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Alteração 25
Anna Záborská

Proposta de decisão
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo (2012) (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
Intergeracional (2012) (Texto relevante 
para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 26
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 25.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, a União reconhece 
e respeita o direito das pessoas idosas a 
uma existência condigna e independente e 
à sua participação na vida social e cultural.

(3) Nos termos do artigo 25.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, a União reconhece 
e respeita o direito das pessoas idosas a
terem acesso a apoios adequados em 
matéria de saúde e social, uma existência 
condigna e independente e à sua 
participação na vida social e cultural.

Or. en

Alteração 27
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O envelhecimento constitui, sem 
dúvida, um desafio para toda a sociedade 
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e todas as gerações na Europa, embora se 
trate igualmente de uma questão de 
solidariedade intergeracional e, 
nomeadamente, do papel da família.

Or. cs

Alteração 28
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Nos termos do artigo 34. º da Carta 
dos Direitos Fundamentais, a União 
reconhece e respeita o direito às 
prestações de segurança social e aos 
serviços sociais que garantem uma 
protecção.

Or. en

Alteração 29
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Nos termos do artigo 35 º da Carta 
dos Direitos Fundamentais, a União 
reconhece o direito de todos os cidadãos a 
um elevado nível de protecção da saúde.

Or. en
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Alteração 30
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento saudável e 
activo e por garantir que as coortes do baby 
boom – que, em geral, são mais saudáveis e 
mais instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade. Há que fomentar a 
flexibilidade nas relações de trabalho -
nomeadamente nos chamados "contratos 
atípicos" - de forma a garantir que todos 
os cidadãos possam trabalhar de acordo 
com a sua situação.

Or. cs

Alteração 31
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que a população com perto de 
sessenta anos ou mais, em rápido 
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instruídas do que aquelas que as
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

crescimento - que, em geral, é mais
saudável e mais instruída que as gerações 
anteriores – tenha boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade e na vida familiar.

Or. en

Alteração 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico, 
nomeadamente numa altura de 
abrandamento económico e de reforço das 
limitações orçamentais. Uma das chaves 
para fazer face a esta rápida mudança na 
pirâmide etária passa pela promoção do 
envelhecimento activo e por garantir que as 
coortes do baby boom – que, em geral, são 
mais saudáveis e mais instruídas do que 
aquelas que as precederam – têm boas 
hipóteses de emprego e de participação 
activa na sociedade.

Or. en

Justificação

Em tempos de recessão económica, é particularmente urgente abordar a questão da evolução 
demográfica e responder às necessidades futuras decorrentes do envelhecimento da 
sociedade de forma sustentável e adequada.
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Alteração 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na
família, na vida social e comunitária, 
como por exemplo o voluntariado, a 
aprendizagem ao longo da vida, a 
expressão cultural e o desporto.

Or. en

Alteração 34
Anna Záborská

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das
respostas para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
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emprego e de participação activa na 
sociedade.

emprego e de participação activa na 
sociedade. Outra resposta consiste em 
promover a solidariedade intergeracional.

Or. en

Alteração 35
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade. Por conseguinte, o 
envelhecimento activo requer a adopção 
de uma abordagem pluridimensional e um 
compromisso com medidas aplicáveis ao 
longo de toda a vida e não medidas 
dirigidas para um grupo etário específico.

Or. el

Alteração 36
Corina Creţu

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus (4) Sucessivos Conselhos Europeus 
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reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção da criação de uma cultura 
sustentável de envelhecimento activo ao 
longo da vida e por garantir que a 
população com perto de sessenta anos ou 
mais, em rápido crescimento – que, em 
geral, é mais saudável e mais instruída do 
que as gerações anteriores – tenha boas 
hipóteses de emprego e de participação 
activa na sociedade e na vida familiar.

Or. en

Alteração 37
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção da criação de uma cultura do 
envelhecimento activo permanente 
sustentável e num ambiente sem barreiras 
e por garantir que a população com perto 
de sessenta anos ou mais, em rápido 
crescimento – que, em geral, é mais
saudável e mais instruída do que qualquer 
grupo etário semelhante que a precedeu –
tenha boas hipóteses de emprego e de 
participação activa na vida familiar e na
sociedade.

Or. en
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Alteração 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável, assegurando a universalidade e 
a igualdade de acesso aos serviços de 
saúde. Envelhecer de forma saudável pode 
contribuir para que as pessoas mais velhas 
participem mais no mercado de trabalho, se 
mantenham activas na sociedade durante 
mais tempo e melhorem a sua qualidade de 
vida individual, reduzindo assim a pressão 
sobre os sistemas de cuidados de saúde e 
de segurança social.

Or. pl

Alteração 39
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Um factor fundamental neste 
contexto é o acesso a serviços de saúde e 
sociais. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.
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Or. cs

Alteração 40
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável para todos os cidadãos.
Envelhecer de forma saudável é o processo 
de optimização de oportunidades de bem-
estar físico, social e mental, que permitirá 
às pessoas mais velhas participar 
activamente na sociedade, sem 
discriminações, e beneficiar de uma vida 
independente de boa qualidade. 
Envelhecer de forma saudável pode
igualmente contribuir para que as pessoas 
mais velhas participem mais no mercado 
de trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Or. en

Alteração 41
Anna Záborská

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
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pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social. Neste contexto, a 
entrada na idade da reforma deve ser 
coadjuvada por um projecto que permita 
que a pessoa que está a envelhecer 
mantenha activas as suas aptidões, 
nomeadamente continuando a trabalhar 
ou através do desempenho de actividades 
de voluntariado, em especial as que se 
enquadram no âmbito do trabalho. 

Or. en

Alteração 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável e a sensibilização dos cidadãos 
europeus para os problemas relacionados 
com o envelhecimento da população.
Envelhecer de forma saudável pode 
contribuir para que as pessoas mais velhas 
participem mais no mercado de trabalho, se 
mantenham activas na sociedade durante 
mais tempo e participem em actividades 
socialmente benéficas, como o 
voluntariado, melhorem a sua qualidade de 
vida individual, reduzindo assim a pressão 
sobre os sistemas de cuidados de saúde, de 
pensão e de segurança social, e possam 
viver uma vida condigna numa idade 
avançada.
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Or. en

Alteração 43
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social. A integração global das 
pessoas mais velhas na sociedade é 
fundamental nomeadamente para evitar 
qualquer forma de segregação que possa 
levar estas pessoas a considerarem-se a si 
próprias como cidadãos de segunda classe 
ou a serem percepcionadas como tal.

Or. el

Alteração 44
Corina Creţu

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável de todas as pessoas, 
designadamente das mais velhas, 
apoiando a sua vitalidade e dignidade.
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trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Envelhecer de forma saudável é o processo 
de optimização das oportunidades para 
uma saúde física, mental e social que 
permite às pessoas mais velhas terem um 
papel activo na sociedade, sem 
discriminação, e desfrutarem de uma vida 
independente com uma boa qualidade. 
Envelhecer de forma saudável pode
igualmente contribuir para que as pessoas 
mais velhas participem mais no mercado 
de trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Or. en

Alteração 45
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável de todas as pessoas, 
designadamente das mais velhas, 
apoiando a sua vitalidade e dignidade.
Envelhecer de forma saudável pode 
contribuir para que as pessoas mais velhas 
participem mais no mercado de trabalho, se 
mantenham activas na sociedade durante 
mais tempo e melhorem a sua qualidade de 
vida individual através de um nível mais 
elevado dos serviços e um ambiente sem 
barreiras reduzindo assim a pressão sobre 
os sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Or. en
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Alteração 46
Marisa Matias e Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social. As pessoas mais velhas 
portadoras de doenças crónicas que, de 
resto, se encontram bem, devem ser 
tratadas sem preconceitos ou 
discriminações.

Or. en

Alteração 47
Martin Kastler

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável de todas as pessoas, 
designadamente das mais velhas, 
apoiando a sua vitalidade e dignidade.
Envelhecer de forma saudável é o processo 
de optimização das oportunidades para 
uma saúde física, mental e social, que 
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reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

permite às pessoas mais velhas terem um 
papel activo na sociedade, sem 
discriminação, e desfrutarem de uma vida 
independente com uma boa qualidade. 
Envelhecer de forma saudável pode
igualmente contribuir para que as pessoas 
mais velhas participem mais no mercado 
de trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Or. en

Alteração 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Proposta de decisão
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa e o consequente 
aumento das doenças crónicas torna mais 
importante do que nunca a promoção do 
envelhecimento saudável e o 
desenvolvimento de iniciativas para fazer 
face aos riscos de saúde associados ao 
processo de envelhecimento, como por 
exemplo, a malnutrição. Envelhecer de 
forma saudável pode contribuir para que as 
pessoas mais velhas participem mais no 
mercado de trabalho, se mantenham activas 
na sociedade durante mais tempo e 
melhorem a sua qualidade de vida 
individual, reduzindo assim a pressão sobre 
os sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

Or. en
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Justificação

Grande parte das doenças de que sofrem as pessoas mais velhas são o resultado de factores 
dietéticos, sendo que alguns destes já vêm desde a infância. Amiúde estes factores são 
compostos por alterações que ocorrem naturalmente com o processo de envelhecimento. Os 
custos relacionados com a saúde das pessoas que sofrem de malnutrição são estimados em 
120 mil milhões de euros por ano na UE.

Alteração 49
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Há que tomar novas medidas para 
combater a falta de acesso a informação 
por parte da geração que está a 
envelhecer. O acesso e a utilização das 
novas tecnologias é uma condição 
fundamental para um envelhecimento 
activo e para a inclusão social.

Or. cs

Alteração 50
Vincenzo Iovine e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O envelhecimento activo tem vindo 
a assumir uma importância estratégica 
desde o impacto da crise económica, que 
levou a um aumento maciço do 
desemprego, ao despedimento de 
trabalhadores mais velhos e a uma 
precarização crescente do emprego, para 
além de constituir um desafio adicional 
para a concretização dos objectivos da 
Estratégia Europa 2020 relativos às 
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pessoas idosas, nomeadamente a inclusão 
social e a redução do número de pessoas 
em risco de pobreza.

Or. it

Alteração 51
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O envelhecimento saudável deve ser 
um processo que permita aos cidadãos 
assumirem o controlo sobre a sua saúde e 
melhorarem a sua saúde, nomeadamente 
através da igualdade de acesso a cuidados 
de saúde de qualidade e de longa duração. 
O envelhecimento saudável pode ser 
alcançado através da prática de 
actividades físicas adequadas, de uma 
alimentação saudável e de uma 
medicação correcta adaptada à idade 
avançada, bem como através da 
eliminação de abusos, incluindo os 
físicos, sexuais, psicológicos e 
financeiros, bem como da negligência.

Or. en

Justificação

A fim de promover um envelhecimento activo, os sistemas de saúde devem centrar-se na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem como na eliminação dos abusos de que 
as pessoas idosas são frequentemente vítima e que constituem uma violação dos direitos 
humanos.
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Alteração 52
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A promoção e o planeamento de 
uma estratégia de envelhecimento activo 
deve ter em conta, à luz de certos 
problemas como a grave crise económica 
e social que está a afectar inúmeros países 
da Europa, os grupos vulneráveis da 
sociedade e os trabalhadores, de molde a 
evitar a fragmentação do mercado de 
trabalho e um aumento nos níveis de 
pobreza.

Or. el

Alteração 53
Marian Harkin e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão apresentou os seus pontos 
de vista sobre os desafios demográficos 
enfrentados pela UE e sobre a forma de os 
superar nas suas Comunicações intituladas 
«O futuro demográfico da Europa: 
transformar um desafio em oportunidade», 
de 12 de Outubro de 2006, e «Gerir o 
impacto do envelhecimento da população 
na UE (Relatório sobre o Envelhecimento 
Demográfico 2009)», de 21 de Abril de 
2009.

(6) A Comissão apresentou os seus pontos 
de vista sobre os desafios demográficos 
enfrentados pela UE e sobre a forma de os 
superar nas suas Comunicações intituladas 
«O futuro demográfico da Europa: 
transformar um desafio em oportunidade», 
de 12 de Outubro de 2006, e «Gerir o 
impacto do envelhecimento da população 
na UE (Relatório sobre o Envelhecimento 
Demográfico 2009)», de 21 de Abril de 
2009. Um desses reptos é o número
crescente de pessoas idosas que 
necessitam de cuidados; grande parte 
desses cuidados está a ser prestada por 
prestadores de cuidados que não são 
remunerados. Este importante recurso 
está a ser objecto de pressão.
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Or. en

Alteração 54
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A diversidade étnica e cultural das 
gerações mais velhas na Europa tende a 
aumentar. Por conseguinte, é necessário 
promover activamente a igualdade de 
oportunidades e fomentar a participação. 
Cidadãos activos com diferentes origens 
culturais têm uma função importante de 
elo na sociedade, fomentando a 
integração e promovendo a economia.

Or. en

Alteração 55
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) O Conselho adoptou, em 22 de 
Fevereiro de 2007, uma resolução 
intitulada «Oportunidades e desafios das 
alterações demográficas na Europa:
contribuição das pessoas de idade para o 
desenvolvimento económico e social», na 
qual destacou a necessidade de aumentar as 
possibilidades de participação activa das 
pessoas mais velhas, a existência de novas 
oportunidades económicas («economia 
grisalha») criadas pela procura crescente de 
certas mercadorias e serviços por parte dos 
mais velhos e a importância de promover 
uma imagem positiva destas pessoas junto 

(7) O Conselho adoptou, em 22 de 
Fevereiro de 2007, uma resolução 
intitulada «Oportunidades e desafios das 
alterações demográficas na Europa:
contribuição das pessoas de idade para o 
desenvolvimento económico e social», na 
qual destacou a necessidade de aumentar as 
possibilidades de participação activa das 
pessoas mais velhas, a existência de novas 
oportunidades económicas («economia 
grisalha») criadas pela procura crescente de 
certas mercadorias e serviços por parte dos
mais velhos e a importância de promover a 
melhor saúde e qualidade de vida possível 
(incluindo o acesso a serviços de saúde 



AM\856841PT.doc 21/79 PE458.631v01-00

PT

do público. adequados e de elevada qualidade) e uma 
imagem positiva destas pessoas junto do 
público.

Or. en

Alteração 56
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Conferência "Juntos para a 
Saúde Mental e o Bem-Estar", que se 
realizou de 12 a 13 de Junho de 2008 
durante a Presidência eslovena da UE, 
lançou o Pacto Europeu para a Saúde 
Mental e o Bem-Estar.

Or. en

Justificação

O Pacto visa desenvolver recomendações objecto de apoio conjunto em cinco domínios, entre 
os quais a saúde mental das pessoas mais velhas. É fundamental abordar a questão da saúde 
mental tendo em vista a promoção de um envelhecimento activo e a coesão social na UE.

Alteração 57
Martin Kastler

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) O Conselho adoptou, em 8 de Junho de 
2009, Conclusões sobre «Igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres:
envelhecimento activo e digno», 
reconhecendo que, em toda a UE, as 
mulheres e os homens de mais idade se 
deparam com sérios desafios quando 

(8) O Conselho adoptou, em 8 de Junho de 
2009, Conclusões sobre «Igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres:
envelhecimento activo e digno», 
reconhecendo que, em toda a UE, as 
mulheres e os homens de mais idade se 
deparam com sérios desafios quando 
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procuram viver a sua vida de forma activa 
e envelhecer com dignidade, e propondo 
aos Estados-Membros e à Comissão um 
certo número de medidas.

procuram viver a sua vida de forma activa 
e envelhecer com dignidade, e propondo 
aos Estados-Membros e à Comissão um 
certo número de medidas, nomeadamente 
a  promoção de políticas de 
envelhecimento activo, incluindo as 
diferentes situações nos vários Estados-
Membros e os vários desafios enfrentados 
pelas mulheres e pelos homens.

Or. en

Alteração 58
Marian Harkin e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) O Conselho adoptou, em 20 de 
Novembro de 2009, Conclusões sobre o 
tema «Envelhecimento saudável e com 
dignidade», documento no qual insta 
designadamente a Comissão a 
«desenvolver actividades de sensibilização 
para promover o envelhecimento activo, 
incluindo a eventual celebração em 2012 
do Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo e da Solidariedade Intergeracional».

(9) O Conselho adoptou, em 20 de 
Novembro de 2009, Conclusões sobre o 
tema «Envelhecimento saudável e com 
dignidade», documento no qual insta 
designadamente a Comissão a 
«desenvolver actividades de sensibilização 
para promover o envelhecimento activo, 
incluindo a eventual celebração em 2012 
do Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo e da Solidariedade Intergeracional».
Estas conclusões realçam igualmente a 
importância de ter em conta as questões 
relacionadas com os cuidados e os 
prestadores de cuidados informais, que se 
revestem de extrema importância no 
contexto da solidariedade intergeracional.

Or. en

Alteração 59
Thomas Mann

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) 2012 foi nomeado Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
entre Gerações, conforme expressamente 
solicitado pelo Parlamento Europeu em 
debates nas comissões e na sua 
Resolução, de 11 de Novembro de 2010, 
sobre os desafios demográficos e a 
solidariedade entre gerações, cujo 
resultado final foi uma proposta oficial da 
Comissão Europeia para anunciar a 
nomeação deste Ano Europeu.

Or. de

Alteração 60
Licia Ronzulli e Raffaele Baldassarre

Proposta de decisão
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade. A Comissão 
propôs ainda uma iniciativa emblemática 
intitulada «Agenda para novas 
qualificações e novos empregos», ao 
abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título
«Plataforma europeia contra a pobreza».
Alcançar estes objectivos políticos exige a 
intervenção de todos os níveis dos poderes 
públicos e de várias partes interessadas não 
governamentais; estes intervenientes, por 
sua vez, podem ser apoiados, a nível da 

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade. A Comissão 
propôs ainda uma iniciativa emblemática 
intitulada «Agenda para novas 
qualificações e novos empregos», ao 
abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título
«Plataforma europeia contra a pobreza».
Alcançar estes objectivos políticos exige a 
intervenção de todos os níveis dos poderes 
públicos e de várias partes interessadas não 
governamentais; estes intervenientes, por 
sua vez, podem ser apoiados, a nível da 
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União, por actividades de sensibilização e 
de promoção do intercâmbio das boas 
práticas no âmbito do Ano Europeu. Os 
coordenadores nacionais deverão velar pela 
coordenação e coerência das acções 
nacionais com os objectivos globais do 
Ano Europeu. Está igualmente prevista a 
participação de outras instituições e partes 
interessadas.

União, por actividades de sensibilização e 
de promoção do intercâmbio das boas 
práticas no âmbito do Ano Europeu. Os 
coordenadores nacionais deverão velar pela 
coordenação e coerência das acções 
nacionais com os objectivos globais do 
Ano Europeu. Está igualmente prevista na 
programação e aplicação das medidas de 
apoio e de desenvolvimento social a 
participação e a plena implicação de 
outras instituições e outros actores sociais 
que já operam no sector.

Or. it

Alteração 61
Raffaele Baldassarre e Licia Ronzulli

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O Ano Europeu deve, de 
preferência, ter por resultado a criação de 
uma rede europeia de intercâmbio de 
experiências e das diversas soluções 
adoptadas a nível nacional e local no 
sector em questão.

Or. it

Alteração 62
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) O Conselho adoptou, em 7 de Junho 
de 2010, Conclusões sobre o tema
«Envelhecimento activo», nas quais insta a 
Comissão a «prosseguir a preparação do 

(11) O Conselho adoptou, em 7 de Junho 
de 2010, Conclusões sobre o tema
«Envelhecimento activo», nas quais insta a 
Comissão a «prosseguir a preparação do 
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Ano Europeu para o Envelhecimento 
Activo em 2012, durante o qual poderão 
ser realçados os benefícios do 
envelhecimento activo e respectivo 
contributo para a solidariedade entre as 
gerações, e divulgadas as iniciativas 
promissoras em matéria de apoio ao 
envelhecimento activo a todos os níveis».

Ano Europeu para o Envelhecimento 
Activo em 2012, durante o qual poderão 
ser realçados os benefícios do 
envelhecimento saudável e activo e 
respectivo contributo para a solidariedade 
entre as gerações, e divulgadas as 
iniciativas promissoras em matéria de 
apoio ao envelhecimento saudável e activo 
a todos os níveis».

Or. en

Alteração 63
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Parlamento aprovou, em 11 de 
Novembro de 2010, uma Resolução sobre 
os desafios demográficos e a solidariedade 
entre gerações, apelando aos Estados-
Membros para fazerem do 
envelhecimento activo uma das 
prioridades dos próximos anos e 
sublinhando que o Ano Europeu de 2012 
deve, em especial, pôr em destaque a 
contribuição prestada pelos idosos para a 
sociedade e favorecer acções destinadas a 
fomentar a solidariedade, a colaboração e 
o entendimento entre as gerações.

Or. en

Alteração 64
Corina Creţu

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Parlamento aprovou, em 11 de 
Novembro de 2010, uma Resolução sobre 
os desafios demográficos e a solidariedade 
entre gerações, apelando aos Estados-
Membros para fazerem do 
envelhecimento activo uma das 
prioridades dos próximos anos e 
sublinhando que o Ano Europeu de 2012 
deve, em especial, pôr em destaque a 
contribuição prestada pelos idosos para a 
sociedade e favorecer acções destinadas a 
fomentar a solidariedade e a colaboração 
entre gerações.

Or. en

Alteração 65
Martin Kastler

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os pareceres elaborados pelo 
Comité Económico e Social e pelo Comité 
das Regiões salientam igualmente a 
importância de que se reveste para a 
Europa uma cultura do envelhecimento 
activo. Um dos aspectos específicos diz 
respeito aos cuidados de saúde e à 
protecção contra distúrbios relacionados 
com a idade, em conformidade com a 
denominação dada pelo Comité 
Económico e Social no seu parecer sobre 
«As consequências do envelhecimento da 
população para os sistemas sociais e de 
saúde», de 15 de Julho de 2010.
______________
1 JO C 44 de 11.2.2011, p. 10.

Or. de
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Alteração 66
Thomas Mann

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Na sua Resolução de 11 de 
Novembro de 2010 sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre 
gerações, o Parlamento Europeu 
congratulou-se expressamente com o 
facto de várias organizações voluntárias 
terem declarado o dia 29 de Abril como 
Dia da Solidariedade entre Gerações. Por 
outro lado, instou a Comissão a elaborar 
uma recomendação no sentido de que 
2012 seja proclamado o "Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
entre Gerações", destacando o contributo 
das pessoas idosas para a sociedade e 
procurando formas de associar tanto os 
jovens como os idosos em iniciativas 
conjuntas. 

Or. de

Alteração 67
Corina Creţu

Proposta de decisão
Considerando 11-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A Comissão comunicou no seu 
Segundo Relatório Bienal sobre os 
Serviços Sociais de Interesse Geral que, 
ao passo que existe uma procura 
crescente de serviços sociais e de saúde, 
em muitos países se verifica uma escassez 
de pessoas que trabalham no sector da 
prestação de cuidados, escassez essa 
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devida em parte ao envelhecimento dos 
prestadores de cuidados e à grande 
rotatividade do pessoal. Atendendo 
nomeadamente ao papel fulcral 
desempenhado pelo pessoal dos serviços 
de segurança social, é necessário obviar a 
estas carências de molde a garantir que os 
serviços de cuidados de saúde e de 
segurança social de qualidade suficiente 
estejam acessíveis com vista ao apoio do 
envelhecimento activo.

Or. en

Alteração 68
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de exclusão social.

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento
saudável e activo, a Comissão propôs 
aumentar as taxas de emprego dos 
trabalhadores mais velhos através da 
inovação na organização do trabalho e 
melhorar a empregabilidade destes 
trabalhadores através da melhoria das 
qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de exclusão social.
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Or. en

Alteração 69
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de exclusão social.

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de pobreza e exclusão 
social.

Or. en

Alteração 70
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua "proposta de Decisão do (12) Na sua "proposta de Decisão do 
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Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de exclusão social.

Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão
num ambiente sem barreiras, a fim de
criar oportunidades às pessoas em 
diferentes fases da sua vida, de as proteger 
do risco de exclusão social e de melhorar a 
sua participação activa na sociedade.

Or. en

Alteração 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Conferência sobre o 
"Envelhecimento Activo e Saudável", que 
teve lugar sob a Presidência espanhola da 
UE em 29 e 30 de Abril de 2010, 
apresentou as boas práticas aplicadas na 
Europa no domínio da participação social 
e da solidariedade intergeracional.

Or. en
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Justificação

A Conferência sobre o "Envelhecimento Activo e Saudável" foi importante na medida em que 
apresentou os aspectos fundamentais para manter a saúde e a autonomia pessoal dos idosos 
e promoveu as relações intergeracionais.

Alteração 72
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a correlação
entre deficiência e envelhecimento, contém 
acções pertinentes para as pessoas mais 
velhas. São particularmente relevantes as 
acções em matéria de acessibilidade com 
base na abordagem «Design for All». Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém disposições 
pertinentes para as pessoas mais velhas.

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a frequente
correlação entre deficiência e 
envelhecimento, contém acções pertinentes 
para as pessoas mais velhas. São 
particularmente relevantes as acções em 
matéria de acessibilidade com base na 
abordagem «Design for All». As acções de 
apoio a uma vida independente e à 
inclusão na comunidade são importantes, 
nomeadamente as que visam as pessoas 
idosas portadoras de deficiência que 
necessitam de um elevado nível de apoio e 
com necessidades complexas, pessoas 
essas que são particularmente vulneráveis 
e estão expostas à exclusão social. Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém, nomeadamente,
disposições pertinentes para as pessoas 
mais velhas. A Recomendação do 
Conselho da Europa sobre o 
envelhecimento e as deficiências no 
século XXI, aprovada em 2009, visa 
promover a autonomia e uma vida 
independente para as pessoas idosas 
portadoras de deficiência, através da 
melhoria da qualidade dos serviços e 
assegurando-lhes igualdade de acesso. 
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Nessa recomendação os Estados-
Membros são ainda convidados a adoptar 
abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 73
Corina Creţu

Proposta de decisão
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a correlação 
entre deficiência e envelhecimento, contém 
acções pertinentes para as pessoas mais 
velhas. São particularmente relevantes as 
acções em matéria de acessibilidade com 
base na abordagem «Design for All». Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém disposições 
pertinentes para as pessoas mais velhas.

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a frequente
correlação entre deficiência e 
envelhecimento, contém acções pertinentes 
para as pessoas mais velhas. São 
particularmente relevantes as acções em 
matéria de acessibilidade com base na 
abordagem «Design for All». As acções de 
apoio a uma vida independente e à 
inclusão na comunidade são importantes, 
nomeadamente as que visam as pessoas 
mais velhas portadoras de deficiência, que 
necessitam de um elevado nível de apoio e 
com necessidades complexas, pessoas 
essas que são particularmente vulneráveis 
e estão expostas à exclusão social. Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém, nomeadamente,
disposições pertinentes para as pessoas 
mais velhas. A Recomendação do 
Conselho da Europa sobre o 
envelhecimento e as deficiências no 
século XXI, aprovada em 2009, visa 
promover a autonomia e uma vida 
independente para as pessoas idosas 
portadoras de deficiência através da 
melhoria da qualidade dos serviços e 
assegurando-lhes igualdade de acesso. 
Nessa recomendação os Estados-
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Membros são ainda convidados a adoptar 
abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 74
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu
para a Deficiência, que, dada a correlação 
entre deficiência e envelhecimento, contém 
acções pertinentes para as pessoas mais 
velhas. São particularmente relevantes as 
acções em matéria de acessibilidade com 
base na abordagem «Design for All». Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém disposições 
pertinentes para as pessoas mais velhas.

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar a nova Estratégia Europeia
para a Deficiência 2010-2020 intitulada 
"Compromisso renovado a favor de uma 
Europa sem barreiras", que, dada a 
correlação entre deficiência e 
envelhecimento, contém acções pertinentes 
para as pessoas mais velhas. São 
particularmente relevantes as acções em 
matéria de acessibilidade com base na 
abordagem «Design for All». Além disso, a 
UE e todos os Estados-Membros assinaram 
a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
contém, nomeadamente, disposições 
pertinentes para as pessoas mais velhas.

Or. en

Alteração 75
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão tenciona investir cerca 
de 2 300 000 euros do orçamento de 2011 
para financiar nomeadamente actividades 
de comunicação e conferências da UE no 
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âmbito do Ano Europeu e pretende 
reservar um montante semelhante no 
projecto de orçamento para 2012.

Or. en

Alteração 76
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 14-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(14-B) O tema do Ano Europeu 
constituirá uma prioridade no âmbito das 
actividades de comunicação levadas a 
cabo pelas representações da Comissão 
nos Estados-Membros e nos programas de 
trabalho das principais redes relevantes a 
nível europeu que beneficiam de apoios 
para as suas despesas correntes a partir 
do orçamento da UE.

Or. en

Alteração 77
Thomas Mann

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Na sua Resolução de 11 de 
Novembro de 2010 sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre as 
gerações, o Parlamento Europeu chamou 
a atenção para o facto de as taxas de 
natalidade nos Estados-Membros se terem 
mantido baixas há décadas, situação essa 
que, se não for obviada a tempo, poderá 
colocar um pesado sobre as gerações 
vindouras e conduzir a um conflito sobre 



AM\856841PT.doc 35/79 PE458.631v01-00

PT

a partilha dos encargos.  Atendendo à 
urgência desta questão, importa reservar 
dotações orçamentais excepcionalmente 
elevadas para o Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
entre Gerações; o ano de 2010 pode servir 
como exemplo realista, sendo que para 
esse ano a União Europeia disponibilizou
17 milhões de euros, dos quais 9 milhões 
se destinavam a iniciativas nos Estados-
Membros, e que estes últimos se 
comprometeram a afectar mais 9 milhões 
de euros.

Or. de

Alteração 78
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 

(15) O envelhecimento activo e saudável é 
tido em conta em diversos programas da 
União, como o Fundo Social Europeu, o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o programa PROGRESS, o 
Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida, o Programa no domínio da Saúde 
Pública, os programas específicos sobre as 
tecnologias da informação e da 
comunicação e sobre as ciências 
socioeconómicas e ciências humanas ao 
abrigo do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento, o Plano 
de Acção «Envelhecer bem na sociedade 
da informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
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pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Or. en

Alteração 79
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. No contexto da 
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pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Estratégia Europa 2020, a Comissão 
propôs o lançamento de um projecto-
piloto sobre o envelhecimento activo e a 
saúde até ao início do ano 2011 no âmbito 
da iniciativa "Uma União da inovação". 
Esse projecto-piloto, que constitui a 
primeira parceria em matéria de 
inovação, incluirá a inovação social com 
vista a promover uma melhor qualidade 
de vida, prevenir as doenças, melhorar as 
redes sociais nos sectores públicos e entre 
os parceiros sociais, bem como a propiciar 
a introdução de novas tecnologias que 
permitam manter a qualidade de vida.  
Esse projecto-piloto visa igualmente 
aumentar, até 2020, em dois anos O 
período de vida durante o qual os 
cidadãos gozam de boa saúde. O co-
financiamento, pela União, das actividades 
do Ano Europeu far-se-á em conformidade 
com as prioridades e regras aplicáveis, 
numa base anual ou plurianual, aos 
programas e às rubricas orçamentais 
autónomas existentes no domínio do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
igualdade de oportunidades. Se for caso 
disso, os programas e as políticas de outros 
domínios, como a educação e a cultura, a 
saúde, a investigação, a sociedade da 
informação, a política regional e a política 
de transportes, poderão apoiar o Ano 
Europeu.

Or. en

Alteração 80
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
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Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, a 
Directiva relativa aos cuidados de saúde 
transfronteiras e o Programa de Acção 
Comunitária no domínio da saúde 2008-
2013, os programas específicos sobre as 
tecnologias da informação e da 
comunicação e sobre as ciências 
socioeconómicas e ciências humanas ao 
abrigo do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento, o Plano 
de Acção «Envelhecer bem na sociedade 
da informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

Or. en

Justificação

A Estratégia da União Europeia para a Saúde está intrinsecamente associada ao 
envelhecimento activo na medida em que fomenta uma dieta saudável, a actividade física 
para todos os grupos etários e a igualdade de acesso a cuidados de saúde primários de 
qualidade.
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Alteração 81
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de garantir a participação de 
uma série de organizações diversificadas, 
há que prever procedimentos 
simplificados para eventos e operações de 
menores dimensões.

Or. en

Alteração 82
Licia Ronzulli e Raffaele Baldassarre

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Aquando da aplicação das 
iniciativas associadas ao Ano Europeu, 
há que reconhecer o valor insubstituível 
da família como núcleo natural e 
fundamental da sociedade e o seu papel 
crucial na educação, formação e 
desenvolvimento dos jovens, bem como no 
desenvolvimento da solidariedade entre 
gerações.

Or. it

Alteração 83
Raffaele Baldassarre e Licia Ronzulli

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) As iniciativas relacionadas com o 
envelhecimento demográfico associado ao 
tema do Ano Europeu deverão estimular 
uma reflexão sobre a reestruturação dos 
sistemas de protecção e de solidariedade 
social, incluindo a plena participação dos 
parceiros sociais, da sociedade civil e das 
organizações sem fins lucrativos.

Or. it

Alteração 84
Marian Harkin e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão propõe o lançamento 
de uma Parceria Inovadora para o 
Envelhecimento Activo e Saudável 
(PIEAS) no âmbito da Iniciativa 
emblemática "Europa 2020 - União da 
Inovação", visando tratar os cidadãos ao 
mesmo tempo como pacientes e 
consumidores, nomeadamente através do 
desenvolvimento de soluções inovadoras, 
ensaios clínicos, medicamentos e 
tratamentos para combater as principais 
doenças crónicas e raras e para fazer face 
a estas doenças. A PIEAS visará os 
sistemas de segurança social e de 
cuidados de saúde nomeadamente através 
do desenvolvimento de políticas 
inovadoras e modelos de empresas 
centradas em sistemas mais integrados de 
segurança social para as pessoas idosas 
(incluindo a domicílio ou prestados pelo 
próprio). A PIEAS visará igualmente os 
mercados relacionados com a UE na 
medida em que contribuirá para que as 
pessoas mais velhas tenham uma vida 
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independente e activa através da 
promoção e do desenvolvimento e 
aplicação de produtos, dispositivos e 
serviços inovadores, incluindo os 
baseados nas TIC especificamente 
indicados para as pessoas idosas. 
Atendendo a que os objectivos e as 
actividades previstas no âmbito da PIEAS 
e do Ano Europeu estão estreitamente 
associados, há que garantir as sinergias 
entre ambas as iniciativas.

Or. en

Alteração 85
Jean Lambert

Proposta de decisão
Considerando 15-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Caso venham a ser 
disponibilizados financiamentos 
adicionais a nível da União, há que ter em 
conta que uma série de redes responsáveis 
a nível da UE poderá vir a enfrentar 
sérias restrições orçamentais que poderão 
pôr em causa a sua participação no Ano 
Europeu.

Or. en

Alteração 86
Marian Harkin e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Considerando 15-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Importa fomentar as sinergias 
entre o Ano Europeu do Voluntariado em 
2011 e o Ano Europeu para o 
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Envelhecimento Activo em 2012.

Or. en

Alteração 87
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade Intergeracional» («Ano 
Europeu»).

Or. en

Alteração 88
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo - Promover a 
Solidariedade entre as Gerações («Ano 
Europeu»).

Or. en

Alteração 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proposta de decisão
Artigo 1 
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Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo: Promover a 
Solidariedade Intergeracional" («Ano 
Europeu»).

Or. en

Alteração 90
Anna Záborská

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade Intergeracional» («Ano
Europeu»).

Or. en

Alteração 91
Edit Bauer

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo – Promover o 
Envelhecimento Activo e a Solidariedade 
Recíproca entre Gerações, mantendo a 
vitalidade e respeitando a dignidade de 
todos («Ano Europeu»).

Or. en
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Alteração 92
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade Intergeracional» («Ano 
Europeu»).

Or. en

Alteração 93
Thomas Mann

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade entre Gerações» («Ano 
Europeu»).

Or. de

Alteração 94
Martin Kastler

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»). O subtítulo do Ano deverá ser 
o seguinte: "Promover a Vitalidade, a 
Dignidade e a Solidariedade entre 
Gerações."
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Or. de

Alteração 95
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Um bom 
estado de saúde é uma condição prévia
para envelhecer de forma activa. Por 
conseguinte, devem fazer parte integrante 
do Ano Europeu o apoio a um 
envelhecimento saudável e medidas 
visando a promoção de um 
envelhecimento saudável. Para
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho através 
de uma maior flexibilização nas relações 
de trabalho, entre outros, combater a 
exclusão social fomentando a participação 
activa na sociedade e fornecendo serviços 
sociais acessíveis e de elevada qualidade 
que permitam um envelhecimento 
condigno, e incentivar o envelhecimento 
saudável. Por conseguinte, os objectivos 
são:

Or. cs
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Alteração 96
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que
prever um melhor acesso à aprendizagem 
ao longo da vida e a outras oportunidades 
e criar condições de trabalho compatíveis 
com a idade e solidárias para permitir que 
os trabalhadores mais velhos 
desempenhem o seu papel no mercado de 
trabalho, combater a pobreza e a exclusão 
social fomentando a participação activa na 
sociedade e incentivar o envelhecimento 
saudável. Por conseguinte, os objectivos 
são:

Or. en

Alteração 97
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e
da sociedade civil no sentido de promover 

O objectivo global do Ano Europeu é
facilitar a criação de uma cultura 
sustentável de envelhecimento activo na 
Europa, fundamentada numa sociedade 
para todas as idades e na solidariedade 
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o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

entre gerações. Neste contexto, o Ano 
Europeu deve incentivar e apoiar os 
esforços dos Estados-Membros, das suas 
autoridades regionais e locais, dos 
parceiros sociais, da sociedade civil, 
incluindo as empresas, no sentido de 
promover o envelhecimento activo e de 
melhor explorar o potencial da população, 
em rápido crescimento, com 50 ou mais 
anos de idade, criando uma sociedade 
para todas as idades e fomentando a 
solidariedade e a cooperação entre 
gerações. Envelhecer de forma activa é o 
processo de optimização das 
oportunidades oferecidas a nível de saúde, 
participação e segurança, com o objectivo 
de aumentar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas vão envelhecendo. 
Envelhecer activamente permite que as 
pessoas concretizem o seu potencial em 
termos de bem-estar ao longo da vida e 
participem na sociedade de acordo com as 
suas necessidades, desejos e aptidões, 
fornecendo-lhes simultaneamente 
protecção e segurança adequados e a 
prestação de cuidados caso necessitem de 
ajuda. Para possibilitar o envelhecimento 
activo há que criar melhores oportunidades 
e condições de trabalho para permitir que 
os trabalhadores mais velhos 
desempenhem o seu papel no mercado de 
trabalho, combater a discriminação com 
base na idade e a exclusão social, apoiar o 
papel das pessoas mais velhas na 
sociedade, na vida familiar e nas 
actividades de voluntariado e incentivar o 
envelhecimento saudável, bem como 
facilitar este envelhecimento através de 
medidas preventivas e do acesso a serviços 
de segurança social e de cuidados de 
saúde. Por conseguinte, os objectivos são:

Or. en
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Alteração 98
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho de 
acordo com as suas aptidões e 
preferências, combater a exclusão social 
fomentando a participação activa na 
sociedade, adiar deficiências e doenças 
crónicas que implicam custos elevados 
para as pessoas e para o sistema de 
cuidados de saúde, e incentivar o 
envelhecimento saudável. O 
envelhecimento activo contribuirá para a 
eliminação de todos os estereótipos 
negativos segundo os quais as pessoas 
idosas são consideradas como sendo 
vulneráveis e um encargo financeiro para 
a sociedade. Por conseguinte, os objectivos 
são:

Or. en

Justificação

As políticas de envelhecimento activo devem fazer com que as pessoas mais velhas continuem 
a trabalhar, com base nos seus direitos, necessidades, preferências e aptidões. Quer as 
deficiências como os problemas de saúde comportam custos elevados. Se o envelhecimento 
das pessoas for acompanhado de um melhor estado de saúde, as despesas médicas poderão 
vir a não sofrer um aumento tão repentino. Por outro lado, existem estereótipos negativos 
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relativamente às pessoas mais velhas, que se centram essencialmente na sua falta de 
capacidade de viver de forma independente devido a eventuais doenças crónicas de que 
possam padecer e na questão da sustentabilidade dos regimes de pensões.

Alteração 99
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e a solidariedade 
intergeracional e de melhor explorar o 
potencial da população, em rápido 
crescimento, com 50 ou mais anos de 
idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades, condições de 
trabalho e possibilidades de aprendizagem 
ao longo da vida para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho,
incluindo, nomeadamente, a formação 
institucionalizada dos trabalhadores com 
empregos que exijam um grande esforço 
físico, a fim de permitir que sejam 
empregados em trabalhos adequados à 
sua idade, combater a exclusão social 
fomentando a participação activa na 
sociedade, incentivar o envelhecimento 
saudável e combater a pobreza garantindo 
um rendimento adequado, o acesso pleno 
e a preços módicos aos serviços sociais e 
um elevado nível de cuidados de saúde 
para os que já estão reformados. Por 
conseguinte, os objectivos são:

Or. en
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Alteração 100
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é
facilitar a criação de uma cultura do 
envelhecimento activo sustentável num 
ambiente sem barreiras na Europa, 
fundamentada numa sociedade para todas 
as idades e na solidariedade entre 
gerações. Neste quadro, o Ano Europeu 
deve incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil, incluindo igrejas e 
associações que operem no combate à 
pobreza e à exclusão social, no sentido de 
promover o envelhecimento activo e de 
melhor explorar o potencial da população, 
em rápido crescimento, com 50 ou mais 
anos de idade, mantendo desta forma a
vitalidade das pessoas mais velhas, 
melhorando a sua participação social, 
criando uma sociedade para todas as 
idades e fomentando a solidariedade e a 
cooperação entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social apoiando o 
papel das pessoas mais velhas na vida 
familiar, inclusive no co-planeamento do 
futuro, e actividades de voluntariado, bem 
como a sua participação activa na 
sociedade, e incentivar o envelhecimento 
saudável. Por conseguinte, os objectivos 
são:

Or. en
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Alteração 101
Marisa Matias e Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. As 
pessoas mais velhas portadoras de 
doenças crónicas que se encontram bem 
devem ser incluídas sem discriminação ou 
preconceitos. Por conseguinte, os 
objectivos são:

Or. en

Alteração 102
Corina Creţu

Proposta de decisão
Artigo 2.º – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 

O objectivo global do Ano Europeu é
facilitar a criação de uma cultura do 
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Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

envelhecimento activo sustentável na 
Europa, fundamentada na visão de uma 
sociedade para todas as idades e na 
solidariedade entre gerações. Neste 
quadro, o Ano Europeu deve incentivar e 
apoiar os esforços dos Estados-Membros, 
das suas autoridades regionais e locais, dos 
parceiros sociais, das empresas e da 
sociedade civil, incluindo associações que 
combatem a pobreza e a exclusão social,
no sentido de promover o envelhecimento 
activo e de melhor explorar o potencial da 
população, em rápido crescimento, com 50 
ou mais anos de idade, mantendo desta 
forma a vitalidade das pessoas mais 
velhas, melhorando a sua participação 
social, criando assim uma sociedade para 
todas as idades e fomentando a
solidariedade e a cooperação entre 
gerações. O Ano Europeu deverá 
igualmente promover medidas concretas 
susceptíveis de garantir uma melhor 
inclusão das pessoas mais velhas no 
mercado de trabalho, bem como 
possibilidades de educação e de formação
para todos, a fim de reduzir o desemprego 
e prevenir a exclusão social a longo 
prazo. Para possibilitar o envelhecimento 
activo há que criar melhores oportunidades 
e condições de trabalho para permitir que 
os trabalhadores mais velhos 
desempenhem o seu papel no mercado de 
trabalho, combater a discriminação com 
base na idade e a exclusão social, apoiar o 
papel das pessoas mais velhas na vida 
familiar e em actividades de voluntariado 
e a sua participação activa na sociedade,
incentivar o envelhecimento saudável e 
facilitar este envelhecimento através de 
medidas preventivas e do acesso a serviços 
de segurança social e de cuidados de 
saúde. Por conseguinte, os objectivos são:

Or. en
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Alteração 103
Vincenzo Iovine e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade, a vida familiar e a 
economia, promover o envelhecimento 
activo e melhor explorar o potencial desse 
grupo de pessoas, a fim de obstar aos 
impactos negativos da vaga de reformas 
dos filhos do baby-boom e a uma 
diminuição da população activa;

Or. it

Alteração 104
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento saudável e activo, 
a fim de destacar o contributo útil das 
pessoas mais velhas para a família, a
sociedade e a economia, promover e
permitir a participação activa no mercado 
de trabalho por parte das pessoas com 
mais de 55 anos de idade, apoiar a 
formação pedagógica nas relações com as 
gerações mais novas e, em geral, melhor 
explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

Or. cs
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Alteração 105
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia,
combater a discriminação em razão da 
idade, promover o envelhecimento
saudável e activo, suprimir os entraves e
reconhecer a diversidade em todos os 
grupos etários e melhor explorar o 
potencial desse grupo de pessoas, 
independentemente da sua origem étnica 
ou cultural, do seu género ou orientação 
sexual, bem como promover a igualdade 
de oportunidades;

Or. en

Alteração 106
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento sustentável e
activo e melhor explorar o potencial desse 
grupo de pessoas;

Or. en
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Alteração 107
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas, proporcionando oportunidades 
de formação e de aprendizagem ao longo 
das suas vidas, permitindo a participação 
activa das pessoas mais velhas no 
desenvolvimento económico e em 
actividades de voluntariado e apoiando a 
participação dessas pessoas na vida 
familiar e da comunidade à medida que 
vão envelhecendo;

Or. en

Justificação

A formação e programas de aprendizagem ao longo da vida podem fomentar a plena 
participação das pessoas mais velhas na sociedade, promovendo assim um envelhecimento 
activo.

Alteração 108
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
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pessoas; pessoas; o ensino superior e os programas 
de formação profissional devem fomentar 
uma cultura da gestão que reflicta uma 
sensibilização para o valioso contributo 
que poderá ser prestado pelos membros 
mais velhos do pessoal assim como é 
necessário adoptar medidas que visem 
especificamente que tanto os 
trabalhadores como os empregadores 
sejam devidamente informados;

Or. el

Alteração 109
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e a 
solidariedade intergeracional e melhor 
explorar o potencial desse grupo de 
pessoas, colocando uma tónica particular 
nos planos concretos de combate à 
pobreza numa idade avançada, em 
especial a das mulheres;

Or. en

Alteração 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) proteger as pessoas mais velhas no 
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âmbito da sua actividade prolongada, 
independentemente do nível da estrutura 
em que essa actividade é exercida, através 
de um acompanhamento médico 
adequado;

Or. fr

Justificação

Em conformidade com as conclusões expostas nos considerandos introdutórios ("envelhecer 
de forma saudável e condigna" e "promover um bom estado de saúde e a actividade de uma 
população que está a envelhecer a fim de fomentar a coesão social"), as pessoas mais velhas 
que exercem uma actividade profissional devem beneficiar de assistência médica adequada. 
Por conseguinte, há que ter em conta as eventuais deficiências das pessoas mais velhas e 
prever um programa específico de saúde.

Alteração 111
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento sustentável e
activo, identificar e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

Or. en

Alteração 112
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar os desafios e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

Or. en

Alteração 113
Georges Bach

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, apoiar 
regimes de pensões sustentáveis e seguros 
na Europa, identificar e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

Or. de

Alteração 114
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
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Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

Membros e as partes interessadas -
nomeadamente os parceiros sociais - a 
todos os níveis, com o propósito de 
promover as políticas de envelhecimento 
activo, identificar e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

Or. el

Alteração 115
Corina Creţu e Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo e criar 
um regime público de pensões sustentável 
e seguro na União, identificar e divulgar 
as boas práticas e incentivar a cooperação e 
as sinergias;

Or. en

Alteração 116
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e 

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo,
promover sistemas de pensões 
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incentivar a cooperação e as sinergias; sustentáveis e seguros na Europa assentes 
em várias articulações dos sistemas de 
pensões complementares e privados,
identificar e divulgar as boas práticas e 
incentivar a cooperação e as sinergias;

Or. en

Alteração 117
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas e uma 
abordagem horizontal através de 
actividades específicas, fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento
saudável e activo (nomeadamente 
medidas visando facilitar o acesso a 
cuidados de saúde e de segurança social 
adequados e de elevada qualidade).

Or. en

Alteração 118
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar soluções inovadoras 
relevantes a nível local e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
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activo. activo e da solidariedade intergeracional.

Or. en

Alteração 119
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, com a participação activa da 
sociedade civil e dos parceiros sociais,
elaborar políticas através de actividades 
específicas e fixar objectivos concretos no 
domínio do envelhecimento activo.

Or. ro

Alteração 120
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita à União 
Europeia, aos Estados-Membros e às 
partes interessadas, a todos os níveis, com 
a sólida participação da sociedade civil, 
incluindo o sector empresarial, elaborar e 
partilhar políticas através de actividades 
específicas e fixar objectivos concretos no 
domínio do envelhecimento activo.

Or. en
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Alteração 121
Raffaele Baldassarre e Licia Ronzulli

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e adoptar medidas 
concretas em relação aos objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

Or. it

Alteração 122
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas, fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo, colocando uma tónica particular 
na promoção de estratégias de informação 
e fomentando a correcta aplicação das 
orientações em matéria de saúde e 
segurança no trabalho, uma vez que isto 
se reveste de importância fundamental 
para uma política de envelhecimento 
activo.

Or. el
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Alteração 123
Corina Creţu

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromissos e 
de acções concretas que permitam à 
União Europeia, aos Estados-Membros e 
às partes interessadas, a todos os níveis,
com a sólida participação da sociedade 
civil e do sector empresarial, elaborar 
políticas através de actividades específicas 
e fixar objectivos concretos no domínio do 
envelhecimento activo e combater a 
distribuição socialmente injusta dos 
custos da crise, uma vez que, em alguns 
Estados-Membros, as pessoas mais velhas 
são as mais afectadas pelas medidas de 
combate à recessão, pelos cortes nos 
regimes de pensões e pela fraca qualidade 
dos serviços de saúde e de assistência 
social.

Or. en

Alteração 124
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-
Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, com a sólida participação da 
sociedade civil e das igrejas, elaborar 
políticas através de actividades específicas 
e fixar objectivos concretos no domínio do 
envelhecimento activo.

Or. en
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Alteração 125
Licia Ronzulli e Raffaele Baldassarre

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) promover a introdução de políticas 
permanentes e estruturais a favor da 
família susceptíveis de terem um impacto 
significativo sobre a evolução 
demográfica; isto poderá ser feito através 
de intervenções de apoio à maternidade, à 
educação dos filhos e à conciliação entre 
a vida profissional e a familiar, bem como 
através da valorização das actividades 
levadas a cabo pelas pessoas mais velhas 
para a sua família, na perspectiva de um 
intercâmbio cultural e de valores entre as 
pessoas mais velhas e os jovens.

Or. it

Alteração 126
Anna Záborská

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) introduzir ou reforçar as políticas 
estruturais em matéria fiscal em favor de 
organizações sem fins lucrativos, para 
que estas possam planear e executar as 
suas actividades de apoio às pessoas mais 
velhas e às partes mais desfavorecidas da 
população de forma permanente e não 
apenas ocasional.

Or. en
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Alteração 127
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) fomentar o desenvolvimento de 
estratégias globais de gestão da idade, 
quer a nível nacional quer empresarial, 
nomeadamente através do 
desenvolvimento de novas formas que 
permitam equilibrar o trabalho e a vida 
privada, adaptadas às necessidades 
específicas dos trabalhadores mais idosos, 
assim como recompensando as pessoas 
que trabalham por mais tempo.

Or. en

Alteração 128
Martin Kastler

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) fomentar a troca de ideias a nível 
europeu sobre a importância da 
prevenção como uma questão que não 
está relacionada com a política de saúde, 
com uma tónica particular nos distúrbios 
relacionados com a idade.

Or. de

Alteração 129
Thomas Mann

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) a par dos objectivos fixados pelo 
Parlamento Europeu no seu relatório de 6 
de Outubro de 2010 sobre a solidariedade 
entre gerações:
– reforçar a dignidade, a saúde, a 
qualidade de vida e a autonomia das 
pessoas mais velhas;
–  conceder-lhes igualdade de acesso a 
cuidados de saúde, independentemente 
dos seus rendimentos;
– salientar, em particular, os riscos para a 
saúde das pessoas que deixam 
repentinamente de ter uma actividade;
– reforçar a prevenção de problemas de 
saúde, o que obriga os Estados-Membros 
a apoiarem estilos de vida saudáveis e a 
tomarem as medidas adequadas visando a 
redução do tabagismo, do consumo de 
álcool, da obesidade e de outros grandes 
riscos para a saúde.

Or. de

Alteração 130
Georges Bach e Martin Kastler

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) de uma forma mais geral, um 
melhor reconhecimento da contribuição 
das pessoas mais velhas para o 
desenvolvimento económico e social da 
Europa, e respectivo apoio, 
nomeadamente através do 
reconhecimento da sua experiência como 
um valor acrescentado explícito para a 
economia e a sociedade.
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Or. de

Alteração 131
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– conferências, eventos e iniciativas 
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

– conferências, eventos e iniciativas, a que 
serão estreitamente associados o sector 
empresarial e as PME, destinados a 
promover o debate, aumentar a 
sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos contribuindo 
assim para resultados sustentáveis e 
duradouros através da avaliação de 
métodos e medidas eficazes para futuras 
iniciativas e actividades no domínio do 
envelhecimento activo;

Or. cs

Alteração 132
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– conferências, eventos e iniciativas 
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

– conferências, eventos e iniciativas, com a 
participação activa da sociedade civil e 
dos parceiros sociais, destinados a 
promover o debate, aumentar a 
sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

Or. ro
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Alteração 133
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– conferências, eventos e iniciativas 
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

–  conferências, eventos, fóruns culturais, 
workshops e iniciativas destinados a 
promover o debate, aumentar a 
sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

Or. en

Justificação

Os workshops e fóruns culturais podem contribuir para mobilizar o público em geral, 
nomeadamente se incidirem sobre o intercâmbio entre as gerações e o voluntariado.

Alteração 134
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– conferências, eventos e iniciativas 
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

–  conferências, eventos e iniciativas, com 
a sólida participação da sociedade civil e 
das igrejas, destinados a promover o 
debate, aumentar a sensibilização e 
fomentar a assunção de compromissos 
específicos, contribuindo assim para 
impactos sustentados e duradouros;

Or. en

Alteração 135
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2 
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Texto da Comissão Alteração

– campanhas informativas, promocionais e 
educativas;

– campanhas informativas, promocionais e 
educativas adaptadas às circunstâncias 
nacionais, regionais ou locais e dirigidas 
a grupos-alvo, que utilizem recursos 
multimédia e novos métodos inovadores;

Or. en

Alteração 136
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

– campanhas informativas, promocionais e 
educativas;

– campanhas informativas, promocionais e 
educativas que utilizem recursos 
multimédia e as redes sociais;

Or. ro

Alteração 137
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

– campanhas informativas, promocionais e
educativas;

– campanhas informativas, promocionais, 
educativas e de formação;

Or. en
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Alteração 138
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- fóruns destinados a consolidar e 
analisar os indícios das vantagens, assim 
como métodos diferenciados visando a 
participação das pessoas mais velhas, a 
fim de desenvolver orientações para as 
melhores práticas já testadas;

Or. en

Alteração 139
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3 

Texto da Comissão Alteração

– intercâmbios de informação, experiências 
e boas práticas;

– intercâmbios de informação, experiências 
e boas práticas no âmbito do Método 
Aberto de Coordenação (MAC), visando, 
em especial, garantir a inclusão social de 
todos os cidadãos e o acesso a cuidados de 
saúde e a cuidados de longa duração de 
elevada qualidade;

Or. en

Justificação

O Método Aberto de Coordenação deu provas de que constitui um instrumento extremamente 
útil para a promoção da evolução política nos Estados-Membros.
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Alteração 140
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 4 

Texto da Comissão Alteração

– investigação e inquéritos, à escala da 
União ou à escala nacional, e divulgação 
dos resultados.

– investigação e inquéritos, à escala da 
União ou à escala nacional, e divulgação 
dos resultados – com uma tónica no 
impacto económico e social de uma 
política de envelhecimento activo.

Or. el

Alteração 141
Edit Bauer

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 4 

Texto da Comissão Alteração

– investigação e inquéritos, à escala da 
União ou à escala nacional, e divulgação 
dos resultados.

– investigação e inquéritos, à escala da 
União ou à escala nacional, por exemplo 
sobre as causas da reforma antecipada, a 
violência contra as pessoas de idade, a 
flexibilidade dos modelos de trabalho das 
pessoas idosas e a divulgação dos 
resultados.

Or. en

Alteração 142
Anna Záborská

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- programas visando a participação dos 
cidadãos nos objectivos do Ano Europeu.
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Or. en

Alteração 143
Edit Bauer

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- medidas visando cuidados de saúde 
preventivos dirigidas para o 
envelhecimento saudável.

Or. en

Alteração 144
Anna Záborská

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- medidas que associem pessoas de idade e 
jovens em iniciativas comuns destinadas a 
realçar as suas características específicas 
e as oportunidades proporcionadas pelo 
intercâmbio intergeracional.

Or. en

Alteração 145
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género, bem como a inclusão 
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Europeu. das pessoas portadoras de deficiência e 
das pessoas pertencentes a minorias 
étnicas, em especial a minoria dos 
romanichéis, na gestão do Ano Europeu.

Or. ro

Alteração 146
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género e a necessidade de 
associar todas as gerações na gestão do 
Ano Europeu e deve desenvolver uma
abordagem inclusiva para todas as 
gerações através do reconhecimento da 
sua diversidade.

Or. en

Alteração 147
Vincenzo Iovine e Jelko Kacin

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género e do combate a todas 
as formas de discriminação a que estão 
sujeitas as pessoas mais velhas na gestão 
do Ano Europeu.

Or. it
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Alteração 148
Anna Záborská

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a necessidade de 
integrar as especificidades da situação das 
mulheres e dos homens na gestão do Ano 
Europeu.

Or. en

Alteração 149
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu, colocando a tónica 
essencialmente nas necessidades 
específicas das mulheres e dos homens e, 
em especial, nas necessidades das 
mulheres mais velhas que estão sozinhas 
(nomeadamente doenças crónicas, 
pobreza, entre outros).

Or. en

Justificação

Normalmente as mulheres vivem mais tempo do que os homens. A longevidade das mulheres e 
o seu papel tradicional como prestadoras de cuidados à família faz com que tenham uma 
maior propensão para virem a sofrer de problemas de saúde que poderão expô-las a uma 
maior pobreza na velhice.
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Alteração 150
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão deve tomar em 
consideração o potencial das actividades 
transfronteiras a nível regional ou local 
para a consecução dos objectivos fixados 
no artigo 2. º.

Or. en

Alteração 151
Thomas Mann

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-A
Quadro financeiro e orçamento

A União Europeia deve apresentar um 
orçamento de 20 milhões de euros para o 
Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 
da Solidariedade entre Gerações, dos 
quais 10 milhões de euros devem ser 
reservados para actividades nos Estados-
Membros que se comprometam a 
contribuir com um montante adicional de 
10 milhões de euros.

Or. de

Alteração 152
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 4 
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Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais.

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais e 
por que as partes interessadas, os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil sejam associados aos 
programas.

Or. en

Alteração 153
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais.

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem trabalhar de forma independente, 
sem reflectir unicamente os pontos de 
vista dos governos e devem igualmente 
velar pela boa coordenação e aplicação das 
actividades nacionais.

Or. en

Alteração 154
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão convoca reuniões dos 
coordenadores nacionais para efeitos de 
coordenação a nível da União e de troca de 
informações, designadamente sobre os 
compromissos assumidos e a sua aplicação 
nos Estados-Membros.

A Comissão convoca reuniões dos 
coordenadores nacionais para efeitos de 
coordenação a nível da União e de troca de 
informações, designadamente sobre os 
compromissos assumidos e a sua aplicação 
nos Estados-Membros. A Comissão deve 
acompanhar os desenvolvimentos a nível 
nacional, regional e local através de 
métodos de avaliação, incluindo a 
utilização de indicadores comparativos, e 
pode apresentar, caso necessário, novas 
vias e instrumentos para a consecução 
dos objectivos políticos.

Or. en

Justificação

Importa avaliar os progressos verificados a nível nacional, regional e local, em termos de 
aplicação das políticas de manutenção de condições de saúde adequadas e de inclusão social 
para as pessoas mais velhas. Esta avaliação deve ser realizada pela Comissão através da 
utilização das ferramentas e dos instrumentos disponíveis.

Alteração 155
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O co-financiamento, ao nível da União, 
de actividades no quadro do Ano Europeu 
será feito em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa 
base anual ou plurianual, aos programas 
e às rubricas orçamentais autónomas 
existentes, nomeadamente no domínio do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
igualdade de oportunidades. Se for caso 
disso, os programas e as políticas em 
outros domínios que contribuam 



PE458.631v01-00 78/79 AM\856841PT.doc

PT

igualmente para a promoção do 
envelhecimento activo, como a formação 
e a cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, bem 
como as políticas e práticas internas e de 
crédito imobiliário, poderão também 
apoiar o Ano Europeu.

Or. en

Alteração 156
Martin Kastler

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O tema do Ano Europeu constituirá uma 
prioridade no âmbito das actividades de 
comunicação levadas a cabo pelas 
representações da Comissão nos Estados-
Membros e nos programas de trabalho 
das principais redes relevantes a nível 
europeu que beneficiam de apoios para as 
suas despesas correntes a partir do 
orçamento da UE.

Or. en

Alteração 157
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de avaliação, a Comissão 
deve incentivar os institutos nacionais de 
estatística a prestar especial atenção à 
avaliação das actividades previstas no n.º 
1 do artigo 3.º realizadas no seu território 



AM\856841PT.doc 79/79 PE458.631v01-00

PT

durante o Ano Europeu, tendo 
particularmente em conta o apoio do 
público.

Or. en

Alteração 158
Georges Bach

Proposta de decisão
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão.

Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas da 
Comissão e dos Estados-Membros 
previstas na presente decisão.

Or. de

Alteração 159
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Até 21 de Dezembro de 2013, os Estados-
Membros apresentam à Comissão um 
relatório nacional sobre a aplicação e os 
resultados, a par da sua avaliação global 
das iniciativas previstas na presente 
Decisão.

Or. en


