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Grozījums Nr. 25
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES LĒMUMAM par Eiropas 
gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads) 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES LĒMUMAM par Eiropas 
gadu aktīvām vecumdienām un paaudžu 
solidaritātei (2012. gads) (Dokuments 
attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 26
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Pamattiesību hartas 
25. pantu Savienība atzīst un ievēro vecāka 
gadagājuma cilvēku tiesības uz cilvēka 
cienīgu un neatkarīgu dzīvesveidu, kā arī 
uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē.

(3) Saskaņā ar Pamattiesību hartas 
25. pantu Savienība atzīst un ievēro vecāku
cilvēku tiesības saņemt pienācīgu atbalstu 
veselības un sociālajā jomā un tiesības uz 
cilvēka cienīgu un neatkarīgu dzīvesveidu, 
kā arī uz līdzdalību sociālajā un kultūras 
dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Novecošanās neapšaubāmi ir 
problēma visai sabiedrībai un visām 
paaudzēm Eiropā, bet tas ir arī jautājums 
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par paaudžu solidaritāti un pirmām 
kārtām par ģimenes lomu.

Or. cs

Grozījums Nr. 28
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar Pamattiesību hartas 
34. pantu Savienība atzīst un ievēro 
tiesības uz sociālā nodrošinājuma 
pabalstiem un sociāliem pakalpojumiem, 
kuri nodrošina aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Saskaņā ar Pamattiesību hartas 
35. pantu Savienība atzīst ikvienas 
personas tiesības uz augstu veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicināšana, tādējādi 
nodrošinot labas nodarbinātības un aktīvas 
sabiedriskās līdzdalības iespējas 
demogrāfiskā sprādziena paaudzei, kas 
kopumā ir veselīgāka un labāk izglītota 
nekā tās priekšteči. Elastība darba 
attiecībās — jo īpaši t. s. nestandarta 
līgumi — ir jāveicina, lai nodrošinātu 
ikvienam iespēju strādāt atbilstoši saviem 
apstākļiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 31
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības un ģimenes dzīves iespējas 
strauji augošajai 50 un vairāk gadu 
vecumu sasniegušo iedzīvotāju grupai, kas 
kopumā ir veselīgāka un labāk izglītota 
nekā iepriekšējās paaudzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem, jo īpaši ekonomikas 
recesijas un lielāku budžeta ierobežojumu 
laikā. Svarīgs atbildes pasākums straujām 
vecuma struktūras pārmaiņām ir aktīva 
dzīvesveida veicināšana, tādējādi 
nodrošinot labas nodarbinātības un aktīvas 
sabiedriskās līdzdalības iespējas 
demogrāfiskā sprādziena paaudzei, kas 
kopumā ir veselīgāka un labāk izglītota 
nekā tās priekšteči.

Or. en

Pamatojums

Ekonomikas recesijas laikā daudz aktuālāka kļūst nepieciešamība risināt jautājumu par 
demogrāfiskajām pārmaiņām un apmierināt novecojošās sabiedrības gaidāmās vajadzības 
ilgtspējīgā un pienācīgā veidā.

Grozījums Nr. 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 

(4) Jau vairākās Eiropadomēs pēc kārtas ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
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veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas līdzdalības 
iespējas ģimenes, sociālajā un kopienas 
dzīvē, piemēram, brīvprātīgo darbā, 
mūžizglītībā, kultūras izpausmēs un 
sportā, demogrāfiskā sprādziena paaudzei, 
kas kopumā ir veselīgāka un labāk izglītota
nekā tās priekšteči.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Viens no atbildes 
pasākumiem straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči. Cita atbildes iespēja ir veicināt 
paaudžu solidaritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir (4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
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atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči. Tāpēc aktīvu vecumdienu 
veicināšanai nepieciešama 
daudzdimensionāla pieeja un apņemšanās 
īstenot pasākumus, ko īsteno mūža 
garumā, nevis attiecina uz kādu konkrētu 
vecuma grupu.

Or. el

Grozījums Nr. 36
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida 
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir veicināt aktīvas mūžilgas 
novecošanas dzīvesveida kultūras 
radīšanu, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās un 
ģimenes dzīves līdzdalības iespējas strauji 
augošajai iedzīvotāju daļai, kuri ir 
gandrīz sasnieguši 60 gadu vecumu vai ir 
vecāki un kopumā ir veselīgāki un labāk 
izglītoti nekā iepriekšējās paaudzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir aktīva dzīvesveida
veicināšana, tādējādi nodrošinot labas 
nodarbinātības un aktīvas sabiedriskās 
līdzdalības iespējas demogrāfiskā 
sprādziena paaudzei, kas kopumā ir 
veselīgāka un labāk izglītota nekā tās 
priekšteči.

(4) Jau vairākās secīgās Eiropadomēs ir 
atzīta nepieciešamība risināt iedzīvotāju 
novecošanas ietekmi uz Eiropas 
sociālajiem modeļiem. Svarīgs atbildes 
pasākums straujām vecuma struktūras 
pārmaiņām ir veicināt aktīvas mūžilgas 
novecošanas dzīvesveida kultūras un no 
šķēršļiem brīvas vides radīšanu, tādējādi 
nodrošinot labas nodarbinātības un aktīvas 
sabiedriskās līdzdalības iespējas strauji 
augošajai iedzīvotāju daļai, kuri ir 
gandrīz sasnieguši 60 gadu vecumu vai ir 
vecāki un kopumā ir veselīgāki un labāk 
izglītoti nekā šāda vecuma grupas jebkad 
agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Eiropā pieaugošā vecāku cilvēku 
īpatsvara dēļ svarīgāk nekā jebkad iepriekš 
ir veicināt veselīgas vecumdienas, 
nodrošinot veselības aprūpes vispārēju un 
vienlīdzīgu pieejamību. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāku
cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut tiem 
ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.



PE458.631v01-00 10/75 AM\856841LV.doc

LV

Or. pl

Grozījums Nr. 39
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma
cilvēku īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis 
veselīgu vecumdienu veicināšanas nozīmi 
vairāk nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Šajā ziņā būtisks 
faktors ir piekļuve veselības un 
sociālajiem pakalpojumiem. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāku
cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut tiem 
ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. cs

Grozījums Nr. 40
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma 
cilvēku īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis 
veselīgu vecumdienu veicināšanas nozīmi 
vairāk nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā ir paaugstinājis visiem pieejamu
veselīgu vecumdienu veicināšanas nozīmi 
vairāk nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas ir fiziskās, sociālās un 
garīgās labklājības iespēju optimizēšanas 
process, lai vecāki cilvēki varētu aktīvi un 
bez diskriminācijas iesaistīties sabiedrībā 
un dzīvot neatkarīgi un augstvērtīgi. 
Veselīgas vecumdienas var arī paaugstināt 
vecāku cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut 
tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
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uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma 
cilvēku īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis 
veselīgu vecumdienu veicināšanas nozīmi 
vairāk nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāku
cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut tiem 
ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām. Šajā sakarā pensijas 
vecuma sasniegšana būtu jāpapildina ar 
projektu, kura mērķis ir atļaut 
novecojošajai personai saglabāt aktīvas 
iemaņas, turpinot darbu vai iesaistoties 
brīvprātīgās darbībās, tostarp saistībā ar 
darbu. 

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 

(5) Eiropā pieaugošā vecāku cilvēku 
īpatsvara dēļ svarīgāk nekā jebkad iepriekš 
ir veicināt veselīgas vecumdienas un 
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nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

uzlabot Eiropas pilsoņu izpratni par 
problēmām saistībā ar iedzīvotāju 
novecošanu. Veselīgas vecumdienas var 
paaugstināt vecāku cilvēku līdzdalību 
darba tirgū, ļaut tiem ilgāk saglabāt 
sabiedrisko aktivitāti un piedalīties sociāli 
lietderīgās darbībās, piemēram, 
brīvprātīgā darbā, uzlabot individuālo 
dzīves kvalitāti, samazināt slogu veselības, 
pensiju un sociālās aprūpes sistēmām un 
dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi vecumā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma 
cilvēku īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis 
veselīgu vecumdienu veicināšanas nozīmi 
vairāk nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāku
cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut tiem 
ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām. Vecāku cilvēku 
vispusīga integrēšana sabiedrībā ir 
būtiska, lai izvairītos no jebkāda veida 
nošķiršanas, kas varētu veciem cilvēkiem 
likt uzskatīt sevi par otrās šķiras pilsoņiem 
vai radīt tādu iespaidu citiem.

Or. el



AM\856841LV.doc 13/75 PE458.631v01-00

LV

Grozījums Nr. 44
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā nosaka to, ka svarīgāk nekā jebkad 
iepriekš ir veicināt visu iedzīvotāju, jo 
īpaši vecāku cilvēku, aktīvas 
vecumdienas, saglabājot viņu vitalitāti un 
cieņu pret viņiem. Veselīgas vecumdienas 
ir fiziskās, sociālās un garīgās labklājības 
iespēju optimizēšanas process, lai vecāki 
cilvēki varētu aktīvi un bez 
diskriminācijas iesaistīties sabiedrībā un 
dzīvot neatkarīgi un augstvērtīgi. 
Veselīgas vecumdienas var arī paaugstināt 
vecāku cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut 
tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā nosaka to, ka svarīgāk nekā jebkad 
iepriekš ir veicināt visu iedzīvotāju, jo 
īpaši vecāku cilvēku, aktīvas 
vecumdienas, saglabājot viņu vitalitāti un 
cieņu pret viņiem. Veselīgas vecumdienas 
var paaugstināt vecāku cilvēku līdzdalību 
darba tirgū, ļaut tiem ilgāk saglabāt 
sabiedrisko aktivitāti, uzlabot individuālo 
dzīves kvalitāti, nodrošinot augstāka 
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līmeņa pakalpojumus un vidi bez 
šķēršļiem, un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāku 
cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut tiem 
ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām. Pret vecākiem 
cilvēkiem, kuri cieš no hroniskām 
slimībām, ir jāizturas bez aizspriedumiem 
un diskriminācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā nosaka to, ka svarīgāk nekā jebkad 
iepriekš ir veicināt visu iedzīvotāju, jo 
īpaši vecāku cilvēku, aktīvas 
vecumdienas, saglabājot viņu vitalitāti un 
cieņu pret viņiem. Veselīgas vecumdienas 
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ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

ir fiziskās, sociālās un garīgās labklājības 
iespēju optimizēšanas process, lai vecāki 
cilvēki varētu aktīvi un bez 
diskriminācijas iesaistīties sabiedrībā un 
dzīvot neatkarīgi un augstvērtīgi. 
Veselīgas vecumdienas var arī paaugstināt 
vecāku cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut 
tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot to individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā ir paaugstinājis veselīgu 
vecumdienu veicināšanas nozīmi vairāk 
nekā jebkad iepriekš. Veselīgas 
vecumdienas var paaugstināt vecāka 
gadagājuma cilvēku līdzdalību darba tirgū, 
ļaut tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko 
aktivitāti, uzlabot to individuālo dzīves 
kvalitāti un samazināt slogu veselības un 
sociālās aprūpes sistēmām.

(5) Pieaugošais vecāku cilvēku īpatsvars 
Eiropā un ar to saistītais hronisko slimību 
izplatības pieaugums nosaka to, ka 
svarīgāk nekā jebkad iepriekš ir veicināt 
veselīgas vecumdienas un izstrādāt 
iniciatīvas, lai novērstu ar novecošanu 
saistītus veselības apdraudējumus, 
piemēram, uztura nepietiekamību. 
Veselīgas vecumdienas var paaugstināt 
vecāku cilvēku līdzdalību darba tirgū, ļaut 
tiem ilgāk saglabāt sabiedrisko aktivitāti, 
uzlabot individuālo dzīves kvalitāti un 
samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Vecākiem cilvēkiem daudzas slimības izraisa faktori, kas saistīti ar uzturu, un daži no šiem 
faktoriem cilvēkus ietekmē jau kopš bērnības. Šo faktoru ietekmi bieži vien vēl sarežģītāku 
padara izmaiņas, kas dabiski notiek novecošanās procesā. Ar veselību saistītās izmaksas 
cilvēkiem, kuri cieš no nepietiekama uztura, Eiropas Savienībā tiek lēstas EUR 120 miljardu 
apjomā gadā.
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Grozījums Nr. 49
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jāveic turpmāki pasākumi, lai 
novērstu vecākās paaudzes izolāciju 
informācijas jomā. Jauno tehnoloģiju 
pieejamība un izmantošana ir 
pamatnosacījums aktīvām vecumdienām 
un sociālajai integrācijai.

Or. cs

Grozījums Nr. 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Aktīvas vecumdienas ir kļuvušas 
stratēģiski nozīmīgas, ņemot vērā 
ekonomikas krīzi, kuras rezultātā 
masveidīgi palielinājās bezdarbs, tika 
atlaisti vecāki darba ņēmēji un 
palielinājās nodarbinātības nedrošība, 
radot jaunas problēmas sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus 
attiecībā uz vecākiem cilvēkiem, 
piemēram, saistībā ar sociālo integrāciju 
un to cilvēku skaita samazināšanu, kam 
draud nabadzība.

Or. it
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Grozījums Nr. 51
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Veselīgām vecumdienām ir jābūt 
procesam, kas ļauj cilvēkiem saglabāt un 
uzlabot savu veselību, izmantojot 
vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai veselības 
aprūpei un ilgtermiņa aprūpei. Veselīgas 
vecumdienas var nodrošināt, vecākiem 
cilvēkiem iesaistoties piemērotās fiziskās 
aktivitātēs un saņemot veselīgu uzturu un 
pareizas zāles, kā arī novēršot ļaunprātīgu 
attieksmi pret veciem cilvēkiem, tostarp 
fiziskā, seksuālā, psiholoģiskā un 
finansiālā ziņā cietsirdīgu izturēšanos un 
nevērību.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu aktīvas vecumdienas, veselības sistēmām būtu jāpievēršas veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei, kā arī jānovērš ļaunprātīgu izmantošanu, kas bieži vien ir 
vērsta pret vecākiem cilvēkiem un kas ir cilvēktiesību pārkāpums.

Grozījums Nr. 52
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ņemot vērā dažādas problēmas, 
piemēram, smago ekonomikas un sociālo 
krīzi daudzās Eiropas valstīs, aktīvu 
vecumdienu stratēģijas veicināšanā un 
plānošanā ir jāņem vērā sabiedrības un 
darbaspēka neaizsargātākie slāņi, lai 
nepieļautu darba tirgus sadrumstalotību 
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un nepalielinātu nabadzības līmeni.

Or. el

Grozījums Nr. 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Viedokli par ES demogrāfiskajām 
problēmām un šo problēmu iespējamiem 
risinājumiem Komisija ir izklāstījusi savā 
2006. gada 12. oktobra paziņojumā 
„Eiropas demogrāfiskā nākotne —
problēma un tās risinājumi” un 2009. gada 
21. aprīļa paziņojumā „Kā risināt Eiropas 
Savienības iedzīvotāju novecošanās 
ietekmi”.

(6) Viedokli par ES demogrāfiskajām 
problēmām un šo problēmu iespējamiem 
risinājumiem Komisija ir izklāstījusi savā 
2006. gada 12. oktobra paziņojumā 
„Eiropas demogrāfiskā nākotne —
problēma un tās risinājumi” un 2009. gada 
21. aprīļa paziņojumā „Kā risināt Eiropas 
Savienības iedzīvotāju novecošanās 
ietekmi”. Viena no šīm problēmām ir 
arvien lielāks to vecāku cilvēku skaits, 
kuriem vajadzīga aprūpe; šādu aprūpi 
pārsvarā sniedz aprūpētāji, kuri par to 
nesaņem atlīdzību. Šis nozīmīgais resurss 
ir apdraudēts.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Vecāko paaudžu kultūras un etniskā 
daudzveidība Eiropā turpinās pieaugt. 
Tādēļ ir nepieciešams aktīvi veicināt 
vienlīdzīgas iespējas un atbalstīt 
līdzdalību. Aktīviem pilsoņiem no 
dažādām kultūras vidēm ir svarīgas tilta 
funkcijas sabiedrības dzīvē, tie sekmē 
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integrāciju un sniedz ieguldījumu 
ekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padome 2007. gada 22. februārī 
pieņēma rezolūciju „Eiropas demogrāfisko 
pārmaiņu radītās iespējas un problēmas. 
Vecāka gadagājuma cilvēku devums 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai”, 
kurā uzsvērta vajadzība uzlabot aktīvas 
līdzdalības iespējas vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, jaunas saimnieciskās darbības 
iespējas („sirmgalvju ekonomika”), ko rada 
pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
pieprasījums pēc noteiktām precēm un 
pakalpojumiem, kā arī vecāka gadagājuma 
cilvēku pozitīva sabiedriskā tēla būtiskā 
nozīme.

(7) Padome 2007. gada 22. februārī 
pieņēma rezolūciju „Eiropas demogrāfisko 
pārmaiņu radītās iespējas un problēmas. 
Vecāka gadagājuma cilvēku devums 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai”, 
kurā uzsvērta vajadzība uzlabot aktīvas 
līdzdalības iespējas vecākiem cilvēkiem, 
jaunas saimnieciskās darbības iespējas 
(„sirmgalvju ekonomika”), ko rada 
pieaugošais vecāku cilvēku pieprasījums 
pēc noteiktām precēm un pakalpojumiem, 
kā arī pēc iespējas labākas veselības un 
dzīves kvalitātes (kas ietver piekļuvi 
atbilstošai un augstas kvalitātes veselības 
aprūpei) un vecāku cilvēku pozitīva 
sabiedriskā tēla būtiskā nozīme.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Slovēnijas prezidentūras laikā 
2008. gada 12. un 13. jūnija konferencē 
„Visi kopā atbalstīsim garīgas veselības 
aizsardzību un labklājību” tika ierosināts 



PE458.631v01-00 20/75 AM\856841LV.doc

LV

Eiropas garīgās veselības aizsardzības un 
labklājības pakts.

Or. en

Pamatojums

Pakta mērķis ir izstrādāt vispāratzītus ieteikumus piecās jomās, starp kurām ir arī vecu 
cilvēku garīgā veselība. Lai veicinātu aktīvas vecumdienas un sociālo kohēziju Eiropas 
Savienībā, ir svarīgi risināt jautājumu par garīgo veselību.

Grozījums Nr. 57
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Padome 2009. gada 8. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Vienlīdzīgas iespējas 
sievietēm un vīriešiem. Aktīvas un cilvēka 
cienīgas vecumdienas”, kuros atzīts, ka 
Eiropas Savienībā vecāka gadagājuma 
sievietes un vīrieši saskaras ar būtiskām 
problēmām, kas apgrūtina to centienus 
dzīvot aktīvi un novecot ar cieņu, un 
ierosināti vairāki pasākumi dalībvalstīm un 
Komisijai.

(8) Padome 2009. gada 8. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Vienlīdzīgas iespējas 
sievietēm un vīriešiem. Aktīvas un cilvēka 
cienīgas vecumdienas”, kuros atzīts, ka 
Eiropas Savienībā vecākas sievietes un 
vīrieši saskaras ar būtiskām problēmām, 
kas apgrūtina to centienus dzīvot aktīvi un 
novecot ar cieņu, un ierosināti vairāki 
pasākumi dalībvalstīm un Komisijai, cita 
starpā veicināt aktīvu vecumdienu 
politiku, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgos 
apstākļus un sieviešu un vīriešu atšķirīgās 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Padome 2009. gada 20. novembrī (9) Padome 2009. gada 20. novembrī 
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pieņēma secinājumus „Veselīgas un 
cilvēka cienīgas vecumdienas”, kuros 
Komisija inter alia ir aicināta „izstrādāt 
informētības uzlabošanas pasākumus, lai 
veicinātu aktīvu dzīvesveidu vecumdienās, 
tostarp, iespējams, Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām un starppaaudžu solidaritātei 
2012. gadā”.

pieņēma secinājumus „Veselīgas un 
cilvēka cienīgas vecumdienas”, kuros 
Komisija cita starpā ir aicināta „izstrādāt 
informētības uzlabošanas pasākumus, lai 
veicinātu aktīvu dzīvesveidu vecumdienās, 
tostarp, iespējams, Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām un paaudžu solidaritātei 
2012. gadā”. Šajos secinājumos arī 
uzsvērts, cik svarīgi ir ņemt vērā 
jautājumus, kas saistīti ar neformālo 
aprūpi un aprūpētājiem, kas ir ļoti 
nozīmīgi saistībā ar paaudžu solidaritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Parlaments komitejas 
debatēs un 2010. gada 11. novembra 
rezolūcijā par demogrāfiskajām 
problēmām un paaudžu solidaritāti 
aicināja 2012. gadu noteikt par Eiropas 
gadu aktīvām vecumdienām un paaudžu 
solidaritātei, kā rezultātā Komisija 
iesniedza oficiālu priekšlikumu izziņot 
šādu Eiropas gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas paziņojumā „Eiropa (10) Komisijas paziņojumā „Eiropa 
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2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” ir uzsvērts tas, ka, 
lai panāktu sociālo kohēziju un augstāku 
ražīgumu, Eiropas Savienībā ir svarīgi 
veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu 
novecošanu. Paziņojumā ierosināta 
pamatiniciatīva „Jaunu prasmju un 
darbavietu programma”, saskaņā ar kuru 
dalībvalstīm būtu jāveicina aktīvu 
vecumdienu politika, un pamatiniciatīva 
„Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”. 
Šo politikas mērķu īstenošanai ir 
nepieciešama visu līmeņu valsts iestāžu un 
dažādu nevalstisku ieinteresēto pušu 
līdzdalība; Savienības līmenī atbalstu savai 
darbībai tās var gūt no Eiropas gada 
pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 
informētību un veicināt informācijas 
apmaiņu par labu praksi. Valstu 
koordinatoriem ir jānodrošina koordinācija 
rīcībai valsts līmenī un tas, lai šī rīcība 
atbilstu Eiropas gada vispārējiem mērķiem. 
Plānots, ka piedalīsies arī citas 
organizācijas un ieinteresētās personas.

2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” ir uzsvērts tas, ka, 
lai panāktu sociālo kohēziju un augstāku 
ražīgumu, Eiropas Savienībā ir svarīgi 
veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu 
novecošanu. Paziņojumā ierosināta 
pamatiniciatīva „Jaunu prasmju un 
darbavietu programma”, saskaņā ar kuru 
dalībvalstīm būtu jāveicina aktīvas 
novecošanas politika, un pamatiniciatīva 
„Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”. 
Šo politikas mērķu īstenošanai ir 
nepieciešama visu līmeņu valsts iestāžu un 
dažādu nevalstisku ieinteresēto pušu 
līdzdalība; Savienības līmenī atbalstu savai 
darbībai tās var gūt no Eiropas gada 
pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 
informētību un veicināt informācijas 
apmaiņu par labu praksi. Valstu 
koordinatoriem ir jānodrošina koordinācija 
rīcībai valsts līmenī un tas, lai šī rīcība 
atbilstu Eiropas gada vispārējiem mērķiem. 
Plānots, ka sociālā atbalsta un attīstības 
pasākumu plānošanā un īstenošanā
piedalīsies un pilnībā iesaistīsies arī citas 
organizācijas un šajā nozarē strādājoši 
sociālie dalībnieki.

Or. it

Grozījums Nr. 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Eiropas gada rezultātā būtu vēlams 
izveidojot Eiropas tīklu apmaiņai ar 
pieredzi un dažādiem risinājumiem, kas 
attiecīgajā nozarē pieņemti valsts un 
vietējā līmenī.

Or. it
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Grozījums Nr. 62
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padome 2010. gada 7. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Aktīvas vecumdienas”, kuros 
tā aicina Komisiju „sagatavot Eiropas gadu 
aktīvām vecumdienām 2012. gadā, kurā 
būtu iespējams uzsvērt aktīvu vecumdienu 
sniegto labumu un to devumu starppaaudžu 
solidaritātei un popularizēt daudzsološas 
iniciatīvas aktīvu vecumdienu atbalstam 
visos līmeņos”.

(11) Padome 2010. gada 7. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Aktīvas vecumdienas”, kuros 
tā aicina Komisiju „sagatavot Eiropas gadu 
aktīvām vecumdienām 2012. gadā, kurā 
būtu iespējams uzsvērt veselīgu un aktīvu 
vecumdienu sniegto labumu un to devumu 
paaudžu solidaritātei un popularizēt 
daudzsološas iniciatīvas veselīgu un aktīvu 
vecumdienu atbalstam visos līmeņos”.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembrī pieņēma rezolūciju par 
demogrāfiskajām problēmām un paaudžu 
solidaritāti, aicinot dalībvalstis noteikt 
aktīvas vecumdienas par vienu no 
prioritātēm nākamajiem gadiem un 
uzsverot, ka Eiropas gadā (2012) jo īpaši 
vajadzētu akcentēt vecu cilvēku 
ieguldījumu sabiedrībā un nodrošināt 
iespējas stiprināt paaudžu solidaritāti, 
sadarbību un saprašanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembrī pieņēma rezolūciju par 
demogrāfiskajām problēmām un paaudžu 
solidaritāti, aicinot dalībvalstis noteikt 
aktīvas vecumdienas par vienu no 
prioritātēm nākamajiem gadiem un 
uzsverot, ka Eiropas gadā (2012) jo īpaši 
vajadzētu akcentēt vecu cilvēku 
ieguldījumu sabiedrībā un nodrošināt 
iespējas stiprināt paaudžu solidaritāti un 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Arī Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas un Reģionu komitejas 
sagatavotajos atzinumos ir uzsvērts, cik 
svarīga Eiropai ir aktīvu vecumdienu 
kultūra. Viens konkrēts aspekts šeit 
attiecas uz dažādu paaudžu veselības 
aprūpi un aizsardzību pret to, ko 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
2010. gada 15. jūlija atzinumā par tematu 
„Sabiedrības novecošanas ietekme uz 
veselības aprūpes un sociālās aizsardzības 
sistēmām” sauc par „slimībām, ar kurām 
slimo gados vecāki cilvēki”.
______________
1 OV C 44, 11.2.2011., 10. lpp.
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Or. de

Grozījums Nr. 66
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par Eiropas 
demogrāfiskajām problēmām un paaudžu 
solidaritāti nepārprotami pauda 
gandarījumu par to, ka daudzas 
brīvprātīgo organizācijās pasludināja 
29. aprīli par paaudžu solidaritātes dienu. 
Turklāt Parlaments mudināja Komisiju 
izstrādāt ieteikumu 2012. gadu noteikt par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām un 
paaudžu solidaritātei, uzsverot vecu 
cilvēku ieguldījumu sabiedrībā un 
meklējot veidus, kā jaunākus un vecākus 
cilvēkus iesaistīt kopīgās iniciatīvās.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Komisija otrajā „Divgadu ziņojumā 
par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem” norādīja, ka, lai gan 
sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu 
pieprasījums palielinās, daudzās valstīs 
aprūpes sektorā ir vērojams darbinieku 
trūkums, ko daļēji izraisa aprūpes 
darbinieku novecošana, un liela kadru 
mainība. Tā kā personālam ir būtiska 
nozīme aprūpes pakalpojumos, šie 
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trūkumi ir jānovērš, lai nodrošinātu 
pietiekami kvalitatīvu sociālo un veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību aktīvu 
vecumdienu atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot aktīvu 
vecumdienu veicināšanas politiku, 
paaugstināt vecāka gadagājuma cilvēku 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
novatoriskus darba organizācijas 
pasākumus, un uzlabot vecāka gadagājuma 
cilvēku piemērotību darba tirgum, 
pilnveidojot to prasmes un nodrošinot 
līdzdalību mūžizglītības programmās. 
Lēmuma priekšlikuma 10. pamatnostādnē 
uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas integrācijas politiku ar mērķi radīt 
iespējas cilvēkiem dažādos dzīves posmos 
un aizsargāt tos pret sociālās atstumtības 
risku.

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot veselīgu 
un aktīvu vecumdienu veicināšanas 
politiku, paaugstināt vecāku cilvēku 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
novatoriskus darba organizācijas 
pasākumus, un uzlabot vecāku cilvēku 
piemērotību darba tirgum, pilnveidojot to 
prasmes un nodrošinot līdzdalību 
mūžizglītības programmās. Lēmuma 
priekšlikuma 10. pamatnostādnē uzsvērta 
nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas integrācijas politiku ar mērķi radīt 
iespējas cilvēkiem dažādos dzīves posmos 
un aizsargāt tos pret sociālās atstumtības 
risku.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot aktīvu 
vecumdienu veicināšanas politiku, 
paaugstināt vecāka gadagājuma cilvēku 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
novatoriskus darba organizācijas 
pasākumus, un uzlabot vecāka gadagājuma 
cilvēku piemērotību darba tirgum, 
pilnveidojot to prasmes un nodrošinot 
līdzdalību mūžizglītības programmās. 
Lēmuma priekšlikuma 10. pamatnostādnē 
uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas integrācijas politiku ar mērķi radīt 
iespējas cilvēkiem dažādos dzīves posmos 
un aizsargāt tos pret sociālās atstumtības 
risku.

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot aktīvu 
vecumdienu veicināšanas politiku, 
paaugstināt vecāku cilvēku nodarbinātības 
līmeni, izmantojot novatoriskus darba 
organizācijas pasākumus, un uzlabot 
vecāku cilvēku piemērotību darba tirgum, 
pilnveidojot to prasmes un nodrošinot 
līdzdalību mūžizglītības programmās. 
Lēmuma priekšlikuma 10. pamatnostādnē 
uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas integrācijas politiku ar mērķi radīt 
iespējas cilvēkiem dažādos dzīves posmos 
un aizsargāt tos pret nabadzības un
sociālās atstumtības risku.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot aktīvu 
vecumdienu veicināšanas politiku, 
paaugstināt vecāka gadagājuma cilvēku 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
novatoriskus darba organizācijas 
pasākumus, un uzlabot vecāka gadagājuma 

(12) Komisijas 2010. gada 27. aprīļa 
priekšlikumā Padomes Lēmumam 
„Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes” dalībvalstis 7. un 
8. pamatnostādnē ir aicinātas paaugstināt 
līdzdalību darba tirgū, izmantojot aktīvu 
vecumdienu veicināšanas politiku, 
paaugstināt vecāku cilvēku nodarbinātības 
līmeni, izmantojot novatoriskus darba 
organizācijas pasākumus, un uzlabot 
vecāku cilvēku piemērotību darba tirgum, 
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cilvēku piemērotību darba tirgum, 
pilnveidojot to prasmes un nodrošinot 
līdzdalību mūžizglītības programmās. 
Lēmuma priekšlikuma 10. pamatnostādnē 
uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas integrācijas politiku ar mērķi radīt 
iespējas cilvēkiem dažādos dzīves posmos 
un aizsargāt tos pret sociālās atstumtības 
risku.

pilnveidojot to prasmes un nodrošinot 
līdzdalību mūžizglītības programmās. 
Lēmuma priekšlikuma 10. pamatnostādnē 
uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītību un 
aktīvas un vides ziņā neierobežotas
integrācijas politiku ar mērķi radīt iespējas 
cilvēkiem dažādos dzīves posmos, 
aizsargāt viņus pret sociālās atstumtības 
risku un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Spānijas prezidentūras laikā 
2010. gada 29. un 30. aprīlī konferencē 
„Aktīvas un veselīgas vecumdienas” tika 
sniegta informācija par labu praksi 
Eiropā sociālās līdzdalības un paaudžu 
solidaritātes jomā.

Or. en

Pamatojums

Konference „Aktīvas un veselīgas vecumdienas” sniedz nozīmīgu informāciju par 
galvenajiem aspektiem vecu cilvēku veselības un personīgās autonomijas saglabāšanā, kā arī 
dažādu paaudžu attiecību veicināšanā.

Grozījums Nr. 72
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu 
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā 
saistību starp invaliditāti un novecošanu, ir 
noteikti atbilstīgi pasākumi attiecībā uz 
vecāka gadagājuma cilvēkiem. Īpaši būtiski 
ir pieejamības uzlabošanas pasākumi 
atbilstoši plašam lietotāju lokam paredzētu 
pakalpojumu un produktu izstrādes 
(design-for-all) pieejām. Turklāt ES un 
visas dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kurā iekļauti noteikumi arī 
attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem.

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu 
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā bieži 
vērojamo saistību starp invaliditāti un 
novecošanu, ir noteikti atbilstīgi pasākumi 
attiecībā uz vecākiem cilvēkiem. Īpaši 
būtiski ir pieejamības uzlabošanas 
pasākumi atbilstoši plašam lietotāju lokam 
paredzētu pakalpojumu un produktu 
izstrādes (design-for-all) pieejām. Svarīgi 
ir pasākumi, lai atbalstītu neatkarīgu dzīvi 
un iekļaušanos sabiedrībā, tostarp tādi, 
kas vērsti uz vecākiem cilvēkiem ar 
invaliditāti un cilvēkiem, kuriem 
nepieciešams liels atbalsts un kuru 
vajadzības ir sarežģītas, un kuri ir sevišķi 
neaizsargāti un pakļauti sociālās 
atstumtības riskam. Turklāt ES un visas 
dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kurā cita starpā iekļauti 
noteikumi arī attiecībā uz vecākiem 
cilvēkiem. Eiropas Padomes 2009. gadā 
pieņemtā ieteikuma par novecošanu un 
invaliditāti 21. gadsimtā mērķis ir veicināt 
autonomiju un neatkarīgu dzīvi veciem 
cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot 
vienlīdzīgu piekļuvi tiem. Tajā dalībvalstis 
aicinātas ieviest novatoriskas pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu 
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā 
saistību starp invaliditāti un novecošanu, ir 

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu 
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā bieži 
vērojamo saistību starp invaliditāti un 
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noteikti atbilstīgi pasākumi attiecībā uz 
vecāka gadagājuma cilvēkiem. Īpaši būtiski 
ir pieejamības uzlabošanas pasākumi 
atbilstoši plašam lietotāju lokam paredzētu 
pakalpojumu un produktu izstrādes 
(design-for-all) pieejām. Turklāt ES un 
visas dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kurā iekļauti noteikumi arī 
attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem.

novecošanu, ir noteikti atbilstīgi pasākumi 
attiecībā uz vecākiem cilvēkiem. Īpaši 
būtiski ir pieejamības uzlabošanas 
pasākumi atbilstoši plašam lietotāju lokam 
paredzētu pakalpojumu un produktu 
izstrādes (design-for-all) pieejām. Svarīgi 
ir pasākumi, lai atbalstītu neatkarīgu dzīvi 
un iekļaušanos sabiedrībā, tostarp tādi, 
kas vērsti uz vecākiem cilvēkiem ar 
invaliditāti un cilvēkiem, kuriem 
nepieciešams liels atbalsts un kuru 
vajadzības ir sarežģītas, un kuri ir sevišķi 
neaizsargāti un pakļauti sociālās 
atstumtības riskam. Turklāt ES un visas 
dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti
tiesībām, kurā cita starpā iekļauti 
noteikumi arī attiecībā uz vecākiem 
cilvēkiem. Eiropas Padomes 2009. gadā 
pieņemtā ieteikuma par novecošanu un 
invaliditāti 21. gadsimtā mērķis ir veicināt 
autonomiju un neatkarīgu dzīvi veciem 
cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot 
vienlīdzīgu piekļuvi tiem. Tajā dalībvalstis 
aicinātas ieviest novatoriskas pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā 
saistību starp invaliditāti un novecošanu, ir 
noteikti atbilstīgi pasākumi attiecībā uz 
vecāka gadagājuma cilvēkiem. Īpaši būtiski 
ir pieejamības uzlabošanas pasākumi 
atbilstoši plašam lietotāju lokam paredzētu 
pakalpojumu un produktu izstrādes 
(design-for-all) pieejām. Turklāt ES un 

(14) Komisija īsteno jaunu Eiropas 
stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020) 
„Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu 
bez šķēršļiem”, kurā, ņemot vērā saistību 
starp invaliditāti un novecošanu, ir noteikti 
atbilstīgi pasākumi attiecībā uz vecākiem 
cilvēkiem. Īpaši būtiski ir pieejamības 
uzlabošanas pasākumi atbilstoši plašam 
lietotāju lokam paredzētu pakalpojumu un 
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visas dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kurā iekļauti noteikumi arī 
attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem.

produktu izstrādes (design-for-all) pieejām. 
Turklāt ES un visas dalībvalstis ir 
parakstījušas ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām, kurā cita starpā
iekļauti noteikumi arī attiecībā uz 
vecākiem cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisija aptuveni EUR 2 300 000 
no 2011. gada budžeta izmantos, lai 
galvenokārt finansētu komunikācijas 
darbības un ES konferences saistībā ar 
Eiropas gadu, un tā plāno rezervēt līdzīgu 
summu 2012. gada budžeta projektā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Eiropas gada tēma būs prioritāte 
dalībvalstīs izvietoto Komisijas 
pārstāvniecību saziņas pasākumos un to 
attiecīgo galveno Eiropas līmeņa tīklu 
programmās, kuri saņem atbalstu no 
ES budžeta uzturēšanas izmaksu 
segšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par Eiropas 
demogrāfiskajām problēmām un paaudžu 
solidaritāti brīdināja, ka dzimstība 
dalībvalstīs ir saglabājusies zemā līmenī 
vairākus gadu desmitus — ja šī situācija 
netiks savlaicīgi atrisināta, tas radīs 
smagu slogu jaunajām paaudzēm un 
novedīs pie konflikta par sloga dalīšanu. 
Ņemot vērā jautājuma steidzamību, īpaši 
lielas budžeta apropriācijas būtu jāparedz 
Eiropas gadam aktīvām vecumdienām un 
paaudžu solidaritātei; šajā gadījumā 
reālistisks piemērs ir 2010. gads, kuram 
Eiropas Savienība piešķīra EUR 17 
miljonus, no kuriem EUR 9 miljoni bija 
paredzēti iniciatīvām dalībvalstīs, kuras 
savukārt šim nolūkam bija piešķīrušas vēl 
EUR 9 miljonus.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu 
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS 
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 

(15) Uz aktīvu un veselīgu vecumdienu 
jautājumu attiecas vairākas Savienības 
programmas, piemēram, Eiropas Sociālais 
fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
PROGRESS programma, Mūžizglītības 
programma, Sabiedrības veselības 
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programma, īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

aizsardzības programma, īpašas 
programmas informācijas un sakaru 
tehnoloģijas un sociāli ekonomisko zinātņu 
un humanitāro zinātņu jomā Septītajā 
pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai, 
rīcības plāns „Pilnvērtīgas vecumdienas 
informācijas sabiedrībā”, pētniecībai un 
jauninājumiem veltītā apvienotā 
programma „Interaktīva automatizēta 
dzīves vide” (AAL), Konkurētspējas un 
jauninājumu programma ar informācijas un 
sakaru tehnoloģijas ieviešanas 
pilotprojektiem pilnvērtīgu vecumdienu 
nodrošināšanas nolūkā un Rīcības plāns par 
mobilitāti pilsētās. Savienības 
līdzfinansējums Eiropas gada pasākumiem 
atbilst tām prioritātēm un noteikumiem, 
kurus piemēro pašreizējām gada vai 
daudzgadu programmām un autonomām 
budžeta pozīcijām nodarbinātības, sociālo 
lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā. 
Vajadzības gadījumā Eiropas gada 
pasākumiem var piesaistīt atbalstu no citu 
jomu programmām un politikām, 
piemēram, no izglītības un kultūras, 
veselības aizsardzības, pētniecības, 
informācijas sabiedrības, reģionālās 
politikas un transporta politikas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu 
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS 
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programma, īpašas programmas 

(15) Uz aktīvu novecošanu attiecas 
vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS 
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programma, īpašas programmas 
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informācijas un sakaru tehnoloģijas un
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Saistībā ar stratēģiju „Eiropa 
2020” Komisija ir ierosinājusi līdz 
2011. gada sākumam „Inovācijas 
savienības” ietvaros uzsākt 
izmēģinājumprojektu par aktīvām un 
veselīgām vecumdienām. Šajā 
izmēģinājumprojektā, kas ir pirmā 
inovāciju partnerība, būs iekļauta sociālā 
inovācija, lai veicinātu labāku dzīves 
kvalitāti, novērstu slimības, uzlabotu 
sociālos tīklus sabiedriskajā sektorā un 
starp sociālajiem partneriem, kā arī 
sekmētu tādu jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu, kuras dod iespēju uzlabot 
dzīves kvalitāti. Turklāt paredzēts līdz 
2020. gadam par diviem gadiem paildzināt 
to dzīves laikposmu, kad iedzīvotājiem ir 
laba veselība. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu 
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS 
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības
programma, īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu 
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS 
programma, Mūžizglītības programma, 
direktīva par pārrobežu veselības aprūpi 
un Kopienas rīcības programma veselības 
jomā (2008–2013), īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

Or. en
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Pamatojums

ES Veselības stratēģija ir cieši saistīta ar aktīvām vecumdienām, jo veicina veselīgu uzturu, 
fizisko aktivitāti visās vecuma grupās un vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai primārajai veselības 
aprūpei.

Grozījums Nr. 81
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai nodrošinātu dažādu 
organizāciju līdzdalību, mazāka mēroga 
pasākumiem un operācijām būtu jāparedz 
vienkāršotas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Īstenojot praksē Eiropas gada 
pasākumus, būtu jāatzīst ģimenes kā 
dabiskas un fundamentālas sociālās 
vienības neaizstājamā vērtība, kā arī tās 
galvenā loma jauniešu izglītošanā, 
apmācībā un audzināšanā un paaudžu 
solidaritātes attīstībā.

Or. it
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Grozījums Nr. 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Izmantojot ar Eiropas gadu saistītās 
iniciatīvas sabiedrības novecošanās jomā, 
būtu jāveicina apspriedes par to, kā
atjaunot sociālās aizsardzības un 
solidaritātes sistēmas, pilnvērtīgi 
piedaloties sociālajiem partneriem, 
pilsoniskajai sabiedrībai un bezpeļņas 
organizācijām.

Or. it

Grozījums Nr. 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisija stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvā „Inovāciju Savienība” 
ierosina īstenot aktīvu un veselīgu 
vecumdienu inovāciju partnerību 
(AHAIP), kas iedzīvotājiem pievērstos kā 
pacientiem un patērētājiem, izstrādājot 
novatoriskus risinājumus, klīniskos testus, 
zāles un terapijas, lai apkarotu un ārstētu 
galvenās hroniskās un retās slimības. 
AHAIP koncentrēsies uz sociālās un 
veselības aprūpes sistēmām, izstrādājot 
novatoriskus politikas virzienus un 
uzņēmējdarbības modeļus integrētākām 
aprūpes sistēmām, kas būtu piemērotas 
vecākiem cilvēkiem (tostarp attiecībā uz 
mājas aprūpi un pašaprūpi). AHAIP arī 
attieksies uz ES partnervalstu tirgiem, arī 
tur palīdzot sniegt iespēju vecākiem 
cilvēkiem dzīvot neatkarīgu un aktīvu 
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dzīvi un šajā nolūkā veicinot novatorisku 
produktu, iekārtu un pakalpojumu 
izstrādi un izmantošanu, tostarp īpaši 
vecākiem cilvēkiem piemērotas 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. Tā kā AHAIP un Eiropas 
gada mērķi un plānotie pasākumi ir cieši 
saistīti, būtu jānodrošina šo abu iniciatīvu 
sinerģisms.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Ņemot vērā, ka vairākiem šīs jomas 
ES līmeņa tīkliem varētu tikt samazināti 
līdzekļi, kas varētu ierobežot to līdzdalību 
Eiropas gada pasākumos, tas būtu jāņem 
vērā gadījumā, ja Savienības līmenī kļūtu 
pieejami papildu līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Būtu jāveicina Eiropas Brīvprātīgā 
darba gada (2011) un Eiropas gada 
aktīvām vecumdienām (2012) sinerģisms.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām un 
paaudžu solidaritātei (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām: 
Veicināt paaudžu solidaritāti (turpmāk
„Eiropas gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām: 
Veicināt paaudžu solidaritāti (turpmāk
„Eiropas gads”).

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām un 
paaudžu solidaritātei (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 91
Edit Bauer

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām —
aktīvu vecumdienu un paaudžu 
savstarpējās solidaritātes veicināšana, 
vitalitātes saglabāšana un cieņas 
ievērošana pret visiem cilvēkiem (turpmāk
„Eiropas gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 92
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām un 
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(turpmāk „Eiropas gads”). paaudžu solidaritātei (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 93
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām un 
paaudžu solidaritātei (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Or. de

Grozījums Nr. 94
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”).

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām
(turpmāk „Eiropas gads”). Attiecīgā gada 
apakšnosaukums „Vitalitātes, cieņas un 
paaudžu solidaritātes veicināšana”.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot paaudžu solidaritāti.
Aktīvu vecumdienu priekšnoteikums ir 
laba veselība. Tādēļ ar Eiropas gada 
pasākumiem neatņemami ir jāatbalsta 
veselīgas vecumdienas un jāīsteno 
veselīga dzīvesveida vecumdienu 
veicināšanas pasākumi. Aktīvas 
vecumdienas nozīmē labāku iespēju un 
darba apstākļu radīšanu, lai ļautu vecākiem
darba ņēmējiem palikt darba tirgū, cita 
starpā nodrošinot elastīgākas darba 
attiecības, sociālās atstumtības apkarošanu, 
veicinot aktīvu līdzdalību sabiedrības 
dzīvē, un kvalitatīvu un pieejamu sociālās 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, kas 
ļautu novecot ar cieņu, kā arī veselīga 
dzīvesveida veicināšanu vecumdienās.
Pamatojoties uz to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. cs

Grozījums Nr. 96
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
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pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot paaudžu solidaritāti.
Aktīvas vecumdienas nozīmē labāku
piekļuvi mūžizglītībai un citām iespējām 
un vecākiem cilvēkiem ērtu un atbalstošu
darba apstākļu radīšanu, lai ļautu vecākiem 
darba ņēmējiem palikt darba tirgū,
nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 97
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Eiropas gada vispārējais mērķis ir atvieglot 
ilgtspējīgas aktīvu vecumdienu kultūras 
izveidi Eiropā, balstoties uz principu par 
sabiedrību visām vecuma grupām un
paaudžu solidaritāti. Šajā sakarībā 
Eiropas gadā veicina un atbalsta
dalībvalstu un to reģionālo un vietējo 
iestāžu, sociālo partneru, pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp uzņēmēju aprindu,
centienus veicināt aktīvu dzīvesveidu 
vecumdienās un pastiprināt potenciāla 
mobilizācijas pasākumus to iedzīvotāju 
strauji augošajā grupā, kuri ir gandrīz 
sasnieguši 50 gadu vecumu vai ir vecāki 
par 50 gadiem, tādējādi izveidojot 
sabiedrību visām vecuma grupām un 
veicinot paaudžu solidaritāti un sadarbību.
Aktīvas vecumdienas ir veselības, 
līdzdalības un drošības iespēju 
optimizēšanas process, lai uzlabotu 
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novecojošo cilvēku dzīves kvalitāti. Tas 
ļauj cilvēkiem savā dzīvē apzināt 
labsajūtas potenciālu un piedalīties 
sabiedrībā atbilstīgi savām vajadzībām, 
vēlmēm un spējām, vienlaikus sniedzot 
pienācīgu aizsardzību, drošību un aprūpi 
tad, kad viņiem ir vajadzība palīdzība. 
Aktīvas vecumdienas nozīmē labāku 
iespēju un darba apstākļu radīšanu, lai 
ļautu vecākiem darba ņēmējiem palikt 
darba tirgū, diskriminācijas vecuma dēļ un
sociālās atstumtības apkarošanu, vecāku 
cilvēku lomas veicināšanu sabiedrības 
dzīvē, ģimenes dzīvē un brīvprātīgā darba 
pasākumos, veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās un tā sekmēšanu 
ar profilaktiskiem pasākumiem un 
kvalitatīvu sociālās un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 98
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot paaudžu solidaritāti.
Aktīvas vecumdienas nozīmē labāku 
iespēju un darba apstākļu radīšanu, lai 
ļautu vecākiem darba ņēmējiem palikt 
darba tirgū atbilstīgi to spējām un vēlmēm, 
sociālās atstumtības apkarošanu, veicinot 
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sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē,
invaliditātes un hronisku slimību — kas 
dārgi izmaksā gan pašiem iedzīvotājiem, 
gan veselības aprūpes sistēmai —
attālināšanu un veselīga dzīvesveida 

veicināšanu vecumdienās. Aktīvas 
vecumdienas ļautu izskaust visus 
negatīvos stereotipus par vecākiem 
cilvēkiem kā vājiem un sabiedrību 
finansiāli apgrūtinošiem sabiedrības 
locekļiem. Pamatojoties uz to, Eiropas 
gada mērķi ir:

Or. en

Pamatojums

Aktīvu vecumdienu politikai būtu vecākiem cilvēkiem jāsniedz iespēja turpināt darba dzīvi, 
pamatojoties uz viņu tiesībām, vajadzībām, vēlmēm un spējām. Invaliditāte un slikta veselība 
maksā dārgi. Ja cilvēki noveco, būdami pie labas veselības, medicīnisko izmaksu pieaugums 
nav tik straujš. Negatīvie stereotipi par vecākiem cilvēkiem galvenokārt koncentrējas uz viņu 
nespēju dzīvot patstāvīgi hronisku slimību dēļ un jautājumu par ilgtspējīgiem pensiju 
režīmiem.

Grozījums Nr. 99
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un
paaudžu solidaritāti, kā arī pastiprināt 
potenciāla mobilizācijas pasākumus to 
iedzīvotāju strauji augošajā grupā, kuri ir 
gandrīz sasnieguši 50 gadu vecumu vai ir 
vecāki par 50 gadiem, tādējādi saglabājot
paaudžu solidaritāti. Aktīvas vecumdienas 
nozīmē labāku izredžu, darba apstākļu un 
mūžizglītības iespēju radīšanu, lai ļautu 
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palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

vecākiem darba ņēmējiem palikt darba 
tirgū, tostarp jo īpaši to darbinieku 
institucionalizētu pārkvalificēšanu, kuri 
strādā fiziski smagu darbu, lai viņus 
varētu nodarbināt viņu vecumam 
piemērotā darbā, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās un nabadzības 
izskaušanu, garantējot pienācīgus 
ienākumus, pilnvērtīgu un izmaksu ziņā 
pieejamu piekļuvi sociālās aprūpes 
pakalpojumiem un kvalitatīvus veselības 
aprūpes pakalpojumus pensionētām 
personām. Pamatojoties uz to, Eiropas 
gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 100
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Eiropas gada vispārējais mērķis ir atvieglot 
ilgtspējīgas un vides ziņā neierobežotas 
aktīvu vecumdienu kultūras izveidi 
Eiropā, balstoties uz principu par visu 
sabiedrību visām vecuma grupām un 
paaudžu solidaritāti. Šajā sakarībā 
Eiropas gadā ir paredzēts veicināt un 
atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp baznīcu un 
nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanā aktīvi darbojošos asociāciju,
centienus veicināt aktīvu dzīvesveidu 
vecumdienās un pastiprināt potenciāla 
mobilizācijas pasākumus to iedzīvotāju 
strauji augošajā grupā, kuri ir gandrīz 
sasnieguši 50 gadu vecumu vai ir vecāki 
par 50 gadiem, tādējādi saglabājot vecāku 
cilvēku vitalitāti, veicinot viņu līdzdalību 
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sabiedrībā, izveidojot sabiedrību visām 
vecuma grupām un sekmējot paaudžu
solidaritāti un sadarbību. Aktīvas 
vecumdienas nozīmē labāku iespēju un 
darba apstākļu radīšanu, lai ļautu vecākiem 
darba ņēmējiem palikt darba tirgū, sociālās 
atstumtības apkarošanu, atbalstot vecāku 
cilvēku lomu ģimenes dzīvē, tostarp 
kopīgā nākotnes plānošanā, brīvprātīgā 
darba pasākumos un viņu aktīvu 
līdzdalību sabiedrības dzīvē, un veselīga 
dzīvesveida veicināšanu vecumdienās.
Pamatojoties uz to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot paaudžu solidaritāti.
Aktīvas vecumdienas nozīmē labāku 
iespēju un darba apstākļu radīšanu, lai 
ļautu vecākiem darba ņēmējiem palikt 
darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Darba tirgū bez 
diskriminācijas vai aizspriedumiem 
jāiekļauj arī vecāki cilvēki, kuri cieš no 
hroniskām slimībām. Pamatojoties uz to, 
Eiropas gada mērķi ir:
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un 
pastiprināt potenciāla mobilizācijas 
pasākumus to iedzīvotāju strauji augošajā 
grupā, kuri ir gandrīz sasnieguši 50 gadu 
vecumu vai ir vecāki par 50 gadiem, 
tādējādi saglabājot starppaaudžu
solidaritāti. Aktīvas vecumdienas nozīmē 
labāku iespēju un darba apstākļu radīšanu, 
lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem
palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību
sabiedrības dzīvē, un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Eiropas gada vispārējais mērķis ir atvieglot 
ilgtspējīgas aktīvu vecumdienu kultūras 
izveidi Eiropā, balstoties uz principu par 
sabiedrību visām vecuma grupām un
paaudžu solidaritāti. Šajā sakarībā 
Eiropas gadā veicina un atbalsta
dalībvalstu un to reģionālo un vietējo 
iestāžu, sociālo partneru, uzņēmējdarbības 
nozares un pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanā aktīvi darbojošos asociāciju,
centienus veicināt aktīvu dzīvesveidu 
vecumdienās un pastiprināt potenciāla 
mobilizācijas pasākumus to iedzīvotāju 
strauji augošajā grupā, kuri ir gandrīz 
sasnieguši 50 gadu vecumu vai ir vecāki 
par 50 gadiem, tādējādi saglabājot vecāku 
cilvēku vitalitāti, veicinot viņu līdzdalību 
sabiedrībā, izveidojot ilgtspējīgu 
sabiedrību visām vecuma grupām un 
sekmējot paaudžu solidaritāti un 
sadarbību. Eiropas gadā arī veicina 
konkrētus pasākumus, kas pēc iespējas 
nodrošinātu vecāku cilvēku iekļaušanu 
darba tirgū, kā arī visiem paredzētas 
izglītības un apmācības iespējas, lai 
mazinātu bezdarbu un nepieļautu 
ilglaicīgu sociālo atstumšanu. Aktīvas 
vecumdienas nozīmē labāku iespēju un 
darba apstākļu radīšanu, lai ļautu vecākiem 
darba ņēmējiem palikt darba tirgū,
diskriminācijas vecuma dēļ un sociālās 
atstumtības apkarošanu, vecāku cilvēku 
lomas veicināšanu ģimenes dzīvē, 
brīvprātīgā darba pasākumos un viņu 
līdzdalības veicināšanu sabiedrības dzīvē, 
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veselīga dzīvesveida veicināšanu 
vecumdienās un tā sekmēšanu ar 
profilaktiskiem pasākumiem un 
kvalitatīvu sociālās un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāki
cilvēki sniedz sabiedrībai, ģimenes dzīvei 
un tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāku cilvēku potenciāla mobilizēšanas 
pasākumus, lai līdzsvarotu nelabvēlīgās 
sekas, ko radījusi pēckara demogrāfiskā
sprādziena paaudzes pensionēšanās un 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita 
sarukšana;

Or. it

Grozījums Nr. 104
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 

(1) uzlabot sabiedrības informētību par
veselīgu un aktīvu vecumdienu būtisko 
nozīmi, lai uzsvērtu lietderīgo devumu, ko 
vecāki cilvēki sniedz ģimenei, sabiedrībai 
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tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

un tautsaimniecībai, veicinātu un 
nodrošinātu to cilvēku aktīvu dalību darba 
tirgū, kuri ir vecāki par 55 gadiem, 
atbalstītu padomdevēju lomu attiecībās ar 
jaunākām paaudzēm un vispār darītu 
vairāk, lai pastiprinātu vecāku cilvēku 
potenciāla mobilizēšanas pasākumus;

Or. cs

Grozījums Nr. 105
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāki
cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, apkarotu diskrimināciju 
vecuma dēļ, veicinātu aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu vecumdienās, nojauktu 
šķēršļus un atzītu visu vecuma grupu 
daudzveidību un pastiprinātu vecāku
cilvēku potenciāla mobilizēšanas 
pasākumus neatkarīgi no viņu etniskās vai 
kultūras izcelsmes, dzimuma vai seksuālās 
orientācijas, kā arī veicinātu vienlīdzīgas 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par (1) uzlabot sabiedrības informētību par 
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aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

lietderīgo devumu, ko vecāki cilvēki sniedz 
sabiedrībai un tautsaimniecībai, veicinātu 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu 
vecumdienās un pastiprinātu vecāku
cilvēku potenciāla mobilizēšanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāki
cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāku cilvēku potenciāla mobilizēšanas 
pasākumus, nodrošinot izglītības un 
mūžizglītības iespējas visā dzīves laikā, 
sniedzot iespēju vecākiem cilvēkiem aktīvi 
piedalīties ekonomikas attīstībā un 
brīvprātīgā darba pasākumos un mudinot 
vecākus cilvēkus vecumdienās piedalīties 
ģimenes un sabiedrības dzīvē;

Or. en

Pamatojums

Ar izglītības un mūžizglītības mācību programmām varētu mudināt vecākus cilvēkus pilnībā 
piedalīties sabiedrības dzīvē, tādējādi veicinot aktīvas vecumdienas.
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Grozījums Nr. 108
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāki
cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāku cilvēku potenciāla mobilizēšanas 
pasākumus; ir svarīgi, lai ar augstākās 
izglītības un profesionālās izglītības 
programmām veicinātu tādu uzņēmuma 
kultūru, kurā tiek atzīts vecāku 
darbinieku sniegtais vērtīgais ieguldījums, 
un lai tiktu pieņemti īpaši pasākumi darba 
ņēmēju un darba devēju pienācīgai 
informēšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 109
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāki
cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un paaudžu 
solidaritāti un pastiprinātu vecāku cilvēku 
potenciāla mobilizēšanas pasākumus, īpašu 
uzmanību pievēršot konkrētiem plāniem, 
kā izskaust nabadzību vecumdienās, jo 
īpaši sieviešu gadījumā;
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Or. en

Grozījums Nr. 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) ar atbilstīgu medicīnisku uzraudzību 
aizsargāt vecākus cilvēkus, kuri turpina 
strādāt, neatkarīgi no struktūras, kurā šis 
darbs tiek veikts;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar apsvērumos sniegtajiem secinājumiem (“veselīgas un cilvēka cienīgas 
vecumdienas” un “lai panāktu sociālo kohēziju, ir svarīgi veicināt iedzīvotāju veselīgas un 
aktīvas vecumdienas”, vecākiem cilvēkiem, kuri turpina profesionālo darbību, būtu jāsaņem 
pienācīga medicīniskā aizsardzība. Būtu jāņem vērā vecāku cilvēku veselības problēmas un 
jāizstrādā konkrēta veselības aprūpes programma.

Grozījums Nr. 111
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu veselīgu un aktīvu vecumdienu 
politiku, noteiktu un izplatītu labu praksi 
un veicinātu sadarbību un sinerģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu problemātiskos jautājumus un 
izplatītu labu praksi un veicinātu sadarbību 
un sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku,
Eiropā atbalstītu ilgtspējīgas un drošas 
pensiju shēmas, noteiktu un izplatītu labu 
praksi un veicinātu sadarbību un sinerģijas;

Or. de

Grozījums Nr. 114
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes (2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
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apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām — jo īpaši 
sociālajiem partneriem — visos līmeņos, 
lai veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

Or. el

Grozījums Nr. 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku un 
Savienībā izveidotu ilgtspējīgu un drošu 
valsts pensiju sistēmu, noteiktu un izplatītu 
labu praksi un veicinātu sadarbību un 
sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku, 
noteiktu un izplatītu labu praksi un 
veicinātu sadarbību un sinerģijas;

(2) stimulēt diskusijas un attīstīt pieredzes 
apmaiņu starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos, lai 
veicinātu aktīvu vecumdienu politiku,
ilgtspējīgas un drošas pensiju sistēmas 
Eiropā, balstoties uz aroda un privāto 
pensiju dažādām kombinācijām, noteiktu 
un izplatītu labu praksi un veicinātu 
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sadarbību un sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku un horizontālu pieeju, 
izmantojot konkrētus pasākumus, un 
uzņemties ar veselīgām un aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu (tostarp pasākumus, ar kuriem 
veicinātu piekļuvi pienācīgai un 
kvalitatīvai veselības un sociālajai 
aprūpei).

Or. en

Grozījums Nr. 118
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt novatoriskus un vietējā mērogā 
piemērotus risinājumus un uzņemties ar 
aktīvām vecumdienām un paaudžu 
solidaritāti saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos ar 
aktīvu pilsoniskās sabiedrības un sociālo 
partneru līdzdalību izstrādāt politiku, 
izmantojot konkrētus pasākumus, un 
uzņemties ar aktīvām vecumdienām 
saistītu konkrētu mērķu īstenošanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 120
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu Eiropas Savienībai,
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
visos līmeņos ar aktīvu pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp uzņēmējdarbības 
nozares, līdzdalību izstrādāt un kopīgi 
piemērot politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētas 
darbības, un pieņemt īpašus pasākumus ar 
aktīvām vecumdienām saistītu konkrētu 
mērķu īstenošanai.

Or. it

Grozījums Nr. 122
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu, īpašu uzsvaru liekot uz to, lai 
tiktu veicinātas informēšanas stratēģijas 
un mudināts pareizi piemērot 
pamatnostādnes par veselības aizsardzības 
un drošības uzlabošanu darba vietās, kam 
ir galvenā nozīme aktīvu vecumdienu 
politikā.

Or. el
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Grozījums Nr. 123
Corina Creţu

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu Eiropas Savienībai,
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām
ar aktīvu pilsoniskās sabiedrības un 
uzņēmējdarbības nozares līdzdalību visos 
līmeņos izstrādāt politiku, izmantojot 
konkrētus pasākumus, un uzņemties ar 
aktīvām vecumdienām saistītu konkrētu 
mērķu īstenošanu, kā arī apkarot krīzes 
izmaksu netaisnīgu sociālo sadalījumu, jo 
dažās dalībvalstīs lejupslīdes novēršanas 
pasākumi, pensiju samazināšana un 
sliktas kvalitātes veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumi visvairāk ietekmē 
tieši vecākus cilvēkus.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos 
izstrādāt politiku, izmantojot konkrētus 
pasākumus, un uzņemties ar aktīvām 
vecumdienām saistītu konkrētu mērķu 
īstenošanu.

(3) piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām visos līmeņos ar 
aktīvu pilsoniskās sabiedrības un baznīcu 
līdzdalību izstrādāt politiku, izmantojot 
konkrētus pasākumus, un uzņemties ar 
aktīvām vecumdienām saistītu konkrētu 
mērķu īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) veicināt konsekventas 
struktūrpolitikas ieviešanu ģimenes jomā, 
kas var būtiski ietekmēt demogrāfisko 
attīstību; šī politika var izpausties 
pasākumos, ar kuriem atbalsta mātes, 
bērnu izglītību, darba un ģimenes dzīves 
apvienošanu un augstāk novērtē vecāku 
cilvēku sniegto devumu ģimenē, ņemot 
vērā vecāku cilvēku un jauniešu kultūras 
un vērtību apmaiņu. 

Or. it

Grozījums Nr. 126
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) ieviest vai nostiprināt bezpeļņas 
organizācijām izdevīgu strukturālo fiskālo 
politiku, lai tās varētu plānot un īstenot 
pasākumus, ar kuriem nepārtraukti, nevis 
tikai pa laikam atbalstītu vecākus cilvēkus 
un nelabvēlīgas iedzīvotāju grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) stimulēt vispusēju vecuma 
pārvaldības stratēģiju izstrādi valsts un 
uzņēmumu līmenī, sagatavojot jauna 
veida noteikumus par darba un ģimenes 
dzīves apvienošanu, kuri būtu pielāgoti 
vecāku darba ņēmēju īpašajām 
vajadzībām un ar kuriem sniegtu 
priekšrocības personām ar ilgāku darba 
stāžu.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) mudināt ideju apmaiņu Eiropas 
līmenī par profilakses kā atsevišķa 
veselības politikas jautājuma nozīmi, 
īpašu uzsvaru liekot uz veselības 
problēmām, kas saistītas ar vecumu.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) kopā ar Eiropas Parlamenta 
2010. gada 6. oktobra ziņojumā par 
paaudžu solidaritāti noteiktajiem 
mērķiem:
– uzlabot vecāku cilvēku cieņu, veselību, 
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dzīves kvalitāti un neatkarību;
– nodrošināt viņiem vienlīdzīgu piekļuvi 
veselības aprūpes pakalpojumiem 
neatkarīgi no ienākumu līmeņa;
– jo īpaši atspoguļot veselības 
apdraudējumus, ar ko saskaras cilvēki, 
kuri pēkšņi pārtrauc strādāt;
– akcentēt slimību profilakses 
nepieciešamību, šajā nolūkā prasot 
dalībvalstīm veicināt veselīgu dzīvesveidu 
un veikt smēķēšanas, pārmērīgas alkohola 
lietošanas, aptaukošanās un citu lielāko 
veselības apdraudējumu samazināšanai 
nepieciešamos pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Georges Bach, Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Kopumā vairāk atzīt un atbalstīt 
vecāku cilvēku devumu Eiropas 
ekonomikas un sociālajā attīstībā, īpaši 
ņemot vērā viņu pieredzi, kas ekonomikai 
un sabiedrībai sniedz īpašu pievienoto 
vērtību.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences, pasākumi un iniciatīvas, lai – konferences, pasākumi un iniciatīvas ar 
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sekmētu diskusijas, uzlabotu informētību 
un veicinātu konkrētu saistību uzņemšanos;

uzņēmējdarbības nozares un MVU ciešu 
līdzdalību, lai sekmētu diskusijas, uzlabotu 
informētību un veicinātu konkrētu saistību 
uzņemšanos, kas palīdzētu sasniegt 
noturīgus un paliekošus rezultātus, 
izvērtējot efektīvas metodes un pasākumus 
turpmākajām iniciatīvām un darbībām 
aktīvu vecumdienu jomā;

Or. cs

Grozījums Nr. 132
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences, pasākumi un iniciatīvas, lai 
sekmētu diskusijas, uzlabotu informētību 
un veicinātu konkrētu saistību uzņemšanos;

– konferences, pasākumi un iniciatīvas ar 
aktīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, 
lai sekmētu diskusijas, uzlabotu 
informētību un veicinātu konkrētu saistību 
uzņemšanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 133
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences, pasākumi un iniciatīvas, lai 
sekmētu diskusijas, uzlabotu informētību 
un veicinātu konkrētu saistību uzņemšanos;

– konferences, pasākumi, kultūras forumi, 
darbsemināri un iniciatīvas, lai sekmētu 
diskusijas, uzlabotu informētību un 
veicinātu konkrētu saistību uzņemšanos;

Or. en
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Pamatojums

Darbsemināri un kultūras forumi varētu palīdzēt mobilizēt plašu sabiedrību, koncentrējoties 
galvenokārt uz informācijas un pieredzes apmaiņu starp paaudzēm un brīvprātīgo darbu.

Grozījums Nr. 134
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences, pasākumi un iniciatīvas, lai 
sekmētu diskusijas, uzlabotu informētību 
un veicinātu konkrētu saistību uzņemšanos;

– konferences, pasākumi un iniciatīvas ar 
aktīvu pilsoniskās sabiedrības un baznīcu 
līdzdalību, lai sekmētu diskusijas, uzlabotu 
informētību un veicinātu konkrētu saistību 
uzņemšanos, radot noturīgu un paliekošu 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas;

– informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas, kuru veids pielāgots valsts, 
reģionālajiem vai vietējiem apstākļiem un 
mērķgrupām; multivides, novatorisku un 
jaunu metožu izmantošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas;

informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas, izmantojot multividi un 
sociālos tīklus;

Or. ro

Grozījums Nr. 137
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informācijas, reklāmas un izglītošanas
kampaņas;

– informācijas, reklāmas, izglītošanas un
apmācības kampaņas;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– forumi, lai konsolidētu un analizētu 
pierādījumus par sniegto labumu, kā arī 
dažādas metodes vecāku cilvēku 
iesaistīšanai, ar mērķi izstrādāt 
pamatnostādnes par pierādītu 
paraugpraksi;

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņa;

– informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņa, izmantojot atklāto koordinācijas 
metodi, kas jo īpaši paredz nodrošināt visu 
sabiedrības locekļu sociālo integrāciju un 
kvalitatīvus veselības aprūpes un 
ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Atklātā koordinācijas metode ir attaisnojusi sevi kā ļoti lietderīgu instrumentu politikas 
attīstības veicināšanai dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 140
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētījumi un apsekojumi Savienības un 
valstu līmenī, un rezultātu izplatīšana.

– pētījumi un apsekojumi Savienības un 
valstu līmenī, un rezultātu izplatīšana, 
uzsverot aktīvu vecumdienu politikas 
ekonomisko un sociālo ietekmi.

Or. el

Grozījums Nr. 141
Edit Bauer

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētījumi un apsekojumi Savienības un
valstu līmenī, un rezultātu izplatīšana.

– pētījumi un apsekojumi Savienības un 
valstu līmenī, piemēram, par agrīnas 
pensionēšanās iemesliem, vardarbību pret 
vecākiem cilvēkiem, vecāku cilvēku darba 
organizācijas veidu elastīgumu un 
rezultātu izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– programmas iedzīvotāju līdzdalībai 
Eiropas gada mērķu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Edit Bauer

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumi, kas koncentrējas uz veselības 
aprūpes profilakses pasākumiem veselīgu 
vecumdienu veicināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumi, lai novecojošos un jaunos 
cilvēkus iesaistītu kopīgās iniciatīvās, kas 
paredz izcelt viņu raksturīgās iezīmes un 
iespējas, kuras sniedz paaudžu pieredzes 
apmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju.

3. Komisija un dalībvalstis ņem vērā 
dzimumu līdztiesības integrēto pieeju, kā 
arī invalīdu un etnisko minoritāšu, jo 
īpaši romu, iesaistīšanu Eiropas gada 
īstenošanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 146
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju.

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju un nepieciešamību 
iesaistīt visas paaudzes, un tām būtu 
jācenšas izstrādāt visas paaudzes 
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aptverošu pieeju, kas atzītu to 
daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības
integrēto pieeju.

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā integrēto pieeju
dzimumu līdztiesībai un invaliditātei un 
nepieciešamību apkarot visa veida 
diskrimināciju pret vecākiem cilvēkiem.

Or. it

Grozījums Nr. 148
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju.

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā nepieciešamību 
iekļaut sieviešu un vīriešu stāvokļa 
atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju.

3. Eiropas gada īstenošanā Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā dzimumu līdztiesības 
integrēto pieeju, koncentrējoties 
galvenokārt uz sieviešu un vīriešu 
atšķirīgajām vajadzībām, un jo īpaši 
vientuļu vecāku sieviešu vajadzībām (cita 
starpā attiecībā uz hroniskām slimībām, 
nabadzību u.c.).

Or. en

Pamatojums

Sievietes parasti dzīvo ilgāk par vīriešiem. Sieviešu ilgmūžība un tradicionālā ģimenes 
aprūpētājas loma rada lielāku iespējamību, ka viņas cietīs no sliktas veselības, kas savukārt 
izraisīs lielāku nabadzību vecumdienās.

Grozījums Nr. 150
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ņem vērā pārrobežu 
pasākumu iespējamību reģionālā vai 
vietējā līmenī, lai sasniegtu 2. pantā 
minētos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Kopējais finansējums un budžets

Eiropas Savienība nodrošina Eiropas 
gadam aktīvām vecumdienām un paaudžu 
solidaritātei EUR 20 miljonu budžetu, no 
kura EUR 10 miljoni paredzēti 
pasākumiem dalībvalstīs, kas apņemas 
ieguldīt no savas puses vēl EUR 
10 miljonus.

Or. de

Grozījums Nr. 152
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, 
kas atbild par tās dalības Eiropas gadā 
organizēšanu. Valstu koordinatori 
nodrošina arī to, lai valstī veiktie pasākumi 
būtu pienācīgi saskaņoti.

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, 
kas atbild par tās dalības Eiropas gadā 
organizēšanu. Valstu koordinatori 
nodrošina arī to, lai valstī veiktie pasākumi 
būtu pienācīgi saskaņoti un lai 
programmās tiktu iesaistītas ieinteresētās 
personas, sociālie partneri un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, 
kas atbild par tās dalības Eiropas gadā 

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, 
kas atbild par tās dalības Eiropas gadā 
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organizēšanu. Valstu koordinatori 
nodrošina arī to, lai valstī veiktie pasākumi 
būtu pienācīgi saskaņoti.

organizēšanu. Valstu koordinatori strādā 
neatkarīgi, paužot ne tikai valdības 
viedokli, un nodrošina arī to, lai valstī 
veiktie pasākumi būtu pienācīgi saskaņoti.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē sanāksmes ar valstu 
koordinatoriem, lai nodrošinātu 
koordināciju Savienības līmenī un 
apmainītos ar informāciju, tostarp par 
uzņemtajām saistībām un to īstenošanu 
dalībvalstīs.

Komisija organizē sanāksmes ar valstu 
koordinatoriem, lai nodrošinātu 
koordināciju Savienības līmenī un 
apmainītos ar informāciju, tostarp par 
uzņemtajām saistībām un to īstenošanu 
dalībvalstīs. Komisija uzrauga notikumu 
attīstību valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, izmantojot novērtēšanas metodes, 
tostarp salīdzinošos rādītājus, un 
vajadzības gadījumā var ieviest jaunas 
pieejas un instrumentus politikas mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērtēt valsts, reģionālajā un vietējā līmenī sasniegto progresu politikas 
īstenošanā, kas paredz saglabāt pienācīgu veselības aprūpes līmeni un nodrošināt vecāku 
cilvēku sociālo integrāciju. Šis izvērtējums būtu jāveic Komisijai, izmantojot vairākus tās 
rīcībā esošus rīkus un instrumentus.

Grozījums Nr. 155
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības līdzfinansējums Eiropas gada 
pasākumiem atbilst tām prioritātēm un 
noteikumiem, kuri attiecas uz pašreizējām 
gada vai daudzgadu programmām un 
autonomām budžeta pozīcijām, jo īpaši 
nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
arī piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikas virzieniem, kas 
arī sniedz ieguldījumu aktīvu vecumdienu 
veicināšanā, piemēram, no programmām 
un politikas virzieniem izglītības un 
kultūras, veselības aprūpes, pētniecības, 
informācijas sabiedrības, reģionālās 
politikas un transporta politikas jomā, kā 
arī no politikas virzieniem un prakses 
mājokļu un hipotēku jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Martin Kastler

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada tēma būs prioritāte 
dalībvalstīs izvietoto Komisijas 
pārstāvniecību saziņas pasākumos un to 
attiecīgo galveno Eiropas līmeņa tīklu 
programmās, kuri saņem atbalstu no 
Savienības budžeta uzturēšanas izmaksu 
segšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izvērtēšanas nolūkos mudina 
valstu statistikas birojus pievērst īpašu 
uzmanību, lai novērtētu 3. panta 
1. punktā noteiktās darbības, kas to 
teritorijā norisinās Eiropas gada laikā, jo 
īpaši ņemot vērā valsts atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Eiropas Reģionu komitejai 
ziņojumu par šajā lēmumā paredzēto 
iniciatīvu īstenošanu, rezultātiem un 
vispārējo novērtējumu.

Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Eiropas Reģionu komitejai 
ziņojumu par šajā lēmumā paredzēto
Komisijas un dalībvalstu iniciatīvu 
īstenošanu, rezultātiem un vispārējo
novērtējumu.

Or. de

Grozījums Nr. 159
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2013. gada 
31. decembrim iesniedz Komisijai valsts 
ziņojumu par īstenošanu un rezultātiem, 
kā arī vispārējo novērtējumu par šajā 
lēmumā paredzētajām iniciatīvām.

Or. en


