiau galimybių dirbti ir aktyviai 
dalyvauti visuomenės gyvenime. Kitas 
atsakas – skatinti kartų solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 35
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė ir 
labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime. Taigi siekiant 
užtikrinti aktyvų senėjimą, reikia taikyti 
įvairius aspektus apimantį metodą ir 
įsipareigoti taikyti priemones, tinkamas 
mokymosi visą gyvenimą požiūriu, o ne 
tinkamas tik tam tikro amžiaus grupei.

Or. el

Pakeitimas 36
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė
ir labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį – skatinti kurti tvarią 
ilgalaikio aktyvaus senėjimo kultūrą ir 
taip užtikrinti, kad sparčiai didėjančios 
grupės žmonės, kuriems netrukus sukaks 
60 ar daugiau metų ir kurie iš esmės yra 
sveikesni ir labiau išsilavinę negu
ankstesnių kartų žmonės, turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės ir šeimos gyvenime.
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Or. en

Pakeitimas 37
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra skatinti aktyvų 
senėjimą ir taip užtikrinti, kad kūdikių 
bumo kartos, kuri iš esmės yra sveikesnė
ir labiau išsilavinusi nei bet kuri kita 
ankstesnė karta, atstovai turėtų daugiau 
galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą. 
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį – skatinti sukurti tvarią 
taip pat nevaržančią aplinką užtikrinančią
ilgalaikio aktyvaus senėjimo kultūrą ir 
taip užtikrinti, kad sparčiai didėjančios 
grupės žmonės, kuriems netrukus sukaks 
60 ar daugiau metų ir kurie iš esmės yra 
sveikesni ir labiau išsilavinę negu
ankstesnių kartų tokios amžiaus grupės 
žmonės, turėtų daugiau galimybių dirbti ir 
aktyviai dalyvauti šeimos ir visuomenės 
gyvenime.

Or. en

Pakeitimas 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
užtikrinant visiems vienodas galimybes 
naudotis sveikatos paslaugomis yra kur 
kas svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
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kliūtis. kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir išvengti
naštos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemoms.

Or. pl

Pakeitimas 39
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Esminis 
veiksnys – prieiga prie sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų. Dėl 
sveiko senėjimo darbo rinkoje gali 
padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie 
gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, 
galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo 
kokybę ir išvengti naštos sveikatos ir 
socialinės rūpybos sistemoms.

Or. cs

Pakeitimas 40
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką visų 
žmonių senėjimą yra kur kas svarbiau nei 
anksčiau. Sveikas senėjimas – fizinės, 
socialinės ir psichinės gerovės optimalių 
galimybių užtikrinimas siekiant vyresnio 
amžiaus žmonėms suteikti galimybę 
aktyviai ir nediskriminuojamai dalyvauti 
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kliūtis. visuomenės gyvenime ir gyventi 
nepriklausomą kokybišką gyvenimą. Be 
to, dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali 
padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie 
gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, 
galima pagerinti kiekvieno jų gyvenimo 
kokybę ir sumažinti naštą sveikatos ir 
socialinės rūpybos sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 41
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir sumažinti 
naštą sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemoms. Turint mintyje šias aplinkybes, 
reikėtų parengti projektą, skirtą pensijos 
amžių netrukus pasieksiantiems 
žmonėms, pagal kurį senstantys asmenys 
galėtų aktyviai panaudoti turimus
įgūdžius toliau dirbdami ar dalyvaudami 
savanoriškoje veikloje, taip pat ir 
susijusioje su darbu. 

Or. en

Pakeitimas 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą ir 
plėsti Europos piliečių žinias apie 
problemas, susijusias su gyventojų 
senėjimu, yra kur kas svarbiau nei 
anksčiau. Dėl sveiko senėjimo darbo 
rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus 
žmonių, jie gali būti ilgiau aktyvūs 
visuomenėje ir dalyvauti visuomenei 
naudingoje veikloje, pvz. savanorių 
darbas, galima pagerinti kiekvieno jų 
gyvenimo kokybę ir sumažinti naštą
sveikatos, pensijų ir socialinės rūpybos
sistemoms, o sulaukę senyvo amžiaus jie 
galėtų gyventi oriai.

Or. en

Pakeitimas 43
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų 
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir išvengti
naštos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemoms. Visapusiškas vyresnio amžiaus 
žmonių integravimas į visuomenę būtinas 
siekiant išvengti bet kokios segregacijos, 
dėl kurios senyvi žmonės galėtų jaustis ar 
būtų laikomi antrarūšiais piliečiais.

Or. el
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Pakeitimas 44
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti visų, ypač 
vyresnio amžiaus asmenų, sveiką senėjimą 
remiant jų gyvybingumą ir orumą yra kur
kas svarbiau nei anksčiau. Sveikas 
senėjimas – fizinės, socialinės ir psichinės 
sveikatos optimalių galimybių 
užtikrinimas siekiant vyresnio amžiaus 
žmonėms suteikti galimybę aktyviai ir 
nediskriminuojamai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir gyventi nepriklausomą 
kokybišką gyvenimą. Be to, dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali būti
ilgiau aktyvūs visuomenėje, galima 
pagerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir 
sumažinti naštą sveikatos ir socialinės 
rūpybos sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 45
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti 
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti visų, ypač 
vyresnio amžiaus asmenų sveiką senėjimą 
remiant jų gyvybingumą ir orumą yra kur 
kas svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali būti 
ilgiau aktyvūs visuomenėje, galima 
pagerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę 
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užtikrinant aukštesnio lygio paslaugas ir 
nevaržančią aplinką ir sumažinti naštą
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra kur kas svarbiau nei anksčiau. Dėl 
sveiko senėjimo darbo rinkoje gali 
padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie 
gali būti ilgiau aktyvūs visuomenėje, 
galima pagerinti kiekvieno jų gyvenimo 
kokybę ir sumažinti naštą sveikatos ir 
socialinės rūpybos sistemoms.
Chroniškomis ligomis sergantys vyresnio 
amžiaus žmonės, kurių bendra sveikata 
yra gera, turėtų būti gydomi be jokių 
išankstinių nuostatų ar diskriminacijos.

Or. en

Pakeitimas 47
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti visų, ypač 
vyresnio amžiaus asmenų sveiką senėjimą 
remiant jų gyvybingumą ir orumą yra kur 
kas svarbiau nei anksčiau. Sveikas 
senėjimas – fizinės, socialinės ir psichinės 
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kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti 
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

sveikatos optimalių galimybių 
užtikrinimas siekiant vyresnio amžiaus 
žmonėms suteikti galimybę aktyviai ir 
nediskriminuojamai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir gyventi nepriklausomą 
kokybišką gyvenimą. Be to, dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali būti
ilgiau aktyvūs visuomenėje, galima 
pagerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir 
sumažinti naštą sveikatos ir socialinės 
rūpybos sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, skatinti sveiką senėjimą 
yra dar svarbiau nei anksčiau. Dėl sveiko 
senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau 
būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti
kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir šalinti
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų
kliūtis.

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja ir dėl šios priežasties 
daugėja sergančių lėtinėmis ligomis, 
skatinti sveiką senėjimą ir rengti 
iniciatyvas siekiant įvertinti sveikatos 
riziką, susijusią su senėjimo procesu, pvz., 
prasta mityba, yra kur kas svarbiau nei 
anksčiau. Dėl sveiko senėjimo darbo 
rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus 
žmonių, jie gali būti ilgiau aktyvūs 
visuomenėje, galima pagerinti kiekvieno jų 
gyvenimo kokybę ir sumažinti naštą
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Daug ligų, kuriomis serga vyresnio amžiaus žmonės, yra susijusios su mitybos veiksniais ir 
kai kurie iš jų daro įtaką nuo vaikystės. Šie veiksnių poveikį dažnai sustiprina natūralūs 
senėjimo proceso pokyčiai. Apytikriai apskaičiuota, kad ES išlaidos, susijusios su sveikatos 
problemomis dėl prastos žmonių mitybos, siekia 120 mlrd. eurų per metus.
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Pakeitimas 49
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Būtina imtis tolesnių priemonių 
siekiant pataisyti padėtį taip, kad senstanti 
karta nebūtų izoliuota nuo informacijos. 
Prieiga prie naujų technologijų ir 
naudojimasis jomis – pagrindinė aktyvaus 
senėjimo ir socialinės įtraukties sąlyga.

Or. cs

Pakeitimas 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Aktyvus senėjimas yra strategiškai 
svarbus, kadangi ekonominės krizės, dėl 
kurios masiškai padidėjo nedarbas, buvo 
atleisti vyriausio amžiaus darbuotojai ir 
padaugėjo nepatikimo darbo, poveikis ir 
toliau kelia sunkių uždavinių siekiant 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus, susijusius su vyresnio amžiaus 
asmenimis, kaip antai socialinė įtrauktis 
ir žmonių, kuriems gresia skurdas, 
skaičiaus mažinimas.

Or. it
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Pakeitimas 51
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sveikas senėjimas turėtų būti 
procesas, kurio metu žmonėms būtų 
suteikiama galimybė kontroliuoti ir 
gerinti savo sveikatą naudojantis 
lygiateise prieiga prie kokybiškos 
sveikatos apsaugos ir ilgalaikės 
priežiūros. Vyresnio amžiaus žmonės, 
siekdami sveikai senti, turėtų užsiimti 
tinkama fizine veikla, sveikai maitintis ir 
vartoti tinkamus vaistus, taip pat vengti 
vyresnio amžiaus žmonėms būdingo 
piktnaudžiavimo, įskaitant fizinį, 
seksualinį, psichologinį, taip pat finansinį 
piktnaudžiavimą ir aplaidumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti aktyvų senėjimą, sveikatos priežiūros sistemos daugiausia dėmesio turėtų 
skirti sveikatos skatinimui ir ligų prevencijai, taip pat piktnaudžiavimams, nuo kurių dažnai 
nukenčia vyresnio amžiaus žmonės ir kurie priskiriami žmogaus teisių pažeidimams, šalinti.

Pakeitimas 52
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Turint mintyje tokias problemas, kaip 
sunki daug Europos šalių ištikusi 
ekonomikos ir socialinė krizė, skatinant ir 
rengiant aktyvaus senėjimo strategiją 
būtina atsižvelgti į pažeidžiamus 
visuomenės ir darbo jėgos sluoksnius 
siekiant išvengti darbo rinkos 
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išsiskaidymo ir bet kokio skurdo lygio 
padidėjimo.

Or. el

Pakeitimas 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Nuomonę apie ES kylančias 
demografines problemas ir galimybes jas 
spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 
12 d. komunikate „Europos demografijos 
ateitis: iššūkį paversti galimybe“ ir 2009 m. 
balandžio 21 d. komunikate „Sprendžiant 
ES visuomenės senėjimo daromo poveikio 
klausimą“.

(6) Nuomonę apie ES kylančias 
demografines problemas ir galimybes jas 
spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 
12 d. komunikate „Europos demografijos 
ateitis: iššūkį paversti galimybe“ ir 2009 m. 
balandžio 21 d. komunikate „Sprendžiant 
ES visuomenės senėjimo daromo poveikio 
klausimą“. Vienas iš šių sunkių spręstinų 
uždavinių – daugėjantis vyresnio amžiaus 
žmonių, kuriems reikia priežiūros, 
skaičius; didžiausią dalį minėtos 
priežiūros teikia atlyginimo už šį darbą 
negaunantys priežiūros teikėjai. Šio tipo 
priežiūros teikėjų ištekliai riboti.

Or. en

Pakeitimas 54
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Vis didės kultūrinė ir etninė vyresnių 
kartų įvairovė Europos Sąjungoje. Taigi 
būtina aktyviai remti lygias galimybes ir 
skatinti dalyvavimą. Aktyvūs piliečiai iš 
įvairios kultūrinės aplinkos vienija 
visuomenę, skatina integraciją ir 
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prisideda prie ekonomikos augimo.

Or. en

Pakeitimas 55
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) 2007 m. vasario 22 d. Taryba priėmė 
rezoliuciją „Demografinių pokyčių 
Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio 
amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir 
socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas 
poreikis didinti aktyvaus dalyvavimo 
galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, 
naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė 
ekonomika“), atsirandančias didėjant 
vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti 
tam tikras prekes ir paslaugas, taip pat kiek 
įmanoma geresnės sveikatos ir gyvenimo 
kokybės (įskaitant prieigą prie tinkamos ir 
kokybiškos sveikatos priežiūros) ir 
teigiamo vyresnio amžiaus žmonių 
įvaizdžio visuomenėje svarba.

Or. en

Pakeitimas 56
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2008 m. birželio 12–13 d. 
konferencijoje „Išvien siekiant užtikrinti 
psichinę sveikatą ir gerovę“, surengtoje 
pirmininkaujant Slovėnijai, paskelbtas 
Europos psichinės sveikatos ir gerovės 
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paktas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo paktu siekiama parengti penkių sričių, tarp kurių yra vyresnio amžiaus žmonių psichinė 
sveikata, rekomendacijas, kurioms visuotinai pritariama. Sprendžiant psichinės sveikatos 
klausimą būtina ES remti aktyvų senėjimą ir socialinę sanglaudą.

Pakeitimas 57
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) 2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė 
išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: 
aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose 
pripažįstama, kad visoje ES vyresnio 
amžiaus žmonės patiria rimtų sunkumų 
norėdami veikliai gyventi ir oriai senėti, o 
valstybėms narėms ir Komisijai siūloma 
nemažai priemonių, be kita ko, remti 
veiklaus senėjimo politiką, atsižvelgiant į 
skirtingą padėtį įvairiose valstybėse 
narėse ir į įvairias  spręstinas moterų ir 
vyrų problemas.

Or. en

Pakeitimas 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2009 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė
išvadas „Sveikas ir orus senėjimas“, 
kuriose Komisija, be kita ko, raginama 

(9) 2009 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė 
išvadas „Sveikas ir orus senėjimas“, 
kuriose Komisija, be kita ko, raginama 
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„plėtoti sąmoningumo ugdymo veiklą 
siekiant skatinti veiklų senėjimą, įskaitant 
galimybę 2012 m. paskelbti Europos 
veiklaus senėjimo ir kartų solidarumo 
metais.“

„plėtoti sąmoningumo ugdymo veiklą 
siekiant skatinti veiklų senėjimą, įskaitant 
galimybę 2012 m. paskelbti Europos 
veiklaus senėjimo ir kartų solidarumo 
metais.“ Šiose išvadose taip pat 
pabrėžiama, kad svarbu atsižvelgti į 
klausimus, susijusius su neformalia 
priežiūra ir tokios priežiūros teikėjais, 
kurie labai svarbūs siekiant kartų 
solidarumo.

Or. en

Pakeitimas 59
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2012 m. turėjo būti paskelbti Europos 
aktyvaus senėjimo ir kartų metais, kaip 
specialiai paprašė Europos Parlamentas 
per komiteto diskusijas ir savo 2010 m. 
lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo, kurios galutinis rezultatas –
oficialus ES Komisijos pasiūlymas 
paskelbti apie šiuos Europos metus.

Or. de

Pakeitimas 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 

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

socialinės sanglaudos ir didesnio našumo 
Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir 
aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate 
siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės 
turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų 
reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių 
nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių 
veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami 
Sąjungos lygiu vykdant Europos metų 
veiklą, skirtą informuotumui didinti ir 
gerosios patirties mainams skatinti. 
Nacionaliniai koordinatoriai turėtų 
pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai 
būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais 
Europos metų tikslais. Be to, planuojama, 
kad rengiant programas ir įgyvendinant 
socialinės paramos ir vystymo priemones 
dalyvaus kitos institucijos ir bus pilnai 
įtraukti kiti socialiniai veikėjai, jau 
vykdantys veiklą šiame sektoriuje.

Or. it

Pakeitimas 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Paskelbus Europos metus, būtų 
geriausia sukurti Europos patirties ir 
įvairių nacionaliniu ir vietos lygmenimis 
priimtų sprendimų aptariamame 
sektoriuje mainų tinklą.

Or. it
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Pakeitimas 62
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė 
išvadas dėl aktyvaus senėjimo, kuriose 
Komisija raginama „tęsti pasirengimą 
2012-iesiems metams – Europos aktyvaus 
senėjimo metams, kuriais galima daug 
dėmesio skirti aktyvaus senėjimo ir šio 
reiškinio indėlio siekiant kartų solidarumo 
privalumams ir skelbti daug žadančias 
iniciatyvas, kuriomis būtų visais lygiais 
remiamas aktyvus senėjimas“.

(11) 2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė 
išvadas dėl aktyvaus senėjimo, kuriose 
Komisija raginama „tęsti pasirengimą 
2012-iesiems metams – Europos aktyvaus 
senėjimo metams, kuriais galima daug 
dėmesio skirti sveiko ir aktyvaus senėjimo 
ir šio reiškinio indėlio siekiant kartų 
solidarumo privalumams ir skelbti daug 
žadančias iniciatyvas, kuriomis būtų visais 
lygiais remiamas sveikas ir aktyvus 
senėjimas.

Or. en

Pakeitimas 63
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamentas 2010 m. 
lapkričio 11 d. pritarė rezoliucijai dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo, kurioje valstybės narės 
raginamos aktyvų senėjimą nustatyti 
vienu iš ateinančių metų prioritetų ir 
kurioje pabrėžiama, kad 2012 m. Europos 
metais reikėtų itin atkreipti dėmesį į 
vyresnio amžiaus žmonių indėlį į 
visuomenės gyvenimą ir sudaryti 
galimybes skatinti kartų solidarumą, 
bendradarbiavimą ir supratimą.

Or. en
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Pakeitimas 64
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamentas 2010 m. 
lapkričio 11 d. pritarė rezoliucijai dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo, kurioje valstybės narės 
raginamos aktyvų senėjimą nustatyti 
vienu iš ateinančių metų prioritetų ir 
kurioje pabrėžiama, kad 2012 m. Europos 
metais reikėtų itin atkreipti dėmesį į 
vyresnio amžiaus žmonių indėlį į 
visuomenės gyvenimą ir sudaryti 
galimybes skatinti kartų solidarumą ir 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 65
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto ir Regionų komiteto 
nuomonėse taip pat pabrėžiama, jog 
svarbu, kad Europoje būtų aktyvaus 
senėjimo kultūra. Vienas konkretus 
aspektas yra susijęs su įvairių kartų 
sveikatos priežiūra ir apsauga, kurį 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas savo 2010 m. liepos 15 d. 
nuomonėje „Gyventojų senėjimo poveikis 
sveikatos ir gerovės sistemai“ vadina su 
amžiumi susijusiais sutrikimais.
______________
1 OL C 44, 2011 2 11, p.10.
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Or. de

Pakeitimas 66
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamentas savo 2010 m. 
lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo labai teigiamai įvertino faktą, 
kad daug savanoriškų organizacijų 
balandžio 29 d. paskelbė kartų solidarumo 
diena. Be to, paragino Komisiją parengti 
rekomendaciją, kad 2012 m. būtų 
numatyti paskelbti Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais 
siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio 
amžiaus žmonių indėlį į visuomenės 
gyvenimą ir ieškoti būdų, kaip jaunimą ir 
vyresnio amžiaus žmones įtraukti į 
bendras iniciatyvas. 

Or. de

Pakeitimas 67
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Komisija savo antroje kas dveji 
metai rengiamoje visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų ataskaitoje paskelbė, 
jog nepaisant to, kad didėja socialinių ir 
sveikatos paklausa, daugumoje šalių 
trūksta priežiūros sektoriaus darbuotojų, 
nes sensta priežiūros teikėjai ir yra labai 
didelė darbuotojų kaita. Turint mintyje 
svarbų priežiūros paslaugų darbuotojų 
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vaidmenį, šiuos trūkumus būtina spręsti 
siekiant užtikrinti, kad aktyviam senėjimui 
remti būtų prieinamos tinkamos kokybės 
socialinės ir sveikatos priežiūros 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 68
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti aktyvų 
senėjimą politinėmis priemonėmis didinant 
darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme 
Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo lygį diegiant darbo 
organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio 
amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes 
tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į 
mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gaire 
pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės 
apsaugos sistemas, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, 
kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms 
būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama 
jų apsauga nuo socialinės atskirties 
pavojaus.

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti sveiką ir 
aktyvų senėjimą politinėmis priemonėmis 
didinant darbo jėgos dalyvavimą, 
pasiūlyme Komisija pasiūlė didinti 
vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį 
diegiant darbo organizavimo naujoves ir 
gerinti vyresnio amžiaus žmonių 
įdarbinimo galimybes tobulinant jų 
gebėjimus ir juos įtraukiant į mokymosi 
visą gyvenimą veiklą. 10 gaire 
pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės 
apsaugos sistemas, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, 
kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms 
būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama 
jų apsauga nuo socialinės atskirties 
pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 69
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti aktyvų 
senėjimą politinėmis priemonėmis didinant 
darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme 
Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo lygį diegiant darbo 
organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio 
amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes 
tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į 
mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gaire 
pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės 
apsaugos sistemas, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, 
kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms 
būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama 
jų apsauga nuo socialinės atskirties 
pavojaus.

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti aktyvų 
senėjimą politinėmis priemonėmis didinant 
darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme 
Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo lygį diegiant darbo 
organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio 
amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes 
tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į 
mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gaire 
pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės 
apsaugos sistemas, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, 
kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms 
būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama 
jų apsauga nuo skurdo ir socialinės 
atskirties pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 70
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti aktyvų 
senėjimą politinėmis priemonėmis didinant 
darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme 
Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo lygį diegiant darbo 
organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio 
amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes 
tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į 
mokymosi visą gyvenimą veiklą. 10 gaire
pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės 

(12) 2010 m. balandžio 27 d. Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, kurio 7 ir 8 gairėmis 
valstybės narės raginamos skatinti aktyvų 
senėjimą politinėmis priemonėmis didinant 
darbo jėgos dalyvavimą, pasiūlyme 
Komisija pasiūlė didinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo lygį diegiant darbo 
organizavimo naujoves ir gerinti vyresnio 
amžiaus žmonių įdarbinimo galimybes 
tobulinant jų gebėjimus ir juos įtraukiant į 
mokymosi visą gyvenimą veiklą. 
10 gairėje pabrėžiamas poreikis tobulinti 
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apsaugos sistemas, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, 
kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms 
būtų sudaromos galimybės ir užtikrinama
jų apsauga nuo socialinės atskirties 
pavojaus.

socialinės apsaugos sistemas, mokymosi 
visą gyvenimą ir aktyvios, taip pat 
nevaržančią aplinką užtikrinančios
įtraukties politiką siekiant įvairiais 
gyvenimo etapais žmonėms suteikti
galimybių, juos apsaugoti nuo socialinės 
atskirties pavojaus ir skatinti aktyviai 
dalyvauti visuomenės gyvenime.

Or. en

Pakeitimas 71
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Ispanijos pirmininkavimo ES 
laikotarpiu surengtoje konferencijoje 
„Aktyvus ir sveikas senėjimas“, vykusioje 
2010 m. balandžio 29–30 d., pristatyta 
Europoje taikyta pažangi socialinio 
aktyvumo ir kartų solidarumo patirtis.

Or. en

Pagrindimas

Konferencija „Aktyvus ir sveikas senėjimas“ svarbi, nes joje pristatyti svarbiausi vyresnio 
amžiaus žmonių sveikatos ir asmeninio savarankiškumo palaikymo, taip pat ir kartų santykių 
aspektai.

Pakeitimas 72
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įgyvendina Europos 
veiksmų planą dėl negalios, kuriame 

(14) Komisija įgyvendina Europos 
veiksmų planą dėl negalios, kuriame 
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atsižvelgiant į negalios ir senėjimo sąsają 
numatyti atitinkami vyresnio amžiaus 
žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai 
turėtų būti veiksmai, susiję su 
prieinamumu taikant principą „tinkamas 
visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje išdėstytos 
atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus 
žmonių.

atsižvelgiant į dažną negalios ir senėjimo 
sąsają numatyti atitinkami vyresnio 
amžiaus žmonėms skirti veiksmai. Visų 
pirma tai turėtų būti veiksmai, susiję su 
prieinamumu taikant principą „tinkamas 
visiems“. Svarbūs yra veiksmai, skirti 
savarankiškam gyvenimui ir įtraukčiai į 
bendruomenę remti, įskaitant veiksmus, 
skirtus neįgaliems vyresnio amžiaus 
žmonėms, kuriems reikalinga aukšto lygio 
parama, kurių poreikiai sudėtingi ir kurie 
yra itin pažeidžiami ir linkę į socialinę 
atskirtį. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje, be kita ko,
išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl 
vyresnio amžiaus žmonių. 2009 m. 
priimtoje Europos Tarybos 
rekomendacijoje dėl senėjimo ir 
neįgalumo 21-ajame amžiuje siekiama 
skatinti senstančių neįgalių žmonių 
savarankiškumą ir nepriklausomą 
gyvenimą gerinant paslaugų kokybę ir 
visiems užtikrinant lygią prieigą prie jų. 
Joje valstybės narės skatinamos priimti 
naujovišką požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 73
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įgyvendina Europos 
veiksmų planą dėl negalios, kuriame 
atsižvelgiant į negalios ir senėjimo sąsają 
numatyti atitinkami vyresnio amžiaus 
žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai 
turėtų būti veiksmai, susiję su 
prieinamumu taikant principą „tinkamas 
visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 

(14) Komisija įgyvendina Europos 
veiksmų planą dėl negalios, kuriame 
atsižvelgiant į dažną negalios ir senėjimo 
sąsają numatyti atitinkami vyresnio 
amžiaus žmonėms skirti veiksmai. Visų 
pirma tai turėtų būti veiksmai, susiję su 
prieinamumu taikant principą „tinkamas 
visiems“. Svarbūs yra veiksmai, skirti 
savarankiškam gyvenimui ir įtraukčiai į 



PE458.631v01-00 30/74 AM\856841LT.doc

LT

negalia teisių, kurioje išdėstytos 
atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus 
žmonių.

bendruomenę remti, įskaitant veiksmus, 
skirtus neįgaliems vyresnio amžiaus 
žmonėms, kuriems reikalinga aukšto lygio 
parama, kurių poreikiai sudėtingi ir kurie 
yra itin pažeidžiami ir linkę į socialinę 
atskirtį. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje, be kita ko,
išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl 
vyresnio amžiaus žmonių. 2009 m. 
priimtoje Europos Tarybos 
rekomendacijoje dėl senėjimo ir 
neįgalumo 21-ajame amžiuje siekiama 
skatinti senstančių neįgalių žmonių 
savarankiškumą ir nepriklausomą 
gyvenimą gerinant paslaugų kokybę ir 
užtikrinant visiems lygią prieigą prie jų. 
Joje valstybės narės skatinamos priimti 
naujovišką požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 74
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įgyvendina Europos 
veiksmų planą dėl negalios, kuriame
atsižvelgiant į negalios ir senėjimo sąsają 
numatyti atitinkami vyresnio amžiaus 
žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai 
turėtų būti veiksmai, susiję su 
prieinamumu taikant principą „tinkamas
visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje išdėstytos 
atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus 
žmonių.

(14) Komisija įgyvendina naują Europos 
2010-2020 m. laikotarpio strategiją dėl 
negalios „Tolesnis siekis kurti Europą be 
kliūčių“, kurioje atsižvelgiant į negalios ir 
senėjimo sąsają numatyti atitinkami 
vyresnio amžiaus žmonėms skirti veiksmai. 
Visų pirma tai turėtų būti veiksmai, susiję 
su prieinamumu taikant principą „tinkama
visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje, be kita ko,
išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl 
vyresnio amžiaus žmonių.

Or. en
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Pakeitimas 75
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Iš 2011 m. biudžeto Komisija 
panaudos maždaug 2 300  000 eurų visų 
pirma ryšių veiklai finansuoti ir ES 
konferencijoms, susijusioms su Europos 
metais, rengti ir panašią sumą ketina 
rezervuoti 2012 m. biudžeto projekte.

Or. en

Pakeitimas 76
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Europos metų temai bus skiriamas 
pagrindinis dėmesys Komisijos atstovams 
valstybėse narėse įgyvendinant 
informacinę veiklą ir įgyvendinant 
atitinkamų svarbiausių Europos lygmens 
tinklų, kurie iš ES biudžeto gauna paramą 
einamosioms išlaidoms padengti, darbo 
programas.

Or. en

Pakeitimas 77
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Europos Parlamentas savo 2010 m. 
lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo įspėjo, kad gimimo rodiklis 
valstybėse narėse jau kelis dešimtmečius 
yra žemas ir kad tokia padėtis, jei nebus 
laiku išspręsta, galėtų užkrauti didelę 
naštą būsimoms kartoms ir sukelto 
konfliktą dėl šios naštos dalijimosi. 
Atsižvelgiant į tai, kad šį klausimą reikia 
skubiai išspręsti, veiklai, susijusiai su 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metais, reikėtų numatyti itin 
didelius biudžeto asignavimus, o realiu 
pavyzdžiu būtų galima imti 2010 m., kai 
Europos Sąjunga numatė 17 mln. eurų, iš 
kurių 9 mln. eurų buvo paskirti 
iniciatyvoms valstybėse narėse 
įgyvendinti, o valstybės narės įsipareigojo 
šiam tikslui įgyvendinti skirti dar 9 mln. 
eurų.

Or. de

Pakeitimas 78
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 

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

humanitarinių mokslų programos, 
Senėjimo informacinėje visuomenėje 
veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir 
naujovių programa „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo 
ir naujovių programa ir bandomieji 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT 
diegimo projektai ir Mobilumo mieste 
veiksmų planas. Europos metų veiklai 
skirtas bendras Sąjungos finansavimas 
atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba 
daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sričių programoms ir atskiroms 
biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų 
veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.

Or. en

Pakeitimas 79
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 
programos, Senėjimo informacinėje 
visuomenėje veiksmų planas, bendra 
mokslinių tyrimų ir naujovių programa 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 

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

aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių 
programa ir bandomieji vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir 
Mobilumo mieste veiksmų planas. 
Atsižvelgdama į strategiją „Europa 2020“, 
Komisija pasiūlė iki 2011 m. pradžios 
pagal iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ 
pradėti bandomąjį aktyvaus ir sveiko 
senėjimo projektą. Šis bandomasis 
projektas, kuris yra pirmoji inovacijų
srities partnerystė, apims socialines 
naujoves, padėsiančias skatinti geresnę 
gyvenimo kokybę, ligų prevenciją, 
pagerinti viešojo sektoriaus ir socialinių 
partnerių socialinius tinklus ir sudaryti 
sąlygas, kad būtų taikomos naujos 
technologijos, padedančios užtikrinti 
gyvenimo kokybę. Be to, pagal šį projektą 
siekiama iki 2020 m. dvejais metais 
prailginti gyvenimo laikotarpį, kai 
piliečiai yra sveiki. Europos metų veiklai 
skirtas bendras Sąjungos finansavimas 
atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba 
daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sričių programoms ir atskiroms 
biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų 
veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.

Or. en

Pakeitimas 80
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 

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

plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
direktyva dėl tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros ir Bendrijos veiksmų sveikatos 
srityje 2008–2013 m. laikotarpiu 
programa, konkrečios Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programos 
informacinių ir ryšių technologijų bei 
socialinių ir ekonomikos mokslų ir 
humanitarinių mokslų programos, 
Senėjimo informacinėje visuomenėje 
veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir 
naujovių programa „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo 
ir naujovių programa ir bandomieji 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT 
diegimo projektai ir Mobilumo mieste 
veiksmų planas. Europos metų veiklai 
skirtas bendras Sąjungos finansavimas 
atitiks prioritetus ir taisykles, metiniu arba 
daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sričių programoms ir atskiroms 
biudžeto eilutėms. Jei reikia, Europos metų 
veikla gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.

Or. en

Pagrindimas

ES sveikatos strategija yra neatsiejamai susijusi su aktyviu senėjimu, nes ji skatina sveiką 
mitybą, fizinį visų amžiaus grupių žmonių aktyvumą ir teisingą prieigą prie kokybiškos 
pirminės sveikatos apsaugos.

Pakeitimas 81
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Siekiant užtikrinti įvairių 
organizacijų dalyvavimą, mažesnės 
apimties renginių ir veiklos atvejais 
reikėtų numatyti supaprastintas 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Praktiškai rengiant iniciatyvas, 
susijusias su Europos metais, reikėtų 
pripažinti nepakeičiamą šeimos, kaip 
natūralaus ir pamatinio visuomenės 
elemento, svarbą, taip pat jos pagrindinį 
vaidmenį lavinant, mokant ir auklėjant 
jaunimą ir didinant kartų solidarumą.

Or. it

Pakeitimas 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Iniciatyvos gyventojų senėjimo 
klausimu, susijusios su Europos metais, 
turėtų skatinti idėjas, kaip atnaujinti 
socialinės apsaugos ir solidarumo 
sistemas pilnai dalyvaujant socialiniams 
partneriams, pilietinei visuomenei ir ne 
pelno organizacijoms.
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Or. it

Pakeitimas 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija siūlo pradėti Aktyvaus ir 
sveiko senėjimo inovacijų partnerystę 
pagal strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, 
kurią įgyvendinant asmenims, kaip 
pacientams ir vartotojams, būtų rengiami 
naujoviški sprendimai, klinikiniai 
bandymai, vaistai ir gydymas siekiant 
įveikti ir gydyti pagrindines lėtines ir retas 
ligas. Aktyvaus ir sveiko senėjimo 
inovacijų partnerystė sutelks dėmesį į 
socialinę ir sveikatos priežiūros sistemas, 
nes bus rengiamos naujos politikos 
kryptys ir verslo modeliai, skirti labiau 
integruotoms vyresnio amžiaus žmonių 
sveikatos priežiūros sistemoms (įskaitant 
sveikatos priežiūros namuose ir 
savarankiškos priežiūros sistemas). Be to, 
ši partnerystė bus orientuota į susijusią 
ES rinką ir prisidės prie to, kad vyresnio 
amžiaus žmonės galėtų gyventi 
nepriklausomą ir aktyvų gyvenimą, nes ji 
skatins naujoviškų produktų, įrenginių ir 
paslaugų, įskaitant pagrįstų IRT, 
specialiai pritaikytų vyresnio amžiaus 
žmonėms, kūrimą ir platinimą. Kadangi 
Aktyvaus ir sveiko senėjimo inovacijų 
partnerystės ir Europos metų planai ir 
numatoma veikla yra glaudžiai susiję, 
būtina užtikrinti šių dviejų iniciatyvų 
sąveiką.

Or. en
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Pakeitimas 85
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Turint mintyje tai, kad nemaža 
susijusių ES masto tinklų gali susidurti su 
didžiuliais biudžeto suvaržymais, kurie 
galėtų apriboti jų dalyvavimą veikloje, 
susijusioje su Europos metais, reikėtų į tai 
atsižvelgti, jei atsirastų papildomų pinigų 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Reikėtų skatinti Europos 
savanorystės metų (2011 m.) ir Europos 
aktyvaus senėjimo metų (2012 m.) 
sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 87
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais
(toliau – Europos metai).



AM\856841LT.doc 39/74 PE458.631v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 88
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo – kartų solidarumo skatinimo
metais (toliau – Europos metai).

Or. en

Pakeitimas 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais, skirtais kartų 
solidarumui skatinti (toliau – Europos 
metai).

Or. en

Pakeitimas 90
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais
(toliau – Europos metai).
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Or. en

Pakeitimas 91
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais, skirtais aktyviam 
senėjimui, kartų savitarpio solidarumui 
skatinti, visų asmenų gyvybingumui 
išlaikyti ir orumui gerbti (toliau – Europos 
metai).

Or. en

Pakeitimas 92
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais
(toliau – Europos metai).

Or. en

Pakeitimas 93
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais 
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senėjimo metais (toliau – Europos metai). (toliau – Europos metai).

Or. de

Pakeitimas 94
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai).

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais (toliau – Europos metai). 
Metų apibūdinimas turėtų būti: 
„Gyvybingumo, orumo ir kartų 
solidarumo puoselėjimas.“

Or. de

Pakeitimas 95
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai 
auga, potencialą, taip saugant kartų 
solidarumą. Gera sveikata – išankstinė 
aktyvaus senėjimo sąlyga. Dėl šios 
priežasties sudėtinė veiklos, susijusios su 
Europos metais, dalis turėtų būti parama 
sveikam senėjimui ir sveiko senėjimo 
skatinimo priemonės. Aktyvus senėjimas 
reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės 
ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus 
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žmonėms reikštis darbo rinkoje 
užtikrinant, be kita ko, lankstesnius darbo 
santykius, kovojama su socialine atskirtimi
skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės 
gyvenime ir užtikrinant aukštos kokybės ir 
prieinamas socialines paslaugas, 
suteikiančias galimybę oriai senti, ir 
skatinamas sveikas senėjimas. 
Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Or. cs

Pakeitimas 96
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 97
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – padėti 
sukurti tvarią aktyvaus senėjimo kultūrą 
Europoje, kuri būtų pagrįsta įvairaus 
amžiaus visuomene ir kartų solidarumu.
Siekiant šio tikslo Europos metais bus
skatinamos ir remiamos valstybių narių, jų 
regioninės ir vietos valdžios institucijų, 
socialinių partnerių, pilietinės visuomenės, 
įskaitant verslo sektorių, pastangos
skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau 
pasitelkti sparčiai didėjančios grupės
žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 ir 
daugiau metų, potencialą, taip kuriant 
visoms amžiaus grupėms palankią 
visuomenę ir puoselėjant kartų solidarumą 
bei bendradarbiavimą. Aktyvus senėjimas 
– optimalių sveikatos, dalyvavimo 
visuomenės gyvenime ir saugumo 
galimybių užtikrinimas siekiant pagerinti 
senstančių žmonių gyvenimo kokybę. Jis 
suteikia žmonėms įgyvendinti gerovės 
gyvenime galimybę ir dalyvauti 
visuomenės gyvenime atsižvelgiant į jų 
poreikius, norus ir gebėjimus, 
užtikrindamas jiems tinkamą apsaugą, 
saugumą ir priežiūrą, kai prireikia 
pagalbos. Aktyvus senėjimas reiškia, kad 
sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje, kovojama su diskriminacija 
amžiaus pagrindu ir socialine atskirtimi, 
skatinamas vyresnio amžiaus žmonių 
vaidmuo visuomenės, šeimos gyvenime ir 
savanoriškoje veikloje, skatinamas sveikas 
senėjimas ir jis palengvinamas taikant 
prevencines priemones ir užtikrinant 
kokybiškas socialines ir sveikatos 
paslaugas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Or. en
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Pakeitimas 98
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai 
auga, potencialą, taip saugant kartų 
solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad 
sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje atsižvelgiant į jų gebėjimus 
ir pasirinkimą, kovojama su socialine 
atskirtimi skatinant aktyvų dalyvavimą 
visuomenės gyvenime, atitolinamos 
negalios ir lėtinės ligos, brangiai 
atsieinančios asmenims ir sveikatos 
priežiūros sistemai, ir skatinamas sveikas 
senėjimas. Aktyvus senėjimas padės 
pašalinti visus esamus neigiamus 
stereotipus, pagal kuriuos vyresnio 
amžiaus žmonės laikomi pažeidžiamais ir 
užkraunančiais finansinę naštą 
visuomenei. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant aktyvaus senėjimo politiką reikėtų stengtis vyresnio amžiaus žmonėms suteikti 
galimybę dirbti atsižvelgiant į jų teises, poreikius, pasirinkimą ir gebėjimus. Neįgalumas ir 
prasta sveikata susiję su didelėmis išlaidomis. Kai vyresnio amžiaus žmonės išsaugo geresnę 
sveikatą, ne taip sparčiai didėja medicininės priežiūros išlaidos. Neigiami stereotipai 
vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu visų pirma susiję su jų nesugebėjimu gyventi savarankiškai 
dėl lėtinių ligų, kuriomis jie serga, ir su pensijų sistemos problema.
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Pakeitimas 99
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir kartų solidarumą ir 
aktyviau telkti žmonių, kuriems netrukus 
sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių 
grupė sparčiai auga, potencialą, taip 
saugant kartų solidarumą. Aktyvus 
senėjimas reiškia, kad sudaromos geresnės 
galimybės, darbo sąlygos ir mokymosi visą 
gyvenimą galimybės tam, kad vyresnio 
amžiaus žmonės galėtų reikštis darbo 
rinkoje, įskaitant visų pirma darbuotojų, 
dirbančių darbus, kuriems atlikti reikia 
daug fizinės jėgos, perkvalifikavimą 
siekiant jiems suteikti galimybę dirbti jų 
amžiui tinkamus darbus, kovojama su 
socialine atskirtimi skatinant aktyvų 
dalyvavimą visuomenės gyvenime, 
skatinamas sveikas senėjimas ir kovojama 
su skurdu užtikrinant nedirbantiems 
pensijoje esantiems asmenims atitinkamas 
pajamas, visišką prieigą prie socialinių 
paslaugų ir aukšto lygio sveikatos 
priežiūros paslaugų už prieinamą kainą.
Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Or. en

Pakeitimas 100
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – padėti 
sukurti tvarią, taip pat ir nevaržančią 
aplinką užtikrinančią aktyvaus senėjimo 
kultūrą Europoje, kuri būtų pagrįsta 
įvairaus amžiaus visuomene ir kartų 
solidarumu. Siekiant šio tikslo, Europos 
metais turi būti skatinamos ir remiamos 
valstybių narių, jų regioninės ir vietos 
valdžios, socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, įskaitant bažnyčias ir kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi srityje 
veikiančias draugijas, pastangos skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių sparčiai daugėja, 
potencialą, taip saugant vyresnių asmenų 
gyvybingumą, didinant jų socialinį 
aktyvumą, kuriant įvairių kartų 
visuomenę ir skatinant kartų solidarumą ir 
bendradarbiavimą. Aktyvus senėjimas 
reiškia, kad sudaromos geresnės galimybės 
ir darbo sąlygos vyresnio amžiaus 
žmonėms reikštis darbo rinkoje, kovojama 
su socialine atskirtimi remiant jų vaidmenį 
šeimos gyvenime, įskaitant bendrą ateities 
planavimą, ir savanorių veikloje, ir
skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės 
gyvenime, taip pat skatinamas sveikas 
senėjimas. Atsižvelgiant į tai tikslai yra:

Or. en

Pakeitimas 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 

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

pilietinės visuomenės pastangas skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai 
auga, potencialą, taip saugant kartų 
solidarumą. Aktyvus senėjimas reiškia, kad 
sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą 
visuomenės gyvenime kovojama su 
socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas 
senėjimas. Lėtinėmis ligomis sergantys 
vyresnio amžiaus žmonės, kurių sveikata 
gera, įtraukiami be jokių išankstinių 
nuostatų ar diskriminacijos. Atsižvelgiant 
į tai tikslai yra:

Or. en

Pakeitimas 102
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendras Europos metų tikslas – padėti 
sukurti tvarią aktyvaus senėjimo kultūrą 
Europoje, kuri būtų pagrįsta įvairaus 
amžiaus visuomenės ir kartų solidarumo 
vizija. Siekiant šio tikslo, Europos metais 
turi būti skatinamos ir remiamos valstybių 
narių, jų regioninės ir vietos valdžios, 
socialinių partnerių, verslo sektoriaus ir 
pilietinės visuomenės, įskaitant kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi srityje 
veikiančias draugijas, pastangos skatinti 
aktyvų senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, 
kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir 
vyresnių žmonių, kurių sparčiai daugėja, 
potencialą, taip saugant vyresnių asmenų 
gyvybingumą, didinant jų socialinį 
aktyvumą, kuriant tvarią įvairaus amžiaus 
visuomenę ir puoselėjant kartų solidarumą 
ir bendradarbiavimą. Be to, Europos 
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metais remiamos konkrečios priemonės, 
kurios galbūt padėtų užtikrinti geresnę 
vyresnio amžiaus žmonių įtrauktį į darbo 
rinką, taip pat švietimo ir mokymo 
galimybes visiems siekiant sumažinti 
nedarbą ir išvengti ilgalaikės socialinės 
atskirties. Aktyvus senėjimas reiškia, kad 
sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje, kovojama su diskriminacija 
amžiaus pagrindu ir socialine atskirtimi, 
skatinamas vyresnio amžiaus žmonių 
vaidmuo šeimos gyvenime ir
savanoriškoje veikloje ir aktyvus
dalyvavimas visuomenės gyvenime, 
skatinamas sveikas senėjimas ir jis 
palengvinamas taikant prevencines 
priemones ir užtikrinant prieigą prie 
kokybiškų socialinių ir sveikatos 
priežiūros paslaugų. Atsižvelgiant į tai 
tikslai yra:

Or. en

Pakeitimas 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei, šeimos 
gyvenimui ir ekonomikai, propaguoti 
aktyvų senėjimą ir dėti daugiau pastangų 
vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti 
siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio 
dėl to, kad daug kūdikių bumo kartos 
atstovų vienu metu išeis į pensiją ir kad 
mažėja aktyvių gyventojų;

Or. it



AM\856841LT.doc 49/74 PE458.631v01-00

LT

Pakeitimas 104
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie sveiko 
ir aktyvaus senėjimo vertę, siekiant 
atkreipti dėmesį į naudą, kurią vyresnio 
amžiaus žmonės gali duoti šeimai, 
visuomenei ir ekonomikai, skatinti ir 
vyresniems negu 55 metų žmonėms
sudaryti sąlygas aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje, skatinti patariamąją veiklą 
santykiuose su jaunesnėmis kartomis ir 
apskritai dėti daugiau pastangų vyresnio 
amžiaus žmonių potencialui telkti;

Or. cs

Pakeitimas 105
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, kovoti su diskriminavimu dėl 
amžiaus, propaguoti aktyvų ir sveiką 
senėjimą, pašalinti kliūtis ir pripažinti 
visų amžiaus grupių įvairovę ir geriau 
panaudoti vyresnio amžiaus žmonių, 
nepaisant jų etninės ir kultūrinės kilmės, 
lyties ar seksualinės orientacijos,
potencialą ir skatinti lygias galimybes;

Or. en
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Pakeitimas 106
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie naudą, 
kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti 
visuomenei ir ekonomikai, propaguoti 
aktyvų ir sveiką senėjimą ir dėti daugiau 
pastangų vyresnio amžiaus žmonių 
potencialui telkti;

Or. en

Pakeitimas 107
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir 
dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus 
žmonių potencialui telkti suteikiant 
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą, 
aktyvaus dalyvavimo ekonomikos vystyme 
ir savanorių veikloje galimybes ir 
skatinant senstančius vyresnio amžiaus 
asmenis dalyvauti šeimos ir visuomenės 
gyvenime;

Or. en
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Pagrindimas

Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą programos galėtų skatinti vyresnio amžiaus žmonių 
dalyvavimą visuomenės gyvenime ir taip skatinti aktyvų senėjimą.

Pakeitimas 108
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir 
dėti daugiau pastangų vyresnio amžiaus 
žmonių potencialui telkti; svarbu, kad 
aukštojo mokslo ir profesinio mokymo 
programomis būtų skatinama valdymo 
kultūra, atspindinti tai, kad suvokiamas 
vertingas indėlis, kurį galėtų įnešti 
vyresnio amžiaus darbuotojai, ir žinomos 
priemonės, kurias reikia priimti tam, kad 
darbuotojai ir darbdaviai būtų tinkamai 
informuoti;

Or. el

Pakeitimas 109
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai, propaguoti aktyvų senėjimą ir 

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

kartų solidarumą ir dėti daugiau pastangų 
vyresnio amžiaus žmonių potencialui telkti, 
ypatingą dėmesį skiriant konkretiems 
kovos su skurdu senatvėje, ypač moterų, 
planams;

Or. en

Pakeitimas 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) taikant tinkamą medicininę stebėseną 
apsaugoti vyresnio amžiaus asmenis, 
kurie ir toliau užsiima veikla, nepaisant 
įstaigos, kurioje ši veikla vykdoma, 
kategorijos;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į konstatuojamose dalyse išvardintas išvadas („sveikas ir orus senėjimas“ 
ir„siekiant socialinės sanglaudos Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų 
visuomenės senėjimą“), vyresnio amžiaus asmenys, kurie tęsia profesinę veiklą, turėtų 
naudotis tinkamos medicininės priežiūros privalumais. Reikėtų atsižvelgti į nedarbingumą, 
susijusį su vyresnio amžiaus asmenimis, ir numatyti nuostatas, skirtas specialioms sveikatos 
programoms.

Pakeitimas 111
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių 
narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių 
abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti 

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

aktyvaus ir sveiko senėjimo politiką, 
nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir skatinti 
bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio 
sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 112
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 113
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 114
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių 
narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių 
abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti 
aktyvaus senėjimo politiką ir parengti 
tvarią ir saugią Europos valstybinių 
pensijų sistemą, nustatyti ir skleisti gerąją 
patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir 
įvairaus pobūdžio sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 116
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) skatinti diskusijas ir plėtoti valstybių 
narių ir visų lygių suinteresuotųjų šalių 
abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti 
aktyvaus senėjimo politiką, skatinti tvarias 
ir saugias Europos pensijų sistemas, 
kurios būtų pagrįstos įvairiais profesinių 
ir privačių pensijų deriniais, nustatyti ir 
skleisti gerąją patirtį ir skatinti 
bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio 
sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 117
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti politiką ir horizontalųjį 
metodą vykdydamos konkrečią veiklą ir 
įsipareigoti siekti konkrečių su sveiku ir 
aktyviu senėjimu susijusių tikslų (įskaitant 
priemones, skirtas prieigai prie tinkamų ir 
kokybiškų sveikatos ir socialinės 
priežiūros paslaugų palengvinti).

Or. en

Pakeitimas 118
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti naujoviškus ir vietos 
požiūriu aktualius sprendimus ir
įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu
senėjimu ir kartų solidarumu susijusių 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 119
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir suinteresuotosios šalys visais
lygmenimis, taip pat aktyviai dalyvaujant 
pilietinei visuomenei ir socialiniams 
partneriams, galėtų plėtoti politiką 
vykdydamos konkrečią veiklą ir 
įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu 
senėjimu susijusių tikslų.

Or. ro

Pakeitimas 120
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 

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

Sąjunga, valstybės narės ir 
suinteresuotosios šalys visais lygmenimis, 
aktyviai įtraukdamos pilietinę visuomenę, 
taip pat ir verslo sektorių, galėtų plėtoti ir 
bendrai įgyvendinti politiką, vykdydamos 
konkrečią veiklą, ir įsipareigoti siekti 
konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti politiką vykdydamos 
konkrečią veiklą ir priimti specialias 
priemones konkretiems tikslams, 
susijusiems su aktyviu senėjimu, 
įgyvendinti.

Or. it

Pakeitimas 122
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys 
galėtų plėtoti politiką vykdydamos 
konkrečią veiklą ir įsipareigoti siekti 
konkrečių su aktyviu senėjimu susijusių 
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tikslų. tikslų, itin daug dėmesio skiriant 
informacinėms strategijoms remti ir 
teisingam darbuotojų sveikatos ir saugos 
darbe gairių įgyvendinimui skatinti, nes 
tai svarbus aktyvaus senėjimo politikos 
veiksnys.

Or. el

Pakeitimas 123
Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad Europos 
Sąjunga, valstybės narės ir 
suinteresuotosios šalys visais lygmenimis, 
aktyviai įtraukdamos pilietinę visuomenę, 
taip pat ir verslo sektorių, galėtų plėtoti 
politiką, vykdydamos konkrečią veiklą, ir 
įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu 
senėjimu susijusių tikslų, ir kovoti su 
neteisingu išlaidų, susijusių su krize, 
paskirstymu, kadangi kai kuriose 
valstybėse narėse dėl priemonių, skirtų 
nuosmukiui įveikti, dėl pensijų 
sumažinimo ir dėl sveikatos ir socialinės 
priežiūros paslaugų prastos kokybės 
labiausiai nukentėjo vyresnio amžiaus 
žmonės.

Or. en

Pakeitimas 124
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, kad valstybės 
narės ir visų lygių suinteresuotosios šalys, 
taip pat aktyviai įtraukdamos pilietinę 
visuomenę ir bažnyčią, galėtų plėtoti 
politiką vykdydamos konkrečią veiklą ir 
įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu 
senėjimu susijusių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) skatinti nuoseklios struktūrinės 
politikos šeimos klausimu, kuri galėtų 
turėti svarbų poveikį demografinėms 
tendencijoms, taikymą; Ši politika galėtų 
būti įgyvendinama taikant priemones, 
kuriomis remiama motinystė, vaikų 
švietimas, darbo ir šeimos gyvenimo 
derinimas ir labiau vertinamas darbas, 
kurį vyresnio amžiaus žmonės atlieka 
šeimoje, siekiant vyresnio amžiaus žmonių 
ir jaunimo kultūrinių ir vertybių mainų.

Or. it

Pakeitimas 126
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) pradėti taikyti struktūrinę fiskalinę 
politiką, kuri būtų naudinga ne pelno 
organizacijoms, arba ją stiprinti, kad jos 
galėtų planuoti ir vykdyti savo veiklą, 
skirtą senstantiems žmonėms ir 
nepalankiausioje padėtyje esantiems 
gyventojams padėti nuolat, o ne tik 
retkarčiais.

Or. en

Pakeitimas 127
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) skatinti visaapimančių amžiaus 
valdymo strategijų nacionaliniu ir įstaigos 
lygmeniu valdymą parengiant naujų 
formų darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros nuostatas, pritaikytas prie 
specialių vyresnio amžiaus darbuotojų 
poreikių, ir motyvuoti žmones ilgiau 
dirbti.

Or. en

Pakeitimas 128
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) skatinti Europos lygmeniu idėjų apie 
prevencijos, kaip atskiro sveikatos 
politikos klausimo, itin pabrėžiant su 
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amžiumi susijusius sveikatos sutrikimus, 
svarbą mainus.

Or. de

Pakeitimas 129
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) kartu su Europos Parlamento tikslais, 
nustatytais jo 2010 m. spalio 6 d. 
pranešime dėl kartų solidarumo:
– didinti vyresnio amžiaus žmonių orumą, 
gerinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir 
nepriklausomumą;
– suteikti jiems vienodą prieigą prie 
sveikatos priežiūros paslaugų nepaisant jų 
pajamų;
– ypač atkreipti dėmesį į sveikatos pavojų 
žmonėms, kurių gyvenimas staiga tampa 
nebeaktyvus;
– skirti daug dėmesio sveikatos problemų, 
kurių siekdamos išvengti valstybės narės 
turi remti sveiką gyvenimo būdą ir imtis 
atitinkamų priemonių rūkymui, 
piktnaudžiavimui alkoholiu, viršsvorio 
problemoms ir kitiems svarbiems 
sveikatos pavojams sumažinti, prevencijai.

Or. de

Pakeitimas 130
Georges Bach, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Reikia bendrai labiau pripažinti 
vyresnio amžiaus žmonių indėlį į Europos 
ekonomikos ir socialinės srities vystymą ir 
jį remti, ypač pripažįstant jų patirtį, kuri 
akivaizdžiai duoda naudos ekonomikai ir 
visuomenei.

Or. de

Pakeitimas 131
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 
prisiimti konkrečius įsipareigojimus;

konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriose aktyviai dalyvaus verslo sektorius 
ir MVĮ ir kuriomis siekiama skatinti 
diskusijas, didinti informuotumą ir skatinti 
aktyviau prisiimti konkrečius 
įsipareigojimus prisidedant prie tvarių ir 
ilgalaikių rezultatų, gaunamų atliekant 
veiksmingų metodų ir priemonių, skirtų 
būsimoms iniciatyvoms ir veiklai aktyvaus 
senėjimo srityje, vertinimą;

Or. cs

Pakeitimas 132
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 

konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriose aktyviai dalyvautų pilietinė 
visuomenė ir socialiniai partneriai ir 
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prisiimti konkrečius įsipareigojimus; kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 
prisiimti konkrečius įsipareigojimus, 
kuriais būtų daromas tvarus ir ilgalaikis 
poveikis;

Or. ro

Pakeitimas 133
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 
prisiimti konkrečius įsipareigojimus;

– konferencijos, renginiai, kultūros 
forumai, seminarai ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 
prisiimti konkrečius įsipareigojimus;

Or. en

Pagrindimas

Seminarai ir kultūros forumai galėtų prisidėti įtraukiant visuomenę ir skiriant svarbiausią 
dėmesį kartų mainams ir savanorystei.

Pakeitimas 134
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama skatinti diskusijas, 
didinti informuotumą ir skatinti aktyviau 
prisiimti konkrečius įsipareigojimus;

– konferencijos, renginiai ir iniciatyvos,
aktyviai dalyvaujant pilietinei visuomenei 
ir bažnyčiai, kuriomis siekiama skatinti 
diskusijas, didinti informuotumą ir skatinti 
aktyviau prisiimti konkrečius 
įsipareigojimus, kurie padėtų daryti tvarų 
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ir ilgalaikį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 135
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos;

– informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos, pritaikytos prie šalies, 
regiono ar vietos aplinkybių ir skirtos 
tikslinėms grupėms; žiniasklaidos ir 
naujoviškų ir naujų metodų naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 136
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos;

informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos, kuriose būtų naudojama 
daugialypė terpė ir socialiniai tinklai;

Or. ro

Pakeitimas 137
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacinės, skatinimo ir švietimo
kampanijos;

– informacinės, skatinimo, švietimo ir 
mokymo kampanijos;

Or. en

Pakeitimas 138
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- privalumų suvestinių rengimo ir 
analizavimo forumas, taip pat įvairūs 
metodai vyresnio amžiaus žmonėms 
įtraukti siekiant sukaupti faktais pagrįstos 
geriausios praktikos gaires;

Or. en

Pakeitimas 139
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacijos ir patirties mainai; informacijos, patirties ir pažangios 
praktikos pagal atvirojo koordinavimo 
metodą mainai siekiant, visų pirma, 
visiems užtikrinti socialinę įtrauktį ir 
prieigą prie kokybiškų sveikatos ir 
ilgalaikės priežiūros paslaugų;

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad atvirojo koordinavimo metodas – labai naudinga politikos plėtros valstybėse 



PE458.631v01-00 66/74 AM\856841LT.doc

LT

narėse skatinimo priemonė.

Pakeitimas 140
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Sąjungos ar valstybės masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

– Sąjungos ar valstybės masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida 
akcentuojant aktyvaus senėjimo politikos 
ekonominį ir socialinį poveikį.

Or. el

Pakeitimas 141
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Sąjungos ar valstybės masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

Sąjungos ar valstybės masto moksliniai 
tyrimai ir apklausos, pvz. siekiant nustatyti 
ankstyvo išėjimo į pensiją, smurto prieš 
vyresnio amžiaus žmones priežastis ir 
vyresnio amžiaus žmonių darbo režimo 
lankstumą, taip pat rezultatų sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 142
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- programos, skirtos piliečiams įtraukti 
siekiant Europos metų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 143
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- priemonės, kurias įgyvendinant 
didžiausias dėmesys skiriamas sveikatos ir 
priežiūros sričių prevencinei veiklai 
siekiant sveiko senėjimo.

Or. en

Pakeitimas 144
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 b įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- priemonės, skirtos senstantiems 
žmonėms ir jaunimui įtraukti į bendras 
iniciatyvas, kuriomis siekiama atkreipti 
dėmesį į bendrumus ir į kartų mainų 
teikiamas galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 145
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių aspektą, taip pat į neįgalių asmenų ir 
asmenų, priklausančių etninėms 
mažumoms, ypač romų tautinei mažumai, 
įtrauktį.

Or. ro

Pakeitimas 146
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių aspektą ir į tai, kad į šią veiklą reikia 
įtraukti visas kartas, ir turėtų stengtis 
parengti metodą, kuris padėtų įtraukti 
visas kartas atsižvelgiant į jų skirtingumą.

Or. en

Pakeitimas 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių aspektą ir į kovos su įvairių formų 
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lyčių aspektą. diskriminacija, kurią patiria vyresnio 
amžiaus asmenys.

Or. it

Pakeitimas 148
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į tai, 
kad reikia įtraukti moterų ir vyrų padėties 
savitumus.

Or. en

Pakeitimas 149
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą 
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių aspektą, visų pirma sutelkdamos 
dėmesį į specialius moterų ir vyrų
poreikius, ypač į vienišų senyvų moterų 
poreikius (be kita ko, lėtinės ligos, 
skurdas ir kt.).

Or. en

Pagrindimas

Paprastai moterys gyvena ilgiau negu vyrai. Tikėtina, kad dėl moterų ilgaamžiškumo ir 
įprastinio jų, kaip priežiūros teikėjų šeimoje, vaidmens, jų sveikata senatvėje bus prasta ir jos 
gali gyventi didesniame skurde.
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Pakeitimas 150
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija atsižvelgia į tarpvalstybinės 
veiklos galimybę regiono ar vietos 
lygmenimis siekiant 2 straipsnyje 
nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 151
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Finansinis planas ir biudžetas

Europos Sąjunga Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metų veiklai 
įgyvendinti numato 20 mln. eurų biudžetą, 
iš kurių 10 mln. eurų turi būti rezervuota 
veiklai valstybėse narėse, kurios 
įsipareigoja skirti dar 10 mln. eurų.

Or. de

Pakeitimas 152
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį 
koordinatorių, atsakingą už šalies 
dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą. Nacionalinis koordinatorius 
taip pat turėtų užtikrinti deramą 
nacionalinės veiklos koordinavimą ir kad 
įgyvendinant programas dalyvautų 
suinteresuoti subjektai, socialiniai 
partneriai ir pilietinės visuomenės 
organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 153
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį 
koordinatorių, atsakingą už šalies 
dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą. Nacionalinis koordinatorius 
turėtų dirbti nepriklausomai, turėtų 
nesivadovauti vien valstybės požiūriu, ir 
taip pat turėtų užtikrinti deramą 
nacionalinės veiklos koordinavimą ir 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 154
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija rengia nacionalinių koordinatorių 
susitikimus Sąjungos lygio koordinavimo 
ir informacijos mainų, įskaitant informaciją 
apie prisiimtus įsipareigojimus ir jų 
įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais. 
Komisija stebi raidą šalies, regiono ir 
vietos lygmenimis naudodama vertinimo 
metodus, įskaitant palyginamųjų rodiklių 
naudojimą, ir prireikus gali pradėti taikyti 
naujus būdus ir priemones, skirtus 
politikos tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įvertinti įgyvendinimo politikos pažangą siekiant išlaikyti tinkamą vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatos būklę ir juos įtraukti į visuomenės gyvenimą. Vertinimą turėtų atlikti 
Komisija, naudodama įvairias turimas priemones.

Pakeitimas 155
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų veiklai įgyvendinti skirtas 
bendras Sąjungos finansavimas turi 
atitikti prioritetus ir taisykles, taikomas
metiniu arba daugiamečiu pagrindu jau 
parengtoms programoms ir pavienėms 
biudžeto eilutėms, ypač susijusioms su 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sritimis. Prireikus Europos 
metų veikla taip pat gali būti remiama 
pagal programas ir politiką, numatytas 
kitoms aktyvų senėjimą skatinančioms 
sritims, pvz., švietimas ir kultūra, sveikata, 
moksliniai tyrimai, informacinė 
visuomenė, regioninė politika ir 
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transporto politika, taip pat namų ir 
paskolų politika ir praktika.

Or. en

Pakeitimas 156
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų temai bus skiriamas 
pagrindinis dėmesys Komisijos atstovams 
valstybėse narėse įgyvendinant 
informacinę veiklą ir įgyvendinant 
atitinkamų svarbiausių Europos lygmens 
tinklų, kurie iš ES biudžeto gauna paramą 
einamosioms išlaidoms padengti, darbo 
programas.

Or. en

Pakeitimas 157
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atlikdama vertinimą, skatina 
nacionalinius statistikos biurus specialų 
dėmesį skirti veiklos, numatytos 3 
straipsnio 1 dalyje ir įgyvendintos jų 
teritorijoje Europos metais, vertinimui ir 
ypač atsižvelgti į visuomenės paramą.

Or. en
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Pakeitimas 158
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Europos regionų komitetui dėl 
šiame sprendime numatytų iniciatyvų 
įgyvendinimo, rezultatų ir bendro 
vertinimo.

Komisija iki 2014 m. birželio 30 d. pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Europos regionų komitetui dėl 
šiame sprendime numatytų Komisijos ir 
valstybių narių iniciatyvų įgyvendinimo, 
rezultatų ir bendro vertinimo.

Or. de

Pakeitimas 159
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės narės 
pateikia Komisijai nacionalinę 
įgyvendinimo ir gautų rezultatų ataskaitą 
kartu su bendru šiame sprendime 
numatytų iniciatyvų vertinimu.

Or. en


