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Amendamentul 25
Anna Záborská

Propunere de decizie
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind Anul european al 
îmbătrânirii active (2012) (text cu relevanță 
pentru SEE)

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind Anul european al 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații (2012) (text cu relevanță pentru 
SEE)

Or. en

Amendamentul 26
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 25 din 
Carta drepturilor fundamentale, Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul persoanelor 
în vârstă de a duce o viață demnă și 
independentă și de a participa la viața 
socială și culturală.

(3) În conformitate cu articolul 25 din 
Carta drepturilor fundamentale, Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul persoanelor 
în vârstă de a avea acces la asistență 
medicală și socială, de a duce o viață 
demnă și independentă și de a participa la 
viața socială și culturală.

Or. en

Amendamentul 27
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 



PE458.631v01-00 4/79 AM\856841RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Îmbătrânirea este, fără îndoială, o 
provocare pentru întreaga societate și 
pentru toate generațiile din Europa, dar, 
în același timp, ține și de solidaritatea 
între generații și, mai ales, de rolul 
familiei.

Or. cs

Amendamentul 28
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolul 34 din 
Carta drepturilor fundamentale, Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul de acces la 
prestațiile de securitate socială și la 
serviciile sociale care acordă protecție.

Or. en

Amendamentul 29
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În conformitate cu articolul 35 din 
Carta drepturilor fundamentale, Uniunea 
recunoaște dreptul oricărei persoane de a 
avea acces la un nivel ridicat de protecție 
a sănătății.

Or. en
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Amendamentul 30
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate, asigurând astfel 
generației „baby boom”, care, în general, 
este mai sănătoasă și mai bine educată în 
comparație cu generațiile anterioare, 
posibilități convenabile de angajare și de 
participare activă la viața socială.
Flexibilitatea în relațiile de muncă – în 
special așa-numitele contracte atipice –
trebuie promovată pentru a asigura că 
toată lumea poate lucra în funcție de 
circumstanțele personale.

Or. cs

Amendamentul 31
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
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astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de
angajare și de participare activă la viața 
socială.

astfel segmentului de populație, aflat în 
creștere rapidă, format din persoanele
care se apropie de 60 de ani sau au 
depășit această vârstă, care, în general, 
este mai sănătos și mai bine educat în 
comparație cu generațiile anterioare, 
posibilități adecvate de angajare și de 
participare activă la viața socială și la viața 
de familie.

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene, în special în 
perioadele de încetinire a creșterii 
economice și de constrângeri bugetare 
sporite. O modalitate esențială de a face 
față acestei schimbări rapide a piramidei 
vârstelor constă în promovarea îmbătrânirii 
active, asigurând astfel generației „baby 
boom”, care, în general, este mai sănătoasă 
și mai bine educată în comparație cu 
generațiile anterioare, posibilități 
convenabile de angajare și de participare 
activă la viața socială.

Or. en

Justificare

În perioadele de recesiune economică este mult mai necesar să se abordeze chestiunea 
schimbărilor demografice și să se răspundă nevoilor viitoare ale unei societăți în curs de 
îmbătrânire într-o manieră sustenabilă și adecvată.
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Amendamentul 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața de 
familie, socială și în cadrul comunității, 
de exemplu prin voluntariat, învățare pe 
tot parcursul vieții, expresie culturală și 
sport.

Or. en

Amendamentul 34
Anna Záborská

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
de a face față acestei schimbări rapide a 
piramidei vârstelor constă în promovarea 
îmbătrânirii active, asigurând astfel 
generației „baby boom”, care, în general, 
este mai sănătoasă și mai bine educată în 
comparație cu generațiile anterioare, 
posibilități convenabile de angajare și de 
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angajare și de participare activă la viața 
socială.

participare activă la viața socială. O altă 
modalitate o reprezintă promovarea 
solidarității între generații.

Or. en

Amendamentul 35
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine 
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială. Îmbătrânirea activă necesită, în 
mod corespunzător, adoptarea unei 
abordări multidimensionale și un 
angajament față de măsuri aplicabile de-a 
lungul întregii vieți, mai degrabă decât 
unei grupe de vârstă specifice.

Or. el

Amendamentul 36
Corina Crețu

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai (4) Consiliul European a recunoscut în mai 
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multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine
educată în comparație cu generațiile 
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea creării unei culturi 
sustenabile a îmbătrânirii active pe tot 
parcursul vieții, asigurând astfel
segmentului de populație, aflat în creștere 
rapidă, format din persoanele care se 
apropie de 60 de ani sau au depășit 
această vârstă, care, în general, este mai
sănătos și mai bine educat în comparație 
cu generațiile anterioare, posibilități
adecvate de angajare și de participare 
activă la viața socială și la viața de familie.

Or. en

Amendamentul 37
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea îmbătrânirii active, asigurând 
astfel generației „baby boom”, care, în 
general, este mai sănătoasă și mai bine
educată în comparație cu generațiile
anterioare, posibilități convenabile de 
angajare și de participare activă la viața 
socială.

(4) Consiliul European a recunoscut în mai 
multe rânduri necesitatea de a aborda 
efectul îmbătrânirii populațiilor asupra 
modelelor sociale europene. O modalitate 
esențială de a face față acestei schimbări 
rapide a piramidei vârstelor constă în 
promovarea creării unei culturi durabile și 
lipsită de bariere de mediu a îmbătrânirii 
active pe toată durata vieții, asigurând 
astfel populației în proces de creștere 
rapidă care în prezent se apropie de 60 de 
ani sau se află la o vârstă mai înaintată și 
care, în general, este mai sănătoasă și mai 
bine instruită în comparație cu oricare 
dintre grupurile de vârstă anterioare, 
posibilități convenabile de angajare și de 
participare activă la viața socială și de 
familie.
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Or. en

Amendamentul 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând, asigurându-se universalitatea și 
egalitatea accesului la asistența medicală.
Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate 
poate contribui la creșterea participării la 
piața muncii a persoanelor în vârstă, le 
poate permite acestora să rămână active în 
societate o perioadă mai îndelungată, le 
poate ameliora calitatea vieții și reduce 
presiunea asupra sistemelor de sănătate și 
securitate socială.

Or. pl

Amendamentul 39
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Un factor esențial în acest sens 
este accesul la servicii sociale și de 
sănătate. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
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vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

Or. cs

Amendamentul 40
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate a tuturor o sarcină mai importantă 
ca oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate este procesul de optimizare a 
oportunităților de bunăstare fizică, socială 
și mintală pentru a permite persoanelor în 
vârstă să participe activ în cadrul 
societății fără a se confrunta cu 
discriminări și să se bucure de o viață 
independentă, de bună calitate. De 
asemenea, îmbătrânirea în condiții bune 
de sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială

Or. en

Amendamentul 41
Anna Záborská

Propunere de decizie
Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială. În acest 
context, atingerea vârstei de pensionare 
ar trebui să fie însoțită de un proiect prin 
care să i se permită persoanei în vârstă să 
își mențină active competențele, 
continuând munca sau desfășurând 
activități voluntare, inclusiv cele din 
cadrul muncii. 

Or. en

Amendamentul 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face ca promovarea 
îmbătrânirii în condiții bune de sănătate și 
sensibilizarea cetățenilor europeni cu 
privire la problemele asociate cu o
populație în curs de îmbătrânire să fie 
mai importante ca oricând. Îmbătrânirea în 
condiții bune de sănătate poate contribui la 
creșterea participării la piața muncii a 
persoanelor în vârstă, le poate permite 
acestora să rămână active în societate o 
perioadă mai îndelungată și să participe la 
activități benefice societății precum 
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voluntariatul, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate, pensii și securitate socială și le 
poate permite un trai decent la vârste 
înaintate.

Or. en

Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială. Integrarea 
globală a persoanelor în vârstă în 
societate este vitală pentru a evita orice 
formă de segregare care ar putea 
determina persoanele în vârstă să se 
considere pe sine sau să fie percepute ca 
cetățeni de categoria a doua.

Or. el

Amendamentul 44
Corina Crețu

Propunere de decizie
Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate a tuturor oamenilor și, în special, 
a persoanelor mai în vârstă, o sarcină mai 
importantă ca oricând, prin care să li se 
stimuleze vitalitatea și să li se respecte 
demnitatea. Îmbătrânirea în condiții bune 
de sănătate este procesul de optimizare a 
oportunităților de sănătate fizică, socială 
și mintală pentru a permite persoanelor în 
vârstă să participe activ în cadrul 
societății fără a se confrunta cu 
discriminări și să se bucure de o viață 
independentă, de bună calitate. 
Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate
poate contribui, de asemenea, la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

Or. en

Amendamentul 45
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate a tuturor oamenilor și, în special, 
a persoanelor mai în vârstă, o sarcină mai 
importantă ca oricând, prin care să li se 
stimuleze vitalitatea și să li se respecte 
demnitatea. Îmbătrânirea în condiții bune 
de sănătate poate contribui la creșterea 
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îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții printr-un nivel mai ridicat al 
serviciilor și un mediu lipsit de bariere și 
reduce presiunea asupra sistemelor de 
sănătate și securitate socială.

Or. en

Amendamentul 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.
Persoanele în vârstă care suferă de boli 
cronice, dar altfel sănătoase, ar trebui să 
fie tratate fără prejudecăți sau 
discriminare.

Or. en

Amendamentul 47
Martin Kastler

Propunere de decizie
Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate a tuturor oamenilor și, în special, 
a persoanelor mai în vârstă, o sarcină mai 
importantă ca oricând, prin care să li se 
stimuleze vitalitatea și să li se respecte 
demnitatea. Îmbătrânirea în condiții bune 
de sănătate este procesul de optimizare a 
oportunităților de sănătate fizică, socială 
și mintală pentru a permite persoanelor în 
vârstă să participe activ în cadrul 
societății fără a se confrunta cu 
discriminări și să se bucure de o viață 
independentă, de bună calitate. 
Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate
poate contribui, de asemenea, la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

Or. en

Amendamentul 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate o sarcină mai importantă ca 
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor în 
vârstă, le poate permite acestora să rămână 
active în societate o perioadă mai 

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice și creșterea 
subsecventă a bolilor cronice face ca
promovarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate și dezvoltarea unor inițiative 
pentru contracararea riscurilor de 
sănătate asociate cu procesul de 
îmbătrânire, cum ar fi malnutriția, să fie 
mai importante ca oricând. Îmbătrânirea în 
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îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

condiții bune de sănătate poate contribui la 
creșterea participării la piața muncii a 
persoanelor în vârstă, le poate permite 
acestora să rămână active în societate o 
perioadă mai îndelungată, le poate 
ameliora calitatea vieții și reduce presiunea 
asupra sistemelor de sănătate și securitate 
socială.

Or. en

Justificare

Multe dintre afecțiunile de care suferă persoanele în vârstă sunt rezultatul unor factori legați 
de alimentație, dintre care unii au existat încă din copilărie. La acești factori se adaugă de 
multe ori schimbările care au loc în mod natural în timpul procesului de îmbătrânire. 
Costurile aferente îngrijirii sănătății în cazul persoanelor care suferă de malnutriție sunt 
estimate la 120 de miliarde de euro pe an.

Amendamentul 49
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie luate măsuri suplimentare 
pentru a combate izolarea de informații a 
generației în curs de îmbătrânire. Accesul 
la noile tehnologii și utilizarea acestora 
reprezintă condiții de bază pentru 
îmbătrânirea activă și incluziunea socială.

Or. cs

Amendamentul 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Îmbătrânirea activă a dobândit o 
importanță strategică din momentul în 
care impactul crizei economice, care a dus 
la o creștere în masă a șomajului, 
concedierea lucrătorilor cei mai în vârstă 
și o creștere a precarității condițiilor de 
muncă, prezintă o nouă provocare pentru 
realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 
privind implicarea persoanelor în vârstă, 
cum ar fi incluziunea socială și reducerea 
numărului de persoane expuse riscului 
sărăciei.

Or. it

Amendamentul 51
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate ar trebui să fie un proces care să 
le permită oamenilor să preia controlul 
asupra sănătății lor și să își 
îmbunătățească sănătatea, printr-un 
acces echitabil la asistență medicală de 
calitate și îngrijire pe termen lung. 
Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate 
poate fi realizată prin practicarea de 
exerciții fizice corespunzătoare, o 
alimentație sănătoasă și administrarea 
unei medicații corecte la vârste mai 
înaintate, precum și prin eliminarea 
abuzurilor a căror victime sunt persoanele 
în vârstă, inclusiv abuzurile de natură 
fizică, sexuală, psihologică și financiară, 
precum și a neglijării.

Or. en
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Justificare

Pentru a promova îmbătrânirea activă, sistemele de sănătate ar trebui să se concentreze 
asupra promovării sănătății și a prevenirii îmbolnăvirilor, precum și asupra eliminării 
abuzurilor de care suferă deseori persoanele în vârstă și care constituie o încălcare a 
drepturilor omului.

Amendamentul 52
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere problemele precum 
criza economică și socială gravă care 
afectează multe țări din Europa, 
promovarea și planificarea unei strategii 
de îmbătrânire activă trebuie să țină 
seama de segmentele vulnerabile ale 
societății și de forța de muncă pentru a 
evita fragmentarea pieței muncii și o 
creștere a nivelului de sărăcie.

Or. el

Amendamentul 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia și-a prezentat punctul de 
vedere în privința provocărilor cu care UE 
este confruntată și a modalităților de 
abordare a acestora în comunicările sale 
din 12 octombrie 2006 și 21 aprilie 2009, 
intitulate, respectiv, „Viitorul demografic 
al Europei – transformarea unei provocări 
în oportunitate” și „Gestionarea impactului 

(6) Comisia și-a prezentat punctul de 
vedere în privința provocărilor cu care UE 
este confruntată și a modalităților de 
abordare a acestora în comunicările sale 
din 12 octombrie 2006 și 21 aprilie 2009, 
intitulate, respectiv, „Viitorul demografic 
al Europei – transformarea unei provocări 
în oportunitate” și „Gestionarea impactului 
îmbătrânirii populației în UE”. Una dintre 
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îmbătrânirii populației în UE”. aceste provocări o reprezintă creșterea 
numărului de persoane în vârstă care au 
nevoie de îngrijiri, acestea fiind acordate 
în cea mai mare parte de îngrijitori 
neremunerați. Această resursă importantă 
este expusă unor presiuni.

Or. en

Amendamentul 54
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Diversitatea culturală și etnică a 
generațiilor mai vârstnice din Europa va 
crește în continuare. Prin urmare, este 
necesar să se promoveze activ egalitatea 
de șanse și să se încurajeze participarea. 
Cetățenii activi provenind din medii 
culturale diferite au o importantă funcție 
de relaționare în cadrul societății, 
promovează integrarea și contribuie la 
economie.

Or. en

Amendamentul 55
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La data de 22 februarie 2007, Consiliul 
a adoptat o rezoluție privind
„Oportunitățile și provocările datorate 
schimbărilor demografice în Europa:
contribuția persoanelor în vârstă la 
dezvoltarea economică și socială”, care 

(7) La data de 22 februarie 2007, Consiliul 
a adoptat o rezoluție privind
„Oportunitățile și provocările datorate 
schimbărilor demografice în Europa:
contribuția persoanelor în vârstă la 
dezvoltarea economică și socială”, care 
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evidențiază necesitatea creșterii 
posibilităților de participare activă a 
persoanelor în vârstă, noile oportunități 
economice („economia vârstei a treia”) pe 
care le generează creșterea cererii 
persoanelor în vârstă pentru anumite bunuri 
și servicii, precum și importanța unei 
imagini publice pozitive a persoanelor 
aparținând vârstei a treia.

evidențiază necesitatea creșterii 
posibilităților de participare activă a 
persoanelor în vârstă, noile oportunități 
economice („economia vârstei a treia”) pe 
care le generează creșterea cererii 
persoanelor în vârstă pentru anumite bunuri 
și servicii, precum și importanța unei
sănătăți și a unei calități a vieții cât mai 
bune (care include accesul la asistență 
medicală adecvată și de înaltă de calitate) 
și a unei imagini publice pozitive a 
persoanelor aparținând vârstei a treia.

Or. en

Amendamentul 56
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Conferința „Împreună pentru 
sănătate mintală și bunăstare”, 
organizată în cursul președinției slovene 
în perioada 12-13 iunie 2008, a lansat 
Pactul european pentru sănătate mintală 
și bunăstare.

Or. en

Justificare

Pactul urmărește elaborarea unor recomandări general acceptate în cinci domenii, printre 
care sănătatea mintală în rândul persoanelor în vârstă. Abordarea chestiunii privind 
sănătatea mintală este esențială pentru promovarea îmbătrânirii active și a coeziunii sociale 
în UE.
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Amendamentul 57
Martin Kastler

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La data de 8 iunie 2009, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind „Egalitatea 
de șanse pentru femei și bărbați: o 
îmbătrânire activă și demnă”, în care se 
recunoaște faptul că, la nivelul întregii UE, 
persoanele în vârstă, femei sau bărbați, 
care aspiră la o viață activă și doresc să 
îmbătrânească cu demnitate, întâmpină 
dificultăți serioase și se propun statelor 
membre și Comisiei o serie de măsuri.

(8) La data de 8 iunie 2009, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind „Egalitatea 
de șanse pentru femei și bărbați: o 
îmbătrânire activă și demnă”, în care se 
recunoaște faptul că, la nivelul întregii UE, 
persoanele în vârstă, femei sau bărbați, 
care aspiră la o viață activă și doresc să 
îmbătrânească cu demnitate, întâmpină 
dificultăți serioase și se propun statelor 
membre și Comisiei o serie de măsuri, 
inter alia, promovarea unor politici de 
îmbătrânire activă, ținând seama de 
diferitele situații din diverse state membre 
și de diferitele provocări cu care se 
confruntă femeile și bărbații.

Or. en

Amendamentul 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La data de 20 noiembrie 2009, 
Consiliul a adoptat concluziile sale privind 
„Îmbătrânirea sănătoasă și demnă”, 
invitând Comisia, printre altele, „să 
întreprindă măsuri de sensibilizare pentru 
promovarea îmbătrânirii active, incluzând 
un posibil An european pentru îmbătrânirea 
activă și pentru solidaritatea între generații 
în 2012”.

(9) La data de 20 noiembrie 2009, 
Consiliul a adoptat concluziile sale privind 
„Îmbătrânirea sănătoasă și demnă”, 
invitând Comisia, printre altele, „să 
întreprindă măsuri de sensibilizare pentru 
promovarea îmbătrânirii active, incluzând 
un posibil An european pentru îmbătrânirea 
activă și pentru solidaritatea între generații 
în 2012”. Aceste concluzii subliniază, de 
asemenea, cât este de important să se țină 
seama de aspectele legate de îngrijirea și 
îngrijitorii neoficiali, care sunt extrem de 
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importante în contextul solidarității între 
generații.

Or. en

Amendamentul 59
Thomas Mann

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) 2012 a fost desemnat Anul european 
al îmbătrânirii active și al solidarității 
între generații, astfel cum s-a solicitat în 
mod expres de către Parlamentul 
European în dezbaterile din cadrul 
comisiilor și în Rezoluția din 11 
noiembrie 2010 referitoare la provocările 
demografice și solidaritatea între 
generații, concretizată ulterior sub forma 
unei propuneri oficiale din partea 
Comisiei UE de a anunța desemnarea 
acestui An european.

Or. de

Amendamentul 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii
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productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european.
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută.

productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european.
Participarea și implicarea deplină a altor 
instituții și actori sociali care operează 
deja în acest sector în programarea și 
implementarea măsurilor de sprijin și de 
dezvoltare socială este, de asemenea, 
prevăzută.

Or. it

Amendamentul 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Anul european ar trebui să conducă 
în mod ideal la crearea unei rețele 
europene pentru schimbul de experiență 
și de diferite soluții adoptate la nivel 
național și local în sectorul în cauză.

Or. it
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Amendamentul 62
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) La data de 7 iunie 2010, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind
„Îmbătrânirea activă”, invitând Comisia să 
continue pregătirea Anului european pentru 
îmbătrânirea activă în 2012, care va 
constitui ocazia de a evidenția avantajele 
îmbătrânirii active și contribuția acesteia la 
solidaritatea între generații, precum și de a 
mediatiza inițiativele promițătoare în 
sprijinul îmbătrânirii active la toate 
nivelurile.

(11) La data de 7 iunie 2010, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind
„Îmbătrânirea activă”, invitând Comisia să 
continue pregătirea Anului european pentru 
îmbătrânirea activă în 2012, care va 
constitui ocazia de a evidenția avantajele 
îmbătrânirii active și în condiții bune de 
sănătate și contribuția acesteia la 
solidaritatea între generații, precum și de a 
mediatiza inițiativele promițătoare în 
sprijinul îmbătrânirii active și în condiții 
bune de sănătate la toate nivelurile.

Or. en

Amendamentul 63
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La 11 noiembrie 2010, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la „provocările demografice și 
solidaritatea între generații” în care invită 
statele membre să acorde îmbătrânirii 
active un loc prioritar în următorii ani și 
subliniază faptul că Anul european 2012 
ar trebui, în special, să scoată în evidență 
contribuția pe care o au persoanele în 
vârstă în cadrul societății și să ofere 
posibilități de promovare a solidarității, 
cooperării și înțelegerii între generații.
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Or. en

Amendamentul 64
Corina Crețu

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La 11 noiembrie 2010, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la „provocările demografice și 
solidaritatea între generații” în care invită 
statele membre să acorde îmbătrânirii 
active un loc prioritar în următorii ani și 
subliniază faptul că Anul european 2012 
ar trebui, în special, să scoată în evidență 
contribuția pe care o au persoanele în 
vârstă în cadrul societății și să ofere 
posibilități de promovare a solidarității și 
cooperării între generații.

Or. en

Amendamentul 65
Martin Kastler

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Avizele emise de Comitetul 
Economic și Social European și de 
Comitetul Regiunilor subliniază, de 
asemenea, importanța pe care o are 
pentru Europa o cultură a îmbătrânirii 
active. Un aspect deosebit îl reprezintă 
asistența medicală destinată tuturor 
generațiilor și protecția față de bolile 
specifice bătrâneții, cum sunt denumite 
acestea în avizul Comitetului Economic și 
Social din 15 iulie 2010 privind 
consecințele îmbătrânirii populației 
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asupra sistemelor de sănătate și de 
protecție socială1.
______________
1 JO C 44, 11.2.2011, p.10.

Or. de

Amendamentul 66
Thomas Mann

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În Rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010 referitoare la provocările 
demografice și solidaritatea între 
generații, Parlamentul European a salutat 
în mod expres faptul că numeroase 
organizații ale societății civile au 
proclamat ziua de 29 aprilie „Ziua 
solidarității între generații”. În plus, a 
îndemnat Comisia să emită o 
recomandare ca anul 2012 să devină 
„Anul european al îmbătrânirii active și 
al solidarității între generații”, evidențiind 
contribuția persoanelor în vârstă la 
societate și promovând acțiunile care 
vizează stimularea participării 
persoanelor în vârstă și a tinerilor la 
inițiative comune. 

Or. de

Amendamentul 67
Corina Crețu

Propunere de decizie
Considerentul 11b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Comisia a afirmat în cel de-al doilea 
raport bienal al său referitor la serviciile 
sociale de interes general că, deși există o 
cerere tot mai mare pentru serviciile 
sociale și de sănătate, multe țări se 
confruntă cu un deficit de lucrători în 
domeniul îngrijirii, parțial din cauza 
îmbătrânirii forței de muncă din acest 
sector și din cauza rotației mari a 
personalului. Dat fiind rolul important pe 
care îl are personalul în cadrul serviciilor 
de îngrijire, abordarea acestor deficituri 
este necesară pentru a asigura că servicii 
sociale și de asistență medicală de o 
calitate satisfăcătoare sunt accesibile 
pentru a sprijini îmbătrânirea activă.

Or. en

Amendamentul 68
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
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socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul excluziunii sociale.

de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 69
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul excluziunii sociale.

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul sărăciei și excluziunii sociale.

Or. en
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Amendamentul 70
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă cu 
scopul de a deschide mereu noi perspective 
pentru fiecare persoană în diferitele etape 
ale vieții sale, precum și de a o proteja de 
pericolul excluziunii sociale.

(12) În propunerea sa, din 27 aprilie 2010, 
pentru o decizie a Consiliului privind
„Liniile directoare ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre”, în care la liniile directoare 7 și 8 
statele membre sunt invitate să sporească 
participarea pe piața muncii prin politici de 
promovare a îmbătrânirii active, Comisia a 
propus creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă a lucrătorilor vârstnici prin inovare 
în organizarea muncii, precum și creșterea 
capacității de a fi angajați a acestora prin 
perfecționare profesională și participare la 
programele de învățare de-a lungul vieții.
Linia directoare 10 subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți atât sistemele de protecție 
socială, cât și politicile de învățare de-a 
lungul vieții și de incluziune activă și 
lipsită de bariere de mediu cu scopul de a 
deschide mereu noi perspective pentru 
fiecare persoană în diferitele etape ale 
vieții sale, de a o proteja de pericolul 
excluziunii sociale și de a intensifica 
participarea ei activă în societate.

Or. en

Amendamentul 71
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Conferința pe tema îmbătrânirii 
active și în condiții bune de sănătate, care 
a fost organizată la 29-30 aprilie 2010 în 



AM\856841RO.doc 31/79 PE458.631v01-00

RO

timpul președinției spaniole a UE, a 
prezentat bune practici aplicate în Europa 
în domeniul participării sociale și al 
solidarității între generații.

Or. en

Justificare

Conferința pe tema îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate este importantă 
deoarece a prezentat unele aspecte-cheie pentru menținerea sănătății și a autonomiei 
persoanelor în vârstă, precum și pentru promovarea relațiilor dintre generații.

Amendamentul 72
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține 
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă.

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația frecventă între îmbătrânire și 
handicap, cuprinde acțiuni corespunzătoare 
care vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general.
Acțiunile de sprijinire a unui trai 
independent și a incluziunii în comunitate 
sunt relevante, inclusiv cele care vizează 
persoanele în vârstă care au un handicap, 
au nevoie de un nivel ridicat de sprijin și 
ale căror necesități au o natură complexă, 
care sunt deosebit de vulnerabili și sunt 
predispuși la excluziune socială. În plus, 
UE și statele membre au semnat Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, care conține, printre altele,
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă. Recomandarea Consiliului 
Europei privind îmbătrânirea și 
handicapurile în secolul XXI, adoptată în 
2009, urmărește să promoveze autonomia 
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și un trai independent al persoanelor în 
vârstă care au un handicap prin 
îmbunătățirea calității serviciilor și 
asigurarea accesului echitabil la acestea. 
Invită statele membre să adopte abordări 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 73
Corina Crețu

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține 
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă.

(14) Comisia implementează în prezent 
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația frecventă între îmbătrânire și 
handicap, cuprinde acțiuni corespunzătoare 
care vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. 
Acțiunile de sprijinire a unui trai 
independent și a incluziunii în comunitate 
sunt relevante, inclusiv cele care vizează 
persoanele în vârstă care au un handicap, 
au nevoie de un nivel ridicat de sprijin și 
ale căror necesități au o natură complexă, 
care sunt deosebit de vulnerabili și sunt 
predispuși la excluziune socială. În plus, 
UE și statele membre au semnat Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, care conține, printre altele,
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă. Recomandarea Consiliului 
Europei privind îmbătrânirea și 
handicapurile în secolul XXI, adoptată în 
2009, urmărește să promoveze autonomia 
și un trai independent al persoanelor în 
vârstă care au un handicap prin 
îmbunătățirea calității serviciilor și 
asigurarea accesului echitabil la acestea. 
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Invită statele membre să adopte abordări 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 74
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia implementează în prezent
Planul european de acțiune în favoarea 
persoanelor cu handicap, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține 
dispoziții relevante pentru persoanele în 
vârstă.

(14) Comisia implementează în prezent
noua strategie europeană pentru 2010-
2020 în favoarea persoanelor cu handicap
intitulată „Un angajament reînnoit pentru 
o Europă fără bariere”, care, dată fiind 
corelația între îmbătrânire și handicap, 
cuprinde acțiuni corespunzătoare care 
vizează peroanele în vârstă. Vor fi, în 
special, semnificative acțiunile privind 
accesibilitatea rezultate din abordările 
urmărind să asigure accesul general. În 
plus, UE și statele membre au semnat 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care conține, 
printre altele, dispoziții relevante pentru 
persoanele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 75
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia va utiliza aproximativ 2 
300 000 de euro din bugetul pentru 2011 
pentru a finanța în primul rând 
activitățile de comunicare și conferințele 
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UE legate de Anul european și 
intenționează să rezerve o sumă similară 
în proiectul de buget pentru 2012.

Or. en

Amendamentul 76
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 14b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Tema Anului european va fi o 
prioritate în cadrul activităților de 
comunicare ale reprezentanțelor Comisiei 
din statele membre și în cadrul 
programelor de lucru ale principalelor 
rețele relevante de la nivel european care 
beneficiază de sprijin din bugetul UE 
pentru acoperirea costurilor de 
funcționare.

Or. en

Amendamentul 77
Thomas Mann

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În Rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010 referitoare la provocările 
demografice și solidaritatea între 
generații, Parlamentul European a 
avertizat că, de câteva decenii, ratele 
natalității din statele membre au atins 
nivelurile cele mai scăzute, fapt care, 
nerezolvat într-o etapă timpurie, poate 
determina o împovărare masivă a 
generațiilor viitoare, precum și conflicte 
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legate de distribuirea responsabilității  
Având în vedere caracterul urgent al 
acestei chestiuni, ar trebui alocate credite 
excepțional de mari din buget pentru 
Anul european al îmbătrânirii active și al 
solidarității între generații, un exemplu 
realist reprezentându-l 2010, an în care 
Uniunea Europeană a pus la dispoziție 17 
milioane de euro, dintre care 9 milioane 
de euro au fost alocate pentru inițiative 
ale statelor membre, care, la rândul lor, 
au alocat încă 9 milioane de euro în acest 
scop.

Or. de

Amendamentul 78
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 

(15) Îmbătrânirea activă și în condiții bune 
de sănătate constituie obiectivul mai 
multor programe ale Uniunii, precum 
Fondul social european, Fondul european 
de dezvoltare regională, programul 
PROGRESS, programul de învățare de-a 
lungul vieții, programul privind sănătatea 
publică, programe specifice legate de 
tehnologiile informației si comunicării, 
precum și de științele socio-economice și 
umane din cadrul celui de-al șaptelea 
program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
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regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate,
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

Or. en

Amendamentul 79
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
În contextul „Europa 2020”, Comisia a 
propus lansarea, până la începutul anului 
2011, în cadrul inițiativei „O Uniune a 
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multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

inovării", a unui proiect-pilot privind 
îmbătrânirea activă și sănătoasă. Acest 
proiect-pilot, care reprezintă primul 
parteneriat în materie de inovare, va 
include inovarea socială pentru 
promovarea unei mai bune calități a vieții, 
prevenirea bolilor, îmbunătățirea rețelelor 
sociale în cadrul sectoarelor publice și în 
rândul partenerilor sociali, precum și 
favorizarea introducerii de noi tehnologii 
care permit menținerea calității vieții.  De 
asemenea, acesta vizează prelungirea, 
până în 2020, a perioadei de viață cât 
cetățenii sunt sănătoși cu încă doi ani. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

Or. en

Amendamentul 80
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, directiva 
privind asistența medicală 
transfrontalieră și programul de acțiune 
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si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

comunitară în domeniul sănătății pentru 
perioada 2008-2013, programe specifice 
legate de tehnologiile informației si 
comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

Or. en

Justificare

Strategia UE în domeniul sănătății este strâns legată de îmbătrânirea activă, deoarece 
încurajează un regim alimentar sănătos, activitatea fizică în rândul tuturor grupurilor de 
vârstă și acces echitabil la asistență medicală primară de calitate.

Amendamentul 81
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a asigura participarea unei 
game variate de organizații, ar trebui să 
existe proceduri simplificate pentru 
evenimente și operațiuni care au loc la o 
scară mai mică.

Or. en

Amendamentul 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Valoarea de neînlocuit a familiei ca 
nucleu natural și fundamental al 
societății ar trebui să fie recunoscută în 
cadrul procesului de aplicare a 
inițiativelor asociate cu Anul european, la 
fel ca și rolul acesteia în educația, 
formarea și creșterea tinerilor și în 
dezvoltarea solidarității dintre generații.

Or. it

Amendamentul 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Inițiativele privind îmbătrânirea 
demografică asociate cu Anul european 
ar trebui să stimuleze o reflexie asupra 
modalității de reînnoire a sistemelor de 
protecție și solidaritate socială, cu deplina 
participare a partenerilor sociali, a 
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societății civile și a organizațiilor non-
profit.

Or. it

Amendamentul 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia propune lansarea, în 
cadrul inițiativei emblematice Europa 
2020 intitulate „O Uniune a inovării”, a 
unui parteneriat pentru inovare în 
domeniul îmbătrânirii active și în condiții 
bune de sănătate (AHAIP) care va trata 
persoanele ca pacienți și consumatori prin 
dezvoltarea de soluții inovatoare, teste 
clinice, medicamente și tratamente pentru 
combaterea și abordarea principalelor 
boli cronice și rare. AHAIP se va 
concentra asupra sistemelor sociale și de 
asistență medicală prin dezvoltarea de 
politici inovatoare și modele de afaceri 
pentru sisteme de îngrijire cu un grad mai 
ridicat de integrare destinate persoanelor 
în vârstă (inclusiv cele la domiciliu și de 
autoîngrijire). De asemenea, AHAIP va 
viza și piețele conexe Uniunii Europene, 
pentru a permite persoanelor în vârstă să 
trăiască o viață independentă și activă 
prin promovarea dezvoltării și folosirii 
produselor, dispozitivelor și serviciilor 
inovatoare, inclusiv a celor bazate pe 
tehnologii ale informațiilor și 
comunicării, destinate în mod special 
persoanelor în vârstă. Dat fiind faptul că 
obiectivele și activitățile planificate în 
cadrul AHAIP și al Anului european sunt 
strâns legate între ele, trebuie să se 
asigure sinergiile între cele două 
inițiative.
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Or. en

Amendamentul 85
Jean Lambert

Propunere de decizie
Considerentul 15b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Dat fiind faptul că un număr 
important de rețele de la nivelul UE s-ar 
putea confrunta cu constrângeri bugetare 
stricte, fapt care ar putea limita 
participarea acestora la Anul european, 
ar trebui să se țină seama de acestea în 
cazul în care la nivelul Uniunii devin 
disponibile fonduri suplimentare.

Or. en

Amendamentul 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Considerentul 15b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Ar trebui promovate sinergiile 
dintre Anul european al voluntariatului 
2011 și Anul european al îmbătrânirii 
active 2012.

Or. en

Amendamentul 87
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații” (denumit în continuare „Anul 
european”).

Or. en

Amendamentul 88
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active – promovarea 
solidarității între generații” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Or. en

Amendamentul 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active: promovarea 
solidarității între generații” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Or. en
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Amendamentul 90
Anna Záborská

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații” (denumit în continuare „Anul 
european”).

Or. en

Amendamentul 91
Edit Bauer

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active - promovarea 
îmbătrânirii active și a solidarității 
reciproce dintre generații, menținerea 
vitalității și respectarea demnității 
tuturor” (denumit în continuare „Anul 
european”).

Or. en

Amendamentul 92
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații” (denumit în continuare „Anul 
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european”).

Or. en

Amendamentul 93
Thomas Mann

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații” (denumit în continuare „Anul 
european”).

Or. de

Amendamentul 94
Martin Kastler

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”). Subtitlul 
anului este: „Promovarea vitalității, 
demnității și a solidarității generațiilor”.

Or. de

Amendamentul 95
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații. O 
stare de sănătate bună este o condiție 
necesară pentru îmbătrânirea activă.  Prin 
urmare, sprijinul pentru îmbătrânirea în 
condiții bune de sănătate și măsurile de 
promovare a acesteia ar trebui să fie o 
parte integrantă a Anului european. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, printre altele 
printr-o mai mare flexibilitate în relațiile 
de muncă, combaterea excluziunii sociale 
prin stimularea participării active la viața 
socială, furnizarea unor servicii sociale de 
înaltă calitate și accesibile, care permit 
îmbătrânirea demnă, și promovarea unei 
îmbătrâniri în condiții bune de sănătate. Pe 
această bază, se disting următoarele 
obiective:

Or. cs

Amendamentul 96
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
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membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune oferirea 
unui acces mai bun la învățarea pe tot 
parcursul vieții și alte oportunități, 
precum și crearea unor condiții de lucru
care nu țin seama de vârstă și oferă 
sprijin pentru a le permite lucrătorilor 
vârstnici să joace un rol pe piața muncii, 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale 
prin stimularea participării active la viața 
socială și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 97
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general
încurajarea și sprijinirea eforturilor
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova 
îmbătrânirea activă și de a face mai mult 
pentru a exploata potențialul segmentului 
de populație, aflat în creștere rapidă, 
format din persoanele care se apropie de 60 
de ani sau au depășit această vârstă,
prezervând prin aceasta solidaritatea între 
generații. Îmbătrânirea activă presupune 
crearea de posibilități și condiții mai bune 
de lucru pentru a le permite lucrătorilor 

Anul european are ca obiectiv general
facilitarea creării în Europa a unei 
culturi durabile a îmbătrânirii active 
bazate pe o societate pentru toate vârstele 
și pe solidaritatea dintre generații. În 
acest cadru, Anul european încurajează și 
sprijină eforturile statelor membre, ale 
autorităților regionale și locale ale acestora, 
ale partenerilor sociali, ale societății civile, 
inclusiv ale sectorului de afaceri de a 
promova îmbătrânirea activă și de a face 
mai mult pentru a exploata potențialul 
segmentului de populație, aflat în creștere 
rapidă, format din persoanele care se 
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vârstnici să joace un rol pe piața muncii, 
combaterea excluziunii sociale prin 
stimularea participării active la viața 
socială și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

apropie de 60 de ani sau au depășit această 
vârstă, creând, prin aceasta, o societate a 
tuturor vârstelor și favorizând
solidaritatea și cooperarea între generații.
Îmbătrânirea activă este procesul de 
optimizare a oportunităților în ceea ce 
privește sănătatea, participarea și 
securitatea pentru a îmbunătăți calitatea 
vieții pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. 
Acest lucru le permite persoanelor să își 
exploateze potențialul de bunăstare pe tot 
parcursul vieții și să participe în cadrul 
societății în conformitate cu nevoile, 
dorințele și capacitățile lor, și în același 
timp să li se ofere protecție, securitate și 
îngrijire adecvate atunci când au nevoie 
de asistență. Îmbătrânirea activă
presupune crearea de posibilități și condiții 
mai bune de lucru pentru a le permite 
lucrătorilor vârstnici să joace un rol pe 
piața muncii, combaterea discriminării pe 
criterii de vârstă și a excluziunii sociale, 
sprijinirea rolului persoanelor în vârstă în 
societate, în viața de familie și în 
activitățile de voluntariat, precum și
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate și facilitarea acestui 
lucru prin măsuri preventive și accesul la 
servicii sociale și de sănătate de calitate.
Pe această bază, se disting următoarele 
obiective:

Or. en

Amendamentul 98
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
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societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să
joace un rol pe piața muncii, în 
conformitate cu capacitățile și preferințele 
lor, combaterea excluziunii sociale prin 
stimularea participării active la viața 
socială, întârzierea apariției 
handicapurilor și a bolilor cronice care 
sunt costisitoare atât pentru persoane, cât 
și pentru sistemul de asistență medicală, și
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Îmbătrânirea activă va 
contribui la eliminarea tuturor 
stereotipurilor negative existente conform 
cărora persoanele în vârstă sunt 
considerate a fi vulnerabile și o povară 
financiară pentru societate. Pe această 
bază, se disting următoarele obiective:

Or. en

Justificare

Politicile de îmbătrânire activă ar trebui să urmărească să le permită persoanelor în vârstă 
să continue să muncească, pe baza drepturilor, nevoilor, preferințelor și capacităților lor. 
Handicapurile și o sănătate precară sunt costisitoare. Pe măsură ce persoanele îmbătrânesc 
în condiții mai bune de sănătate, este posibil să nu crească atât de rapid cheltuielile 
medicale. Stereotipurile negative față de persoanele în vârstă există, axându-se mai ales pe 
inabilitatea acestora de a duce un trai independent, din cauza bolilor cronice de care suferă 
aceștia, și din cauza chestiunii unor sisteme de pensii sustenabile.

Amendamentul 99
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și solidaritatea între generații și de 
a face mai mult pentru a exploata 
potențialul segmentului de populație, aflat 
în creștere rapidă, format din persoanele 
care se apropie de 60 de ani sau au depășit 
această vârstă, prezervând prin aceasta 
solidaritatea între generații. Îmbătrânirea 
activă presupune crearea de posibilități, 
condiții de lucru și oportunități de 
învățare pe tot parcursul vieții mai bune,
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, inclusiv, în 
special, reconversia instituționalizată a 
lucrătorilor care exercită profesii foarte 
solicitante din punct de vedere fizic pentru 
a le permite să ocupe locuri de muncă 
adecvate vârstei lor, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială,
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate și combaterea sărăciei 
prin garantarea unui venit adecvat, a 
unui acces deplin și la prețuri rezonabile 
la serviciile sociale și un nivel ridicat al 
asistenței medicale pentru cei care s-au 
pensionat. Pe această bază, se disting 
următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 100
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general
încurajarea și sprijinirea eforturilor
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova 
îmbătrânirea activă și de a face mai mult 
pentru a exploata potențialul segmentului 
de populație, aflat în creștere rapidă, 
format din persoanele care se apropie de 60 
de ani sau au depășit această vârstă,
prezervând prin aceasta solidaritatea între 
generații. Îmbătrânirea activă presupune 
crearea de posibilități și condiții mai bune 
de lucru pentru a le permite lucrătorilor 
vârstnici să joace un rol pe piața muncii, 
combaterea excluziunii sociale prin
stimularea participării active la viața 
socială și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

Anul european are ca obiectiv general
facilitarea creării în Europa a unei 
culturi durabile și lipsite de bariere de 
mediu a îmbătrânirii active bazate pe o 
societate pentru toate vârstele și pe 
solidaritatea dintre generații. În acest 
sens, Anul european încurajează și 
sprijină eforturile statelor membre, ale 
autorităților regionale și locale ale acestora, 
ale partenerilor sociali și ale societății 
civile, inclusiv ale bisericilor și 
asociațiilor active în domeniul combaterii 
sărăciei și a excluziuni sociale, de a 
promova îmbătrânirea activă și de a face 
mai mult pentru a exploata potențialul 
segmentului de populație aflat în creștere 
rapidă, format din persoanele care se 
apropie de 60 de ani sau au depășit această 
vârstă, menținând prin aceasta vitalitatea 
persoanelor în vârstă, intensificând 
participarea lor socială, creând o societate 
pentru toate vârstele și stimulând
solidaritatea și cooperarea între generații.
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin sprijinirea rolului 
persoanelor în vârstă în viața de familie, 
inclusiv în coplanificarea pentru viitor, și 
în activitățile de voluntariat, precum și a
participării active a acestora la viața 
socială, și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

Anul european are ca obiectiv general 
încurajarea și sprijinirea eforturilor statelor 
membre, ale autorităților regionale și locale 
ale acestora, ale partenerilor sociali și ale 
societății civile de a promova îmbătrânirea 
activă și de a face mai mult pentru a 
exploata potențialul segmentului de 
populație, aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, prezervând 
prin aceasta solidaritatea între generații. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Persoanele în vârstă 
care suferă de boli cronice, dar altfel 
sănătoase, sunt incluse fără prejudecăți 
sau discriminare. Pe această bază, se 
disting următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 102
Corina Crețu

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european are ca obiectiv general
încurajarea și sprijinirea eforturilor
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova 
îmbătrânirea activă și de a face mai mult 
pentru a exploata potențialul segmentului 
de populație, aflat în creștere rapidă, 
format din persoanele care se apropie de 60 

Anul european are ca obiectiv general
facilitarea creării în Europa a unei 
culturi durabile a îmbătrânirii active 
bazate pe o viziune pentru o societate 
pentru toate vârstele și pe solidaritatea 
dintre generații. În acest sens, Anul 
european încurajează și sprijină eforturile
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor
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de ani sau au depășit această vârstă,
prezervând prin aceasta solidaritatea între 
generații. Îmbătrânirea activă presupune 
crearea de posibilități și condiții mai bune 
de lucru pentru a le permite lucrătorilor 
vârstnici să joace un rol pe piața muncii, 
combaterea excluziunii sociale prin 
stimularea participării active la viața
socială și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

sociali și ale societății civile, inclusiv ale 
sectorului de afaceri și ale asociațiilor 
active în domeniul combaterii sărăciei și a
excluziuni sociale, de a promova 
îmbătrânirea activă și de a face mai mult 
pentru a exploata potențialul segmentului 
de populație aflat în creștere rapidă, format 
din persoanele care se apropie de 60 de ani 
sau au depășit această vârstă, menținând
prin aceasta vitalitatea persoanelor în 
vârstă, intensificând participarea lor 
socială, creând astfel o societate 
sustenabilă pentru toate vârstele și 
stimulând solidaritatea și cooperarea între 
generații. Anul European promovează de 
asemenea măsuri concrete care pot 
asigura o mai bună incluziune a 
persoanelor în vârstă pe piața forțelor de 
muncă, precum și oportunități de educație 
și formare pentru toți, astfel încât să se 
reducă șomajul și să se prevină 
excluziunea socială pe termen lung. 
Îmbătrânirea activă presupune crearea de 
posibilități și condiții mai bune de lucru 
pentru a le permite lucrătorilor vârstnici să 
joace un rol pe piața muncii, combaterea
discriminării pe criterii de vârstă și a
excluziunii sociale, sprijinirea rolului 
persoanelor în vârstă în viața de familie și
în activitățile de voluntariat și paticiparea 
lor activă în societate, precum și
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate, facilitarea acestui lucru 
prin măsuri preventive și accesul la 
servicii sociale și de sănătate de calitate.
Pe această bază, se disting următoarele 
obiective:

Or. en

Amendamentul 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate, în viața de 
familie și în economie, promovarea 
îmbătrânirii active și intensificarea 
efortului de a exploata potențialul 
persoanelor vârstnice, pentru a contracara 
efectele adverse ale valului de pensionări 
în rândul generației „baby boom” și ale 
diminuării populației active.

Or. it

Amendamentul 104
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1, sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în familie, în societate și în 
economie, promovarea și permiterea 
participării active la piața muncii pentru 
persoanele cu vârsta peste 55 de ani, 
sprijinirea activităților de îndrumare în 
relațiile cu generațiile mai tinere și 
intensificarea, în general, a efortului de a 
exploata potențialul persoanelor vârstnice.

Or. cs
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Amendamentul 105
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie,
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie,
pentru a combate discriminarea pe criterii
de vârstă, pentru a promova îmbătrânirea 
activă și în condiții bune de sănătate, 
pentru a elimina barierele și pentru a 
recunoaște diversitatea în cadrul tuturor 
grupelor de vârstă și pentru a exploata
mai bine potențialul persoanelor vârstnice
indiferent de originile lor etnice sau 
culturale, sex sau orientare sexuală și de 
a promova egalitatea de șanse;

Or. en

Amendamentul 106
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la rolul util pe care persoanele în vârstă îl 
joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și în 
condiții bune de sănătate și intensificarea 
efortului de a exploata potențialul 
persoanelor vârstnice.

Or. en
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Amendamentul 107
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice prin 
oferirea unor oportunități de educație și 
învățare pe tot parcursul vieții, permițând 
participarea activă a persoanelor în vârstă 
la dezvoltarea economică și activitățile de 
voluntariat și prin încurajarea participării 
persoanelor în vârstă la viața de familie și 
a comunității, pe măsură ce îmbătrânesc;

Or. en

Justificare

Programele de educație și învățare pe tot parcursul vieții ar putea încuraja participarea 
deplină a persoanelor vârstnice în societate, promovând astfel îmbătrânirea activă.

Amendamentul 108
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice. Este 
important ca învățământul superior și 
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programele de formare profesională să 
încurajeze o cultură de management care 
să reflecte o conștientizare a contribuției 
valoroase pe care o pot avea angajații 
vârstnici și să se adopte măsuri care să 
vizeze în mod specific informarea 
corespunzătoare atât a lucrătorilor, cât și 
a angajatorilor;

Or. el

Amendamentul 109
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie, 
promovarea îmbătrânirii active și a 
solidarității între generații și intensificarea 
efortului de a exploata potențialul 
persoanelor vârstnice, acordând atenție 
mai ales unor planuri concrete pentru 
combaterea sărăciei la bătrânețe, în 
special în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. protejarea persoanelor în vârstă care 
continuă să desfășoare o activitate, 
indiferent de categoria organizației în 
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care se desfășoară activitatea în cauză, 
printr-o monitorizare medicală adecvată;

Or. fr

Justificare

În conformitate cu concluziile enumerate în considerente („îmbătrânirea sănătoasă și 
demnă” și „promovarea îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate a populației în 
interesul coeziunii sociale”), persoanele în vârstă care desfășoară o activitate profesională 
ar trebui să beneficieze de o protecție medicală adecvată. Ar trebui să se țină seama și de 
handicapurile de care ar putea suferi persoanele în vârstă și ar trebui să se prevadă un 
program de sănătate specific.

Amendamentul 111
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă și în condiții bune de 
sănătate, identificarea și diseminarea 
bunelor practici și promovarea cooperării și 
a sinergiilor.

Or. en

Amendamentul 112
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
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vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea
provocărilor și diseminarea bunelor 
practici și promovarea cooperării și a 
sinergiilor.

Or. en

Amendamentul 113
Georges Bach

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, sprijinirea în Europa a 
sistemelor de penii sustenabile și sigure, 
identificarea și diseminarea bunelor 
practici și promovarea cooperării și a 
sinergiilor.

Or. de

Amendamentul 114
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate – în special partenerii 
sociali – la toate nivelurile în vederea 
promovării politicilor de îmbătrânire 
activă, identificarea și diseminarea bunelor 
practici și promovarea cooperării și a 
sinergiilor.
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Or. el

Amendamentul 115
Corina Crețu, Patrick Le Hyaric

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă și a realizării în Uniune 
a unui sistem public de pensii sustenabil 
și sigur, identificarea și diseminarea 
bunelor practici și promovarea cooperării și 
a sinergiilor.

Or. en

Amendamentul 116
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și
promovarea cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și 
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, a promovării în 
Europa a unor sisteme de pensii 
sustenabile și sigure bazate pe diferite 
combinații ale sistemelor de pensii 
ocupaționale și private, a identificării și 
diseminării bunelor practici și a 
promovării cooperării și a sinergiilor.

Or. en
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Amendamentul 117
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici și o 
abordare orizontală prin intermediul unor 
activități specifice și fixarea de obiective 
specifice în domeniul îmbătrânirii active și 
în condiții bune de sănătate (inclusiv 
măsuri pentru a facilita accesul la 
asistență medicală și socială de înaltă 
calitate).

Or. en

Amendamentul 118
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze soluții inovatoare și 
relevante pe plan local și să fixeze
obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații.

Or. en
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Amendamentul 119
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile, cu participarea activă a 
societății civile și a partenerilor sociali, să 
elaboreze politici prin intermediul unor 
activități specifice și fixarea de obiective 
specifice în domeniul îmbătrânirii active.

Or. ro

Amendamentul 120
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite Uniunii 
Europene, statelor membre și părților 
interesate la toate nivelurile, cu 
participarea activă a societății civile, 
inclusiv a sectorului de afaceri, să 
elaboreze și să partajeze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

Or. en
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Amendamentul 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și să 
adopte măsuri concrete legate de obiective 
specifice în domeniul îmbătrânirii active.

Or. it

Amendamentul 122
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active, punându-se accentul 
mai ales pe promovarea strategiilor de 
informare și încurajarea aplicării corecte 
a normelor în materie de sănătate și de 
protecție la locul de muncă, acestea fiind 
de o importanță primordială pentru o 
politică privind îmbătrânirea activă.

Or. el
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Amendamentul 123
Corina Crețu

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajamente 
și acțiuni concrete pentru a permite
Uniunii Europene, statelor membre și 
părților interesate la toate nivelurile, cu 
participarea activă a societății civile și a 
sectorului de afaceri, să elaboreze politici 
prin intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active și să combată 
distribuția socială inechitabilă a 
costurilor crizei, deoarece, în unele state 
membre, persoanele în vârstă sunt cele 
mai afectate de măsurile de combatere a 
recesiunii, ca urmare a reducerii pensiilor 
și calitatea precară a serviciilor de 
asistență medicală și socială.

Or. en

Amendamentul 124
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile, cu participarea activă a 
societății civile și a bisericilor, să 
elaboreze politici prin intermediul unor 
activități specifice și fixarea de obiective 
specifice în domeniul îmbătrânirii active.

Or. en
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Amendamentul 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. promovarea introducerii unor politici 
structurale coerente în ceea ce privește 
familia, care pot avea un impact 
semnificativ asupra evoluției 
demografice; acestea ar putea lua forma 
unor măsuri de sprijinire a maternității,
educației copiilor, reconcilierii vieții 
profesionale cu viața de familie și a 
valorificării activității persoanelor în 
vârstă în beneficiul familiei, în 
perspectiva schimburilor culturale și de 
valori între persoanele în vârstă și 
persoanele tinere.

Or. it

Amendamentul 126
Anna Záborská

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. fie pentru introducerea, fie pentru 
consolidarea politicilor fiscale structurale 
în favoarea organizațiilor non-profit, 
astfel încât acestea să își poată planifica și 
desfășura activitățile care vin în sprijinul 
persoanelor în curs de îmbătrânire și a 
segmentelor defavorizate ale populației în 
permanență, nu doar ocazional.

Or. en
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Amendamentul 127
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. stimularea elaborării unor strategii 
cuprinzătoare de gestionare a vârstelor la 
nivel național și la nivelul companiilor, 
prin dezvoltarea unor noi forme de 
dispoziții referitoare la echilibrul vieții 
profesionale cu viața de familie adaptate 
la nevoile specifice ale lucrătorilor în 
vârstă și prin recompensarea persoanelor 
care lucrează mai mult timp.

Or. en

Amendamentul 128
Martin Kastler

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. încurajarea unui schimb de idei la 
nivel european cu privire la importanța 
prevenirii ca și aspect separat al politicii 
în domeniul sănătății, cu accent deosebit 
pe bolile specifice bătrâneții.

Or. de

Amendamentul 129
Thomas Mann

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. alături de obiectivele stabilite de 
Parlamentul European în raportul său 
din 6 octombrie 2010 privind solidaritatea 
între generații:
– îmbunătățirea demnității, sănătății, 
calității vieții și autonomiei persoanelor în 
vârstă;
– să li se permită acestora egalitatea de 
acces la asistența medicală, indiferent de 
venit;
–sublinierea, în special, a riscurilor de 
sănătate în cazul persoanelor care 
încetează brusc să mai fie active;
– accentuarea prevenirii  problemelor de 
sănătate, ceea ce presupune ca statele 
membre să sprijine modul de viață 
sănătos și să ia măsuri adecvate pentru a 
reduce fumatul, abuzul de alcool, 
obezitatea și alte riscuri importante la 
adresa sănătății.

Or. de

Amendamentul 130
Georges Bach, Martin Kastler

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. O mai bună recunoaștere și mai mult 
sprijin pentru contribuția persoanelor în 
vârstă la dezvoltarea economică și socială 
în Europa, recunoscându-se mai ales 
experiența acestora ca având în mod 
explicit o valoare adăugată pentru 
economie și societate.

Or. de
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Amendamentul 131
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe, evenimente și inițiative 
menite să stimuleze dezbateri, să 
sensibilizeze și să promoveze asumarea de 
angajamente specifice;

– conferințe, evenimente și inițiative, în 
care sectorul de afaceri și IMM-urile sunt 
adânc implicate, menite să stimuleze 
dezbateri, să sensibilizeze și să promoveze 
asumarea de angajamente specifice, 
contribuind la rezultate sustenabile și de 
durată prin evaluarea metodelor și 
măsurilor efective pentru viitoare 
inițiative și activități în domeniul 
îmbătrânirii active;

Or. cs

Amendamentul 132
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe, evenimente și inițiative 
menite să stimuleze dezbateri, să 
sensibilizeze și să promoveze asumarea de 
angajamente specifice;

– conferințe, evenimente și inițiative, cu 
participarea activă a societății civile și a 
partenerilor sociali, menite să stimuleze 
dezbateri, să sensibilizeze și să promoveze 
asumarea de angajamente specifice;

Or. ro

Amendamentul 133
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe, evenimente și inițiative 
menite să stimuleze dezbateri, să 
sensibilizeze și să promoveze asumarea de 
angajamente specifice;

– conferințe, evenimente, forumuri 
culturale, ateliere și inițiative menite să 
stimuleze dezbateri, să sensibilizeze și să 
promoveze asumarea de angajamente 
specifice;

Or. en

Justificare

Atelierele și forumurile culturale ar putea contribui la mobilizarea publicului general, 
axându-se în principal asupra schimburilor dintre generații și a voluntariatului.

Amendamentul 134
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe, evenimente și inițiative 
menite să stimuleze dezbateri, să 
sensibilizeze și să promoveze asumarea de 
angajamente specifice;

– conferințe, evenimente și inițiative, cu 
participarea activă a societății civile și a 
bisericilor, menite să stimuleze dezbateri, 
să sensibilizeze și să promoveze asumarea 
de angajamente specifice care să aibă un 
impact susținut și de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 135
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, de promovare și 
de educare;

– campanii de informare, de promovare și 
de educare într-o formă adaptată la 
circumstanțele naționale, regionale sau 
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locale și la grupurile vizate; utilizarea 
mijloacelor multimedia și a unor metode 
noi și inovatoare;

Or. en

Amendamentul 136
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, de promovare și 
de educare;

– campanii de informare, de promovare și 
de educare, cu utilizarea mijloacelor 
multimedia și a rețelelor de socializare;

Or. ro

Amendamentul 137
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, de promovare și
de educare;

– campanii de informare, de promovare, de 
educare și de formare;

Or. en

Amendamentul 138
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- forumuri pentru consolidarea și 
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analizarea dovezilor privind beneficiile, 
precum și diferitele metode de implicare a 
persoanelor în vârstă, pentru a elabora 
orientări în materie de cele mai bune 
practici bazate pe dovezi;

Or. en

Amendamentul 139
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimburi de informații și de bune 
practici;

– schimburi de informații, de experiență și 
de bune practici în cadrul metodei 
deschise de coordonare (MDC), în special 
pentru a asigura incluziunea socială a 
tuturor și accesul la asistență medicală și 
pe termen lung de înaltă calitate;

Or. en

Justificare

Metoda deschisă de coordonare s-a dovedit a fi un instrument foarte util pentru promovarea 
dezvoltării politicilor în statele membre.

Amendamentul 140
Konstantinos Poupakis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cercetări și studii la nivelul Uniunii sau al 
statelor membre și diseminarea 
rezultatelor.

– cercetări și studii la nivelul Uniunii sau al 
statelor membre și diseminarea rezultatelor
– cu accent asupra impactului economic 
și social al unei politici privind 
îmbătrânirea activă.
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Or. el

Amendamentul 141
Edit Bauer

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cercetări și studii la nivelul Uniunii sau al 
statelor membre și diseminarea 
rezultatelor.

– cercetări și studii la nivelul Uniunii sau al 
statelor membre, de exemplu cu privire la 
cauzele pensionării anticipate, violența 
împotriva persoanelor în vârstă, 
flexibilitatea modalităților de muncă în 
cazul persoanelor în vârstă și diseminarea 
rezultatelor.

Or. en

Amendamentul 142
Anna Záborská

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- programe pentru participarea cetățenilor 
la obiectivele Anului european.

Or. en

Amendamentul 143
Edit Bauer

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri care se concentrează asupra 
profilaxiei orientate către o îmbătrânire în 
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condiții bune de sănătate. 

Or. en

Amendamentul 144
Anna Záborská

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri pentru a implica persoanele în 
curs de îmbătrânire și persoanele tinere în 
inițiative comune menite să scoată în 
evidență caracteristicile lor tipice și 
oportunitățile oferite de schimburile 
dintre generații.

Or. en

Amendamentul 145
Rovana Plumb

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați, precum și 
includerea persoanelor cu dizabilități și a 
persoanelor aparținând minorităților 
etnice, în special a celor aparținând 
minorității Roma, în cadrul desfășurării 
Anului european.

Or. ro
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Amendamentul 146
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați, precum și 
necesitatea implicării tuturor generațiilor
în organizarea Anului european și ar 
trebui să urmărească dezvoltarea unei 
abordări incluzive pentru toate 
generațiile, recunoscând diversitatea lor.

Or. en

Amendamentul 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați și a 
handicapului, precum și combaterea 
tuturor formelor de discriminare la care 
sunt expuse persoanele în vârstă, în cadrul 
desfășurării Anului european.

Or. it

Amendamentul 148
Anna Záborská

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare necesitatea de a integra 
specificul situației femeilor și bărbaților în 
cadrul desfășurării Anului european.

Or. en

Amendamentul 149
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european.

(3) Comisia și statele membre iau în 
considerare integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul 
desfășurării Anului european, axându-se 
mai ales pe nevoile specifice atât ale 
femeilor, cât și ale bărbaților, și îndeosebi 
pe nevoile femeilor în vârstă care trăiesc 
singure (printre altele boli cronice, 
sărăcie etc.).

Or. en

Justificare

În mod normal, femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Longevitatea femeilor și rolul lor 
tradițional de îngrijitoare ale familiilor le predispun pe acestea într-o măsură mai mare la 
riscul de a avea o sănătate precară, fapt care le-ar putea expune la o mai mare sărăcie la 
vârste înaintate.

Amendamentul 150
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou) 



AM\856841RO.doc 75/79 PE458.631v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia ține seama de potențialul 
activităților transfrontaliere la nivel 
regional sau local pentru realizarea 
obiectivelor stabilite la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 151
Thomas Mann

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Cadrul financiar și bugetul

Uniunea Europeană pune la dispoziție un 
buget de 20 de milioane de euro pentru 
Anul european al îmbătrânirii active și al 
solidarității între generații, din care 10 
milioane de euro sunt rezervate pentru 
activitățile din statele membre care, la 
rândul lor, se angajează să pună la 
dispoziție încă 10 milioane de euro.

Or. de

Amendamentul 152
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali 
asigură, de asemenea, coordonarea 

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali 
asigură, de asemenea, coordonarea 
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corespunzătoare a activităților naționale. corespunzătoare a activităților naționale și 
implicarea în programe a părților 
interesate, a partenerilor sociali și a 
organizațiilor societății civile.

Or. en

Amendamentul 153
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali
asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale.

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali ar 
trebui să lucreze independent, fără a 
reflecta doar opiniile guvernului, și ar 
trebui să se asigure, de asemenea, 
coordonarea și implementarea
corespunzătoare a activităților naționale.

Or. en

Amendamentul 154
Antigoni Papadopoulou

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniunile 
coordonatorilor naționali în scopul 
coordonării la nivelul Uniunii al 
schimbului de informații, în special în 
privința angajamentelor asumate și a 
punerii lor în aplicare în statele membre.

Comisia convoacă reuniunile 
coordonatorilor naționali în scopul 
coordonării la nivelul Uniunii al 
schimbului de informații, în special în 
privința angajamentelor asumate și a 
punerii lor în aplicare în statele membre. 
Comisia monitorizează evoluțiile la nivel 
național, regional și local prin metode de 
evaluare, inclusiv utilizarea indicatorilor 
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comparativi, și poate introduce, după caz, 
noi modalități și instrumente pentru 
realizarea obiectivelor politicii.

Or. en

Justificare

Este important să se evalueze progresele realizate la nivel național, regional și local în ceea 
ce privește implementarea politicilor pentru menținerea unor condiții de sănătate adecvate și 
incluziunea socială a persoanelor în vârstă. Această evaluare ar trebui să fie realizată de 
Comisie prin utilizarea unei serii de instrumente disponibile.

Amendamentul 155
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cofinanțarea activităților desfășurate la 
nivelul Uniunii în cadrul Anului 
european se face în funcție de prioritățile 
și regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă, al
afacerilor sociale și al egalității de șanse. 
Dacă este cazul, Anul european poate fi 
susținut prin programe și politici din alte 
domenii care contribuie la promovarea 
îmbătrânirii active, precum educația și 
cultura, sănătatea, cercetarea, societatea 
informațională, politica regională și 
politica din domeniul transporturilor, 
precum și politicile și practicile din 
domeniul locuințelor și ipotecilor.

Or. en
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Amendamentul 156
Martin Kastler

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tema Anului european va fi o prioritate 
în cadrul activităților de comunicare ale 
reprezentanțelor Comisiei din statele 
membre și în cadrul programelor de lucru 
ale principalelor rețele relevante de la 
nivel european care beneficiază de sprijin 
din bugetul Uniunii pentru acoperirea 
costurilor de funcționare.

Or. en

Amendamentul 157
Milan Cabrnoch

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul evaluării, Comisia încurajează 
birourile naționale de statistică să acorde 
o atenție deosebită evaluării activităților 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
care au avut loc pe teritoriul lor în timpul 
Anului european, în special ținând seama 
de sprijinul public.

Or. en

Amendamentul 158
Georges Bach

Propunere de decizie
Articolul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2014, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Până la 30 iunie 2014, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor Comisiei 
și statelor membre prevăzute în prezenta 
decizie.

Or. de

Amendamentul 159
Jutta Steinruck

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2013, statele 
membre trimit un raport de țară Comisiei 
privind implementarea și rezultatele, 
împreună cu o evaluare globală a 
inițiativelor prevăzute în prezenta decizie.

Or. en


