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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām (2012. gads)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0462),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0253/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 21. oktobra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,
– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras un 
izglītības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantu Savienība cita starpā 
apkaro sociālo atstumtību un 
diskrimināciju un veicina sociālo 
taisnīgumu un aizsardzību, sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un paaudžu solidaritāti.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā nosaka to, ka svarīgāk 
nekā jebkad iepriekš ir veicināt visu, jo 
īpaši vecāka gadagājuma cilvēku, aktīvu 
novecošanu, saglabājot viņu vitalitāti un 
cieņu pret viņiem. Veselīgas vecumdienas 
var paaugstināt vecāka gadagājuma cilvēku 
līdzdalību darba tirgū, ļaut viņiem ilgāk 
saglabāt sabiedrisko aktivitāti, uzlabot viņu
individuālo dzīves kvalitāti un samazināt 
slogu veselības un sociālās aprūpes 
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sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Viedokli par ES demogrāfiskajām 
problēmām un šo problēmu iespējamiem 
risinājumiem Komisija ir izklāstījusi savā 
2006. gada 12. oktobra paziņojumā 
„Eiropas demogrāfiskā nākotne – problēma 
un tās risinājumi”, 2007. gada 10. maija 
paziņojumā „Veicināt paaudžu 
solidaritāti” un 2009. gada 29. aprīļa
paziņojumā „Kā risināt Eiropas Savienības 
iedzīvotāju novecošanās ietekmi”.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija īsteno Eiropas rīcības plānu 
invaliditātes jomā, kurā, ņemot vērā 
saistību starp invaliditāti un novecošanu, ir 
noteikti atbilstīgi pasākumi attiecībā uz 
vecāka gadagājuma cilvēkiem. Īpaši būtiski 

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

ir pieejamības uzlabošanas pasākumi 
atbilstoši plašam lietotāju lokam paredzētu 
pakalpojumu un produktu izstrādes 
(design-for-all) pieejām. Turklāt ES un 
visas dalībvalstis ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kurā cita starpā iekļauti 
noteikumi arī attiecībā uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Eiropas paaudžu solidaritātes diena 
tiek svinēta katru gadu 29. aprīlī. Katru 
gadu šī diena sniedz labu iespēju Eiropai 
no jauna apņemties stiprināt solidaritāti 
un sadarbību starp paaudzēm, lai 
veicinātu taisnīgumu un ilgtspējību 
sabiedrībā. Tā ir arī iespēja visām 
iesaistītajām personām, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kopīgi pārdomāt to, kā vislabāk reaģēt uz 
Eiropas sabiedrības novecošanas 
problēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Ar šo lēmumu apstiprina 
finansējumu, kas budžeta lēmējinstitūcijai 
ir galvenā atsauce 2006. gada 17. maija 
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Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas — Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību 37. punkta izpratnē1.
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu arī
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programma, īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Tādēļ, lai Eiropas gadu varētu 
īstenot, lielā mērā var izmantot šo 
programmu brīvos līdzekļus, ko tās 
nodrošina gada vai daudzgadu prioritāšu 
finansēšanai.
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sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvām vecumdienām –
solidaritātes veicināšana starp paaudzēm, 
vitalitātes saglabāšana un cieņas 
ievērošana pret visiem cilvēkiem (turpmāk 
„Eiropas gads”).

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2. pants - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas gada vispārējais mērķis ir atvieglot 
ilgtspējīgas aktīvu vecumdienu kultūras 
izveidi Eiropā, balstoties uz sabiedrību 
visām vecuma grupām un paaudžu 
solidaritāti. Šajā sakarībā Eiropas gadā ir
paredzēts veicināt un atbalstīt dalībvalstu 
un to reģionālo un vietējo iestāžu, sociālo
partneru un pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
baznīcu un nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanā aktīvi darbojošos 
asociāciju, centienus veicināt aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās un pastiprināt 
potenciāla mobilizācijas pasākumus to 
iedzīvotāju strauji augošajā grupā, kuri ir 
gandrīz sasnieguši 60 gadu vecumu vai ir 
vecāki par 60 gadiem, tādējādi saglabājot 
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veicināšanu vecumdienās. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

vecāka gadagājuma cilvēku vitalitāti, 
veicinot viņu līdzdalību sabiedrībā, 
izveidojot sabiedrību visām vecuma 
grupām un sekmējot paaudžu solidaritāti
un sadarbību. Aktīvas vecumdienas 
nozīmē labāku iespēju un darba apstākļu 
radīšanu, lai ļautu vecāka gadagājuma 
darbiniekiem palikt darba tirgū, sociālās 
atstumtības apkarošanu, atbalstot vecāka 
gadagājuma cilvēku devumu ģimenes 
dzīvē, brīvprātīgo darbību un viņu aktīvu 
līdzdalību sabiedrības dzīvē, un veselīga 
dzīvesveida veicināšanu vecumdienās. 
Pamatojoties uz to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvu vecumdienu būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz ģimenes dzīvē,
sabiedrībai un tautsaimniecībai, veicinātu 
aktīvu dzīvesveidu vecumdienās, 
saglabātu vitalitāti un ievērotu cieņu pret 
visiem cilvēkiem nolūkā veicināt paaudžu 
solidaritāti, un pastiprinātu vecāka 
gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aktīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, 
lai sekmētu diskusijas, uzlabotu 
informētību un veicinātu konkrētu saistību 
uzņemšanos, radot noturīgu un paliekošu 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas; 

- informācijas, reklāmas un izglītošanas 
kampaņas, izmantojot multividi;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija un dalībvalstis ņem vērā 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai un 
invaliditātei un nepieciešamību visām 
paaudzēm iesaistīties Eiropas gada 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Eiropas gadā organizēšanu, un informē 
Komisiju par šo iecelšanu.

2. Katra dalībvalsts līdz 2011. gada 
30. septembrim informē Komisiju par 
savu darba programmu, kurā ir ietverta 
sīka informācija par Eiropas gadā valstī 
paredzētajiem pasākumiem.
3. Valstu koordinatori nodrošina arī to, lai 
valstī veiktie pasākumi atbilstu 2. pantā 
uzskaitītajiem mērķiem un būtu pienācīgi 
saskaņoti.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Iesaistītās valstis

Eiropas gadā var piedalīties:
a) dalībvalstis;
b) kandidātvalstis;
c) EBTA valstis, kuras ir EEZ līguma 
dalībvalstis. 

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
5. pants - -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija rīko Eiropas gadu Savienības 
līmenī.
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Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
Article 5 a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Finansējums un nefinansiāls atbalsts

1. Pasākumus Savienības līmenī, kas 
noteikti 3. panta 1. punktā, var 
līdzfinansēt vai paredzēt iepirkuma 
līgumā, ko finansē no Eiropas Savienības 
pamatbudžeta.
2. Savienības līdzfinansējums Eiropas 
gada pasākumiem atbilst tām prioritātēm 
un noteikumiem, kuri attiecas uz 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām, jo īpaši nodarbinātības, sociālo 
lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā. 
Vajadzības gadījumā Eiropas gada 
pasākumiem var arī piesaistīt atbalstu no 
citu jomu programmām un politikas 
virzieniem, kas arī sniedz ieguldījumu 
aktīvu vecumdienu veicināšanā, 
piemēram, no programmām un politikas 
virzieniem izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomā. 
3. Savienība var piešķirt nefinansiālu 
atbalstu iniciatīvām, kuras īsteno valsts 
vai privātas organizācijas saskaņā ar 
3. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
Article 5 b (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Budžets

1. Šā lēmuma un jo īpaši 3. panta 1. 
punktā noteikto pasākumu īstenošanai 
Savienības līmenī no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim 
paredzētais finansējums ir EUR 6 
000 000, no kuriem EUR 2 000 000 ir 
paredzēti izmantošanai līdz 2011. gada 
31. decembrim.
2. Budžeta lēmējinstitūcija gada 
apropriācijas apstiprina  finanšu shēmas 
robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
Article 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Eiropas Reģionu komitejai 
ziņojumu, kas būs pamatā turpmākajiem 
ES politikas virzieniem, pasākumiem un 
darbībām šajā jomā, par šajā lēmumā 
paredzēto iniciatīvu īstenošanu, rezultātiem 
un vispārējo novērtējumu.

2. Ziņojumā arī tiek sniegta informācija 
par to, kā dzimuma un invaliditātes 
aspekti ir integrēti Eiropas gada 
pasākumos un kā Eiropas gads veicinājis 
ilgtspējīgas aktīvu vecumdienu kultūras 
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attīstību visā Eiropā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Iedzīvotāju novecošana ir viena no ES visbūtiskākajām problēmām, taču tā ir arī viena no 
lielākajām iespējām.

Paredzamā mūža ilguma pieaugums saistībā ar novecošanu neapšaubāmi ir īpašs mūsu 
laikmeta sociālais sasniegums un veiksme. Eiropas iedzīvotāji mūsdienās dzīvo veselīgāk un 
ilgāk nekā jebkād agrāk, un tā ir pozitīva un motivējoša tendence. Tomēr šis panākums arī 
liek Eiropas sabiedrībai risināt daudzus uzdevumus, jo īpaši nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības jomā. Uz to norāda Eurostat demogrāfiskajās prognozēs 2030. gadā paredzētais 
darbaspējīga vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums par aptuveni 6,8 % (20,8 miljoniem). 
Līdz ar to viens pensionārs (vecumā virs 65 gadiem) būs jāuztur vien diviem cilvēkiem 
darbaspējīgā vecumā (15–64 gadi) salīdzinājumā ar proporciju, kas pašlaik ir viens pret 
četriem. Tādēļ ES pieredzēs vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvara strauju pieaugumu un 
ievērojamu par 50 gadiem jaunāku iedzīvotāju īpatsvara samazinājumu, kas var savukārt 
palielināt slogu valstu budžetiem un pensiju sistēmām, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku 
sociālās un veselības aprūpes nodrošināšanai. Turklāt vecumdienas bieži vien tiek saistītas ar 
slimībām un atkarību, un vecāka gadagājuma cilvēki mēdz justies atstumti no darba tirgus, kā 
arī no ģimenes un sabiedrības.

Tādēļ iedzīvotāju novecošanu drīzāk var uzskatīt par būtisku uzdevumu, nevis apdraudējumu, 
jo tā var sniegt jaunas iespējas Eiropas sabiedrībai atkarībā no tā, cik mēs būsim tam gatavi. 
Lai atrisinātu šo jautājumu, vissvarīgāk ir nodrošināt, lai 50 gadus veci un vecāki iedzīvotāji 
varētu ilgāk palikt darba tirgū, turpināt aktīvi līdzdarboties sabiedrībā un saglabāt veselību un 
neatkarību cik vien ilgi iespējams. Tādēļ Eiropas sabiedrībai ir uzdevums sagatavoties, un, ja 
sabiedrība būs pietiekami un savlaicīgi gatava, šī varētu būt iespēja Eiropai ātrāk gūt 
panākumus, vairāk nodrošinot sociālo kohēziju visās paaudzēs.

Valsts un sabiedriskās politikas virzieniem ir jāreaģē uz šo problēmu daudzās jomās, jo īpaši 
ieviešot pamatnosacījumus, lai novērstu iedzīvotāju novecošanas sekas. Turklāt privātajā 
sektorā sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī pašiem pilsoņiem ir 
jāsniedz attiecīgs ieguldījums. Visu šo ieinteresēto personu devums ir ļoti nozīmīgs, lai rastu 
risinājumus Eiropas sabiedrības novecošanas jautājumā.

Risinot šo uzdevumu ES līmenī, Komisija 2010. gada 6. septembrī iesniedza priekšlikumu 
lēmumam noteikt 2012. gadu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Šī ierosinātā inicatīva 
veicinātu un atbalstītu dalībvalstu un to reģionālo un vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus veicināt aktīvu dzīvesveidu vecumdienās un pastiprināt 50 
gadus vecu un vecāku iedzīvotāju strauji augošās grupas potenciāla izmantošanu. Tādēļ 
Eiropas gadam vajadzētu būt pamatam, lai uzlabotu informētību, noteiktu un izplatītu labu 
praksi un, kas ir vissvarīgāk –, lai mudinātu politikas veidotājus un ieinteresētās personas 
visos līmeņos veicināt aktīvu dzīvesveidu vecumdienās.

Referents ļoti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un tā vispārējo pieeju. Šāds Eiropas gads 
varētu un tam vajadzētu sniegt labu iespēju pārdomām par šo demogrāfisko problēmu ES un 
dalībvalstīs. Taču tam arī vajadzētu sekmēt skaidru apņemšanos veicināt aktīvas vecumdienas 
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visos līmeņos.  Būtu jāpieliek pūles, lai konsolidētu Eiropas gadā panāktos rezultātus īpašu 
politikas virzienu un programmu struktūrā visās attiecīgajās politikas jomās, tādējādi sniedzot 
impulsu pastāvīgai praksei.

Turklāt referents uzskata, ka šis priekšlikums par Eiropas gadu ir jāgroza, ņemot vērā turpmāk 
izklāstītos konkrētos jautājumus:

1. Sabiedrībā, kurā tiek augsti vērtētas aktīvas vecumdienas, ir jāievieš pamatnosacījumi ne 
tikai aktīvām vecumdienām, bet arī vecumdienām, kurās tiek saglabāta vitalitāte un 
ievērota cieņa pret visiem cilvēkiem. Turklāt aktīvas vecumdienas var būt sekmīgas 
vienīgi sabiedrībā, kura balstās uz solidaritāti un sadarbību starp paaudzēm.

Saskaņā ar PVO definīciju aktīvas vecumdienas nozīmē, ka tiek radīts vairāk iespēju 
vecāka gadagājuma cilvēkiem turpināt strādāt, ilgāk saglabāt veselību un turpināt sniegt 
ieguldījumu sabiedrībā citos veidos, piemēram, ar brīvprātīgo darbu. Līdz ar to sabiedrībai 
un ekonomikai ir jāpalīdz cilvēkiem vecumā saglabāt savu fizisko, sociālo un garīgo 
labklājību. Ja mēs vēlamies, lai vecāka gadagājuma cilvēki varētu turpināt aktīvi 
līdzdarboties sabiedrībā un saglabāt neatkarību pēc iespējas ilgāk, ir nepieciešama 
visaptveroša pieeja aktīvu vecumdienu veicināšanai, kurā ir jāietver veselības, vitalitātes 
un cieņas aspekti.

Turklāt, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, ir īpaši svarīgi pastiprināt solidaritāti un 
sadarbību starp paaudzēm. Šo ideju atbalsta un veicina arī daudzas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas pārstāv dažādu vecuma grupu intereses, piemēram, AGE un Eiropas 
Jaunatnes platforma. Šajā pašā nolūkā katru gadu 29. aprīlī tiek svinēta Eiropas paaudžu 
solidaritātes diena. Tomēr solidaritāte starp jauniešiem, aktīvajiem un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem nebūtu jāskata vienīgi no finanšu viedokļa. Gluži pretēji – tā būtu jāvērtē 
plašākā kontekstā, ietverot savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu starp visām 
paaudzēm, lai ikviens varētu atrast savu vietu sabiedrībā un maksimāli sniegt ieguldījumu 
Eiropas sabiedrībā atbilstīgi savām spējām. Eiropas sabiedrībai ir jākļūst par sabiedrību 
visām vecuma grupām.

Tādēļ referents ierosina noteikt 2012. gadu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām –
paaudžu solidaritātes vecināšana, vitalitātes saglabāšana un cieņas ievērošana pret visiem, 
un šā Eiropas gada mērķos likt uzsvaru uz trijiem pīlāriem – vitalitāti, cieņu un 
solidaritāti.

2. Eiropas gadam (2012) vajadzētu sniegt ieguldījumu aktīvu vecumdienu kultūras attīstībā
Eiropā kā attieksmes, vērtību, mērķu un prakšu kopumam, ko pieņem visi Eiropas 
iedzīvotāji.

Aktīvām vecumdienām ir jākļūst par Eiropas sociālā modeļa un sociālās tirgus 
ekonomikas neatņemamu sastāvdaļu. Tām ir jākļūst par Eiropas dzīvesveida stūrakmeni, 
kas balstās uz trim pīlāriem: vitalitāti, cieņu un paaudžu solidaritāti. Lai to panāktu, 
Eiropas gadam būtu jāpalīdz mainīt domāšanas veidu, kā arī attīstīt un pastāvīgi atbalstīt 
aktīvu vecumdienu iespējas visām paaudzēm, tostarp 50 gadu veciem un vecākiem 
cilvēkiem. Eiropas gadam arī vajadzētu palīdzēt veicināt pozitīvāku skatījumu uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un viņu ieguldījumu. Tam būtu jāveicina pārmaiņas mūsu 
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sabiedrības organizācijas veidā un no jauna jāizveido sociālās attiecības un saikne starp 
dažādām paaudzēm un to iekšienē.

Tādēļ referents ierosina noteikt Eiropas gada kopējo mērķi tā, lai Eiropas gads sniegtu 
ieguldījumu aktīvu vecumdienu kultūrā Eiropā.

3. Lai Eiropas gadā sasniegtu šos kopējos politikas mērķus, ir vajadzīga visu ieinteresēto 
personu līdzdalība un atbalsts, kā arī minimālais budžeta resursu apjoms.

Eiropas gadā vajadzētu ļaut un mudināt piedalīties un iesaistīties visām ieinteresētajām 
pusēm ES, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī. Sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības nozīme šajā ziņā ir sevišķi būtiska. Papildus iepriekš minētajam īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš baznīcām un dažādām asociācijām, kuras darbojas nabadzības un 
sociālās atstumtības apkarošanas jomā.

Ņemot vērā to, ka daudzas no pašreizējām ES finansēšanas programmām dažādās jomās 
attiecas uz aktīvām vecumdienām, ar šīm programmām ir iespējams sniegt ieguldījumu 
Eiropas gada norisē. Šāda ieguldījuma veicināšana būtu vērtējama atzinīgi arī tādēļ, ka 
politiskais atbalsts aktīvām vecumdienām ir vajadzīgs virknē dažādu jomu. Tomēr šo 
programmu faktiskais ieguldījums nebūs zināms līdz šā Eiropas gada pašām beigām. 
Turklāt ir īpaši svarīgi, lai ES pēc iespējas vairāk atbalstītu dalībvalstis pasākumu rīkošanā 
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, tostarp izveidojot apstākļus pieredzes apzināšanai un 
apmaiņai ar to. Tādēļ ir nepieciešams paredzēt noteiktu naudas līdzekļu apjomu ES līmeņa 
pasākumiem saistībā ar šo Eiropas gadu, piemēram, informācijai un saziņai, konferencēm 
ES līmenī, analīzei un pētījumiem.

Lai atbalstītu Eiropas gada ilgtspējību, referents prasa izveidot īpašu budžeta pozīciju 
Eiropas gada (2012) vajadzībām.

ES un tās dalībvalstis līdz šim ir paveikušas ļoti daudz, lai pagarinātu Eiropas iedzīvotāju 
paredzamo dzīves ilgumu. Ekonomiskā labklājība, sociālais nodrošinājums un paredzami 
ilgstoši miera apstākļi ir nodrošinājuši dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tajā pašā laikā ir 
radušās jaunas problēmas, kas mums ir jārisina. Dzīve saskaņā ar aktīvu vecumdienu kultūru 
var palīdzēt šajā jomā, jo īpaši tad, ja aktīvas aktīva novecošana tiek aktīvi pilnveidota, tostarp 
piešķirot nozīmi visu paaudžu cilvēku resursiem un talantiem, ko viņi var sniegt ekonomikai 
un sabiedrībai.

Tādēļ Eiropas gadam (2012) vajadzētu būt šādas attīstības stūrakmenim Eiropā, izvirzot 
cilvēkus politikas, sabiedrības un ekonomikas priekšplānā un padarot Eiropas sabiedrību par 
visu vecuma grupu sabiedrību.


