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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus 
senėjimo metų (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0462),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0253/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir 
švietimo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Europos Sąjungos Sutarties 
3 straipsnį Sąjunga turi kovoti inter alia
su socialine atskirtimi ir diskriminacija 
bei turi skatinti socialinį teisingumą ir 
apsaugą, moterų ir vyrų lygybę ir kartų 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Keliuose Europos Vadovų Tarybos 
susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti 
visuomenės senėjimo poveikio Europos 
socialiniams modeliams klausimą.
Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus 
struktūros pokytį yra sukurti tvarią 
ilgalaikę aktyvaus senėjimo kultūrą ir taip 
užtikrinti, kad žmonėms, kuriems netrukus 
sukaks 60 metų, ir vyresniems žmonėms, 
kurių grupė sparčiai auga, kurie iš esmės 
yra sveikesni ir labiau išsilavinę nei bet 
kuri kita ankstesnė amžiaus grupė, turėtų 
daugiau galimybių dirbti ir aktyviai 
dalyvauti šeimos ir visuomenės gyvenime.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Nuomonę apie ES kylančias 
demografines problemas ir galimybes jas 
spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 
12 d. komunikate „Europos demografijos 
ateitis: iššūkį paversti galimybe“, 2007 m. 
gegužės 10 d. komunikate „Skatinti kartų 
solidarumą“ ir 2009 m. balandžio 29 d. 
komunikate „Sprendžiant ES visuomenės 
senėjimo daromo poveikio klausimą“.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamentas 2010 m. 
lapkričio 11 d. pritarė rezoliucijai dėl 
demografijos problemos ir kartų 
solidarumo, kurioje valstybės narės 
raginamos aktyvų senėjimą nustatyti 
vienu iš prioritetų ateinančiais metais ir 
pabrėžiama, kad 2012 m. Europos metais 
reikėtų ypač atkreipti dėmesį į vyresnio 
amžiaus žmonių indėlį į visuomenę ir 
sudaryti galimybes vyresnio amžiaus 
žmonėms ir jaunimui dalyvauti bendrose 
iniciatyvose.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

visiems“. Be to, ES ir visos valstybės narės 
pasirašė JT Konvenciją dėl žmonių su 
negalia teisių, kurioje inter alia išdėstytos 
atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus 
žmonių.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Europos kartų solidarumo diena 
minima kasmet balandžio 29 d. 
Kiekvienais metais šią dieną Europai 
suteikiama puiki galimybė peržvelgti savo 
įsipareigojimus stiprinti kartų solidarumą 
ir bendradarbiavimą siekiant skatinti 
sąžiningą ir tvarią visuomenę, Tai taip pat 
yra puiki galimybė visiems 
suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant 
pilietinę visuomenę, kartu pasvarstyti apie 
tai, kaip būtų galima duoti atkirtį toms 
problemoms, kurios Europoje atsiranda 
dėl senstančios visuomenės.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Šiuo sprendimu nustatomas 
finansavimo dydis, kuris biudžeto valdymo 
institucijai bus svarbiausias orientacinis 
dydis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
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biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte1.
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Aktyviam senėjimui taip pat skirtos 
kelios Sąjungos iniciatyvos, kaip antai 
Europos socialinis fondas, Europos 
regioninės plėtros fondas, programa 
PROGRESS, Mokymosi visą gyvenimą 
programa, Visuomenės sveikatos 
programa, konkrečios Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programos 
informacinių ir ryšių technologijų bei 
socialinių ir ekonomikos mokslų ir 
humanitarinių mokslų programos, 
Senėjimo informacinėje visuomenėje 
veiksmų planas, bendra mokslinių tyrimų ir 
naujovių programa „Kasdienį gyvenimą
palengvinanti aplinka“, Konkurencingumo 
ir naujovių programa ir bandomieji 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT 
diegimo projektai ir Mobilumo mieste 
veiksmų planas. Taigi galima Europos 
metus įgyvendinti iš esmės vadovaujantis 
šiomis programomis, neviršijant jose 
numatytų metinių ar daugiamečių 
finansavimo prioritetų.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus 
senėjimo metais, kuriais bus skatinamas 
kartų solidarumas, visų asmenų 
gyvybingumo apsauga ir orumo 
išlaikymas (toliau – Europos metai).

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti šeimos gyvenimui, 
visuomenei ir ekonomikai, propaguoti visų 
asmenų aktyvų senėjimą išsaugant 
gyvybingumą ir išlaikant orumą, skatinti 
kartų solidarumą ir dėti daugiau pastangų 
vyresnio amžiaus žmonių potencialui 
telkti;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- informacinės, skatinimo ir švietimo 
kampanijos; 

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vykdydamos Europos metų veiklą
Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
lyčių ir negalios aspektus, taip pat į tai, 
kad reikia įtraukti visas kartas.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė skiria 
nacionalinį koordinatorių, atsakingą už 
šalies dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą ir apie šį paskyrimą 
informuoja Komisiją.

2. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė informuoja Komisiją apie 
savo veiklos programą, kurioje detaliai 
aprašoma Europos metais numatyta 
veikla.
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3. Nacionalinis koordinatorius taip pat 
turėtų užtikrinti deramą nacionalinės 
veiklos suderinamumą su 2 straipsnyje 
numatytais tikslais ir deramą jos 
koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Dalyvaujančios valstybės

Europos metuose gali dalyvauti:
(a)  valstybės narės;
(b) šalys kandidatės,
(c) ELPA valstybės narės, prisijungusios 
prie EEE Susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Europos metus įgyvendina 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Finansavimas ir nefinansinė parama

1. 3 straipsnio 1 dalyje numatyta veikla 
Sąjungos lygmeniu gali būti bendrai 
finansuojama arba sudarius viešųjų 
pirkimų sutartį, finansuojamą iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto.
2. Europos metų veiklai skirtas bendras 
Sąjungos finansavimas turi atitikti 
prioritetus ir taisykles, metiniu arba 
daugiamečiu pagrindu taikomas esamoms 
užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių sričių programoms ir atskiroms 
biudžeto eilutėms. Prireikus Europos 
metų veikla gali būti remiama pagal kitų 
aktyvų senėjimą skatinančių sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir 
politiką. 
3. Sąjunga gali teikti nefinansinę paramą 
tokioms iniciatyvoms, kurias pagal 3 
straipsnio 2 dalį vykdo viešosios ir 
privačios organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 5b
Biudžetas
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1. Šio sprendimo, ypač veiklos , numatytos 
pagal 3 straipsnio 1 dalį, įgyvendinimui 
Europos lygmeniu 2011 m. sausio 1 d. –
2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
finansinis paketas yra 6 000 000 eurų, iš 
kurio 2 000 000 eurų reikia rezervuoti, 
kad būtų galima panaudoti iki 2011 m. 
gruodžio 31 d.
2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama 
Finansinėje programoje nustatytų ribų.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2014 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Europos regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo, kuria bus 
vadovaujamasi ateityje rengiant šios 
srities ES politiką, priemones ir veiksmus.
2. Ataskaitoje taip pat pateikiama 
informacija apie tai, kaip lyčių aspektas 
buvo įtrauktas į Europos metų veiklą ir 
kaip Europos metai buvo naudingi 
kuriant tvarią aktyvaus senėjimo kultūrą 
visoje Europoje.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Visuomenės senėjimas yra viena didžiausių ES problemų ir viena didžiausių galimybių.

Tai, kad ilgėja gyvenimo trukmė, kuri yra susijusi su senėjimu, yra ypač didelis socialinis 
pasiekimas ir mūsų laikų laimėjimas. Šiandien europiečiai gyvena ilgiau ir sveikiau nei bet 
kada anksčiau, tai – teigiamas ir drąsinantis pokytis. Tačiau ši sėkmė Europos visuomenei taip 
pat kelia nemažai problemų, ypač įdarbinimo ir socialinės apsaugos srityse. Tai įrodo 
Eurostato demografinės prognozės, pagal kurias 2030 m. dirbančiųjų asmenų sumažės apie 
6,8 proc. (20,8 milijono). Taigi, tik du dirbantys asmenys turės išlaikyti vieną asmenį, išėjusį į 
pensiją (asmenį, kuriam daugiau nei 65 m.), palyginus su dabartiniu santykiu, kai keturi 
asmenys išlaiko vieną. Taigi ES patirs didelį santykinį vyresnių asmenų skaičiaus augimą 
palyginti su stipriu asmenų iki 50 metų amžiaus skaičiaus mažėjimu, dėl to didės spaudimas 
valstybių biudžetams ir pensijų sistemoms, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms skirtoms 
socialinėms ir priežiūros tarnyboms. Be to, senyvas amžius vis dar neretai siejamas su ligomis 
ar priklausomybe nuo kitų asmenų, o vyresnio amžiaus žmonės gali jaustis nereikalingi darbo 
rinkoje, šeimoje ir bendruomenės gyvenime.

Dėl šių priežasčių tai, ar senstanti visuomenė gali būti laikoma didele problema arba net 
pavojumi, ar Europos visuomenei būti suteikiamos naujos galimybės, priklauso nuo to, kaip 
mes tam pasiruošime. Pagrindinis šios problemos sprendimo būdas yra užtikrinti, kad 
šešiasdešimtmečiai ir vyresni asmenys kuo ilgiau išliktų darbo rinkoje, toliau aktyviai 
dalyvautų visuomenėje ir kuo ilgiau būtų sveiki ir nepriklausomi. Taigi Europos visuomenė 
turi pasiruošti šiam iššūkiui ir, jeigu bus kuo anksčiau ir tinkamiau pasiruošta, tai galės 
sudaryti galimybę Europai ir greičiau suklestėti, ir padidinti socialinę kartų sanglaudą.

Vyriausybės ir viešoji politika turi šiam iššūkiui duoti atkirtį daugelyje sričių, ypač 
nustatydamos pagrindines sąlygas kovoti su visuomenės senėjimo pasekmėmis. Be to privatus 
sektorius, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė bei individualūs piliečiai turi įnešti savo 
indėlį. Visi šie suinteresuotieji asmenys yra labai svarbūs sprendžiant senstančios Europos 
visuomenės problemą.

Komisija, reaguodama į šį iššūkį ES lygiu, 2010 m. rugsėjo 6 d. pateikė sprendimo 2012 m. 
paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais pasiūlymą. Per siūlomus aktyvaus senėjimo 
metus turėtų būti skatinamos ir remiamos valstybių narių, jų regionų ir vietos valdžios, 
socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangos skatinti aktyvų senėjimą ir imtis 
daugiau veiksmų žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių grupės 
atstovų kartos potencialui sutelkti. Taigi Europos metais būtų pagrindas informuoti 
visuomenę, nustatyti ir skleisti gerą patirtį ir, visų pirma, visų lygių teisės aktų leidėjus ir 
suinteresuotuosius asmenis raginti propaguoti aktyvų senėjimą. 

Pranešėjas labai džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ir bendromis jo nuostatomis. Tokie Europos 
metai sudarytų gerą galimybę apsvarstyti demografinį reiškinį, kuris kelia sunkumų ES ir jos 
valstybėms narėms. Taip pat jie turėtų suteikti galimybę tvirtai pasižadėti skatinti aktyvų 
senėjimą visais lygmenimis. Reikėtų dėti pastangas ir Europos metų rezultatus sutvirtinti 
parengiant politikos sričių ir programų atitinkamose politikos srityse sistemą, ir taip skatinti 
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nuolat taikyti šią praktiką.

Pranešėjas taip pat mano, kad Europos metų pasiūlymą reikėtų pakeisti atsižvelgiant į keletą 
problemų:

1. Visuomenė, kuri vertina aktyvų senėjimą, turi parengti sąlygų, kurios sudarytų galimybes 
senėti aktyviai išsaugant visų asmenų gyvybingumą ir išlaikant orumą, sistemą Be to 
aktyvus senėjimas gali būti sėkmingas tik tokioje visuomenėje, kuri būtų pagrįsta kartų 
solidarumu ir bendradarbiavimu.

Pagal PSO apibrėžtį aktyvus senėjimas apima pastangas sudaryti daugiau galimybių 
vyresnio amžiaus žmonėms toliau dirbti, ilgiau išlikti sveikiems ir kitaip prisidėti prie 
visuomenės gyvenimo, pavyzdžiui, dalyvaujant savanorių veikloje. Taigi visuomenė ir 
ekonomika turi padėti žmonėm išsaugoti savo fizinę, socialinę ir dvasinę gerovę net 
pasiekus senatvės. Todėl, jeigu norime vyresniems žmonėms sudaryti galimybes toliau 
aktyviai dalyvauti visuomenėje ir kuo ilgiau išlikti nepriklausomais, reikia visuotinio 
požiūrio skatinant aktyvų senėjimą, kuris apimtų sveikatos, gyvybingumo ir orumo 
aspektus.

Be to siekiant skatinti aktyvų senėjimą ypač svarbu didinti kartų solidarumą ir 
bendradarbiavimą. Šią idėją palaiko ir skatina nemažai įvairių amžiaus grupių interesams 
atstovaujančių pilietinės visuomenės organizacijų, ypač organizacija AGE ir Europos 
jaunimo platforma. Tuo pačiu tikslu kiekvienais metais balandžio 29 d. minima Europos 
kartų solidarumo diena. Tačiau jaunimo, aktyvių ir vyresnių žmonių solidarumo nereikėtų 
vertinti tik iš finansinės perspektyvos. Priešingai, reikia pažvelgti į platesnį kontekstą ir 
apimti visų kartų tarpusavio bendradarbiavimą ir mainus, kad kiekvienas galėtų rasti savo 
vietą visuomenėje ir visi bei kiekvienas galėtų geriausiai panaudoti savo gebėjimus 
kurdami Europos visuomenę. Europos visuomenė turi tapti visų amžių visuomene.

Taigi pranešėjas siūlo 2012 metus paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais, kuriais 
bus skatinamas kartų solidarumas, visų asmenų gyvybingumo apsauga ir orumo 
išlaikymas, ir Europos metų tiksliose ir veikloje atsižvelgti į tris ramsčius – gyvybingumą, 
orumą ir kartų solidarumą.

2. 2012 Europos metais reikėtų prisidėti vystant Europos aktyvaus senėjimo kultūrą, kurią 
sudarytų visiems europiečiams bendrų požiūrių, vertybių, tikslų ir veiklos rinkinys.

Aktyvus senėjimas tapo vieninga Europos socialinio modelio ir socialinės rinkos 
ekonomikos dalimi. Jis turėtų tapti Europietiško gyvenimo būdo, pagrįsto trimis ramsčiais 
– gyvybingumu, orumu ir kartų solidarumu, pamatu. To siekiant Europos metais reikėtų 
prisidėti prie nuomonių kaitos, atsakomybės plėtojimo ir nuolatinės paramos visiems 
senstantiems asmenims, įskaitant tuos, kuriems greitai sueis 60, ir vyresnius. Europos 
metais reikėtų padėti propaguoti vyresnių žmonių ir jų indėlio į visuomenę įvaizdį.
Reikėtų padėti keisti mūsų visuomenės sandaros pobūdį ir naujai nustatyti skirtingų kartų 
ir vienos kartos žmonių socialinius santykius bei ryšius.

Taigi pranešėjas siūlo bendrą Europos metų tikslą numatyti taip, kad Europos metais būtų 
prisidedama prie tvarios aktyvaus senėjimo kultūros Europoje.
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3. Siekiant bendrų politikos tikslų per Europos metus reikia, kad visi susiję asmenys 
dalyvautų ir šiuos tikslus remtų, tačiau taip pat reikalingi bent minimalūs biudžeto 
ištekliai.

Europos metais visiems susijusiems asmenims ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu 
reikėtų sudaryti galimybę dalyvauti ir skatinti jų dalyvavimą. Šiuo požiūriu ypač svarbus 
socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo. Kalbant apie 
pastaruosius, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į bažnyčias ir įvairias asociacijas, kurios
kovoja su skurdu ir socialine atskirtimi.

Kadangi daugelis veikiančių ES finansavimo programų įvairiose srityse yra susijusios su 
aktyviu senėjimu, yra galimybė, kad jos prisidėtų prie Europos metų įgyvendinimo. Šio 
indėlio skatinimas taip pat būtų sveikintinas todėl, kad nemažai įvairių politikos sričių 
turėtų remti aktyvų senėjimą. Tačiau tikrasis šių programų indėlis bus neaiškus iki 
Europos metų pabaigos. Be to ypač svarbu, kad ES kuo labiau remtų valstybes nares, 
kurios savo veiklą organizuoja nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu, ir sudarytų galimybes 
nustatyti pažangiosios patirties pavyzdžius ir šia patirtimi dalintis. Taigi, reikia tam tikrą 
lėšų sumą atidėti Europos metų veiklai ES lygiu, pavyzdžiui, informavimui ir 
komunikacijoms, ES lygiu vykdomoms konferencijoms, analizei ir tyrimams.

Siekiant paremti Europos metų tvarumą pranešėjas ragina 2012 Europos metams skirti 
atskirą biudžeto eilutę.

ES ir jos valstybės narės praeityje nemažai padarė siekdamos pailginti Europos piliečių 
gyvenimo trukmę. Dėl ekonominės gerovės, socialinio saugumo ir patikimos taikos buvo 
galima užtikrinti tai, kad gyvenimo kokybė prailgėtų. Tuo pačiu atsirado nauji iššūkiai, 
kuriuos reikia nugalėti. Šiuo požiūriu gali padėti gyvenimas aktyvaus senėjimo kultūroje, 
ypač jeigu aktyvus senėjimas suprantamas visavertiškai, įskaitant prevenciją ir pagarbos 
ištekliams ir talentams, kuriuos ekonomikai ir visuomenei gali pasiūlyti visų kartų žmonės, 
skatinimą.

Taigi 2012 Europos metai turėtų būti šių pokyčių Europoje gairė, pagal kurią žmogės taptų 
pagrindine politikos, visuomenės ir ekonomikos dalimi ir Europos visuomenė taptų 
visuomene, skirta visų amžiaus grupių žmonėms.


