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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pasiūlė 2012 m. paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais. Bendras šių Europos 
metų tikslas – skatinti ir remti valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios, socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės pastangas skatinant aktyvų senėjimą ir aktyviau telkiant 
žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių žmonių, kurių grupė sparčiai auga, 
potencialą, taip saugant kartų solidarumą. Komisijos suvokimu, aktyvus senėjimas reiškia, 
kad suteikiamos geresnės galimybės ir sudaromos geresnės darbo sąlygos vyresnio amžiaus 
žmonėms reikštis darbo rinkoje, skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime 
kovojama su socialine atskirtimi ir skatinamas sveikas senėjimas.

Pasiūlymo dėl sprendimo 2 straipsnyje išvardyti tam tikri tikslai. Praktinės priemonės, kurių 
turi būti imamasi jiems pasiekti, išdėstytos 3 straipsnyje ir apima iniciatyvas, kurias turi rengti 
ir įgyvendinti ES ir valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos.

Todėl Regioninės plėtros komiteto siūlomais pakeitimais siekiama:

– užtikrinti, kad aktyvus senėjimas būtų įtvirtintas politinėje darbotvarkėje;

– į Europos metų pavadinimą įtraukti paantraštę „kartų solidarumo skatinimas“, kuria labiau 
pabrėžiama svarbi priežastis, kodėl visuomenė turėtų skatinti aktyvų senėjimą;

– pabrėžti itin svarbų Europos metų vaidmenį remiant vietos ir regioninius projektus bei 
iniciatyvas, kuriais pagyvenusiems žmonėms suteikiama galimybė prisidėti prie 
bendruomenės ir naudotis derama apsauga, jaustis saugiai ir naudotis sveikatos priežiūra, ir 
darant šiems projektams ir iniciatyvoms įtaką;

– užtikrinti, kad valstybių narių miestuose ir regionuose būtų didinamas bendras 
sąmoningumas;

– užtikrinti, kad iniciatyvos, kurių imamasi Europos aktyvaus senėjimo metų proga, būtų 
decentralizuotos ir, kaip pabrėžiama Vietos ir regionų valdžios institucijų teritoriniame pakte 
dėl strategijos „Europa 2020“, būtų grindžiamos daugiapakope atsakomybe;

– numatyti galimybes įtvirtinti tikslų koordinavimą, nuoseklumą ir veiksmingumą parengiant 
strategines Europos metų proga pradedamų projektų įgyvendinimo gaires;

– padėti visuomenei geriau suvokti IRT technologijų plėtros, kurią pasitelkiant galima 
veiksmingai spręsti senėjančios visuomenės problemas, svarbą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:



PE452.779v02-00 4/18 AD\853891LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 156 straipsnį 
Komisija turi skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas derinti jų veiksmus socialinės 
politikos srityje.

Pagrindimas

Papildymas pagal naują institucinę sistemą, numatytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 174 straipsnyje pripažįstama, kad 
kai kurie Sąjungos regionai turi didelių ir 
nuolatinių demografinių trūkumų, kurie 
gali pakenkti jų vystymuisi ir kuriems gali 
prireikti skirti ypatingą dėmesį, jei norima 
pasiekti ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslą.

Pagrindimas

SESV 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Europos Sąjungos regionai susiduria su 
sunkumais, atsiradusiais dėl jų demografinės padėties, pvz., labai retai apgyvendinti regionai, 
ir kad šiai situacijai reikia skirti ypatingą dėmesį įgyvendinant įvairių krypčių ES politiką.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Asmenų, kuriems netrukus sukaks 60 
ir daugiau metų, sudaroma Europos 
Sąjungos gyventojų dalis didės daug 
greičiau negu kada nors anksčiau. 
Didžiausio augimo tikimasi 2015–2035 m. 
laikotarpiu, kai 60 m. ir vyresnių 
gyventojų skaičius didės 2 mln. žmonių 
per metus. Šis augimas labai teigiamas, 
nes tai yra logiškas sveikatos priežiūros ir 
gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatas. 
Nepaisant to, dėl realių demografinių 
pokyčių ES susiduria su ne viena 
problema – mažėjančiu gyventojų 
skaičiumi tam tikruose miestuose ir 
regionuose (taip pat mažėjančiu ir miestų 
bei regionų patrauklumu), dideliais 
pensijų fondų patiriamais sunkumais ir 
problemomis siekiant išlaikyti tvarų 
sveikatos priežiūros ir viešųjų paslaugų 
finansavimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 
socialinės sanglaudos ir didesnio našumo 
Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir 
aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate 
siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės 

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 
socialinės sanglaudos ir didesnio našumo 
Europos Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir 
aktyvų visuomenės senėjimą. Komunikate 
siūloma pavyzdinė iniciatyva „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, pagal kurią valstybės narės 
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turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų 
reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių 
nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių 
veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami 
Sąjungos lygiu vykdant Europos metų 
veiklą, skirtą informuotumui didinti ir 
gerosios patirties mainams skatinti. 
Nacionaliniai koordinatoriai turėtų 
pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai 
būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais 
Europos metų tikslais. Be to, planuojama, 
kad dalyvaus ir kitos institucijos ir 
suinteresuotosios šalys.

turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų 
reikalinga daugiapakope atsakomybe 
grindžiama koncepcija, kurią 
įgyvendinant būtų pasiektas aktyvesnis
visų vietos ir regioninių valdžios 
institucijų ir įvairių nevyriausybinių 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir
veiksmai; savo ruožtu tie subjektai gali 
būti remiami Sąjungos lygiu vykdant 
Europos metų veiklą, skirtą informuotumui 
didinti, gerosios patirties mainams skatinti 
ir sąveikai kurti. Nacionaliniai 
koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad 
centrinio ir decentralizuoto lygmens
veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su 
bendrais Europos metų tikslais. Be to, 
planuojama, kad dalyvaus ir kitos 
institucijos ir suinteresuotosios šalys.

Pagrindimas

Norint skatinti sveiką, aktyvų gyventojų senėjimą socialinės sanglaudos ir didesnio 
produktyvumo labui, kaip siekiama strategijoje „Europa 2020“, itin svarbu bendradarbiauti 
su vietos ir regioninės valdžios institucijomis. Imantis veiksmų ir rengiant iniciatyvas pagal 
daugiapakopės atsakomybės koncepciją, bus užtikrinta, kad jos dalyvautų. Be to, aktyviai 
dalyvaujant centrinio ir decentralizuoto lygmens valdžios institucijoms ir tiksliai 
koordinuojant Europos metų proga vykdomą veiklą, bus sukurta nauja sąveika.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. 
priimtoje strategijos „Europa 2020“ 
pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje –
Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) svarbą oriam senėjimui, 
visų pirma siūlydama geriau vykdyti 
bendrą programą „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“. Europos 

(13) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. 
priimtoje strategijos „Europa 2020“ 
pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje –
Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) prietaikų ir paslaugų
svarbą oriam senėjimui, visų pirma 
siūlydama geriau vykdyti bendrą programą 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
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skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat 
rekomenduojama imtis koordinuotų 
veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant 
itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę 
(15 mln. arba maždaug 30 proc. visų 
gyventojų), kurie niekada nėra naudojęsi 
internetu, skaitmeniniam raštingumui 
didinti.

aplinka“. Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje taip pat rekomenduojama 
imtis koordinuotų veiksmų visų Europos 
gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio 
amžiaus žmonių grupę (15 mln. arba 
maždaug 30 proc. visų gyventojų), kurie 
niekada nėra naudojęsi internetu, 
skaitmeniniam raštingumui didinti. Per 
ateinančius kelerius metus ypač reikėtų 
skirti dėmesį investavimui į 
infrastruktūrą, kad būtų galima 
pasinaudoti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės suteikiamomis galimybėmis 
ten, kur yra didžiausias poreikis, pvz., e. 
sveikatos paslaugų forma. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Strategijos „Europa 2020“ pagrindu 
Komisija pasiūlė pagal Inovacijų 
sąjungos koncepciją pradėti bandomąjį 
aktyvaus ir sveiko senėjimo projektą. Šis 
bandomasis projektas, kuris yra pirmoji 
inovacijų srities partnerystė, taip pat 
apima socialines naujoves ir juo siekiama 
skatinti geresnę gyvenimo kokybę, ligų 
prevenciją, pagerinti viešojo sektoriaus ir 
socialinių partnerių socialinius tinklus ir 
sudaryti sąlygas, kad būtų taikomos 
naujos technologijos, padedančios 
garantuoti gyvenimo kokybę, užtikrinti, 
kad piliečiai galėtų ilgiau gyventi 
nepriklausomai ir būti geros sveikatos, ir
iki 2020 m. pasiekti, kad būtų dvejais 
metais prailgintas gyvenimo laikotarpis, 
kai piliečiai yra sveiki. Be to, jo tikslas –
pagerinti Europos socialinės ir sveikatos 
priežiūros sistemų tvarumą bei našumą, 
sukurti Sąjungos ir pasaulinę novatoriškų 
IRT prietaikų ir paslaugų rinką. Taip 
Sąjungos verslo subjektams būtų 
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suteikiama naujų galimybių ir kartu būtų 
didinamas Sąjungos konkurencingumas, 
sudaromos sąlygos Europos regionuose 
kurti darbo vietas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 20010 m. lapkričio 9 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Penktosios ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. 
Sanglaudos politikos ateitis“1

pripažįstama, kad Europos Sąjunga turi 
plėtoti sanglaudos politiką, kuri padėtų 
spręsti tokius socialinius uždavinius, kaip 
visuomenės senėjimas, ir skirti atitinkamą 
lėšų sumą šiam tikslui pasiekti. 

Pakeitimas 8

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 

(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 
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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.

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, 
parengiamųjų socialinio turizmo veiksmų 
programa „Calypso“ 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, 
ypač kai to reikia sprendžiant socialinės 
įtraukties, žemo gerovės lygio ar skurdo 
problemas. Todėl Europos metai bus taip 
pat galimybė labiau informuoti visuomenę 
ir sutelkti suinteresuotąsias šalis kovai su 
vyresnio amžiaus žmonių socialine 
atskirtimi, neužtikrinta padėtimi, netgi 
skurdu, visų pirma įgyvendinant 2020 m. 
ES strategijos pavyzdinę iniciatyvą 
„Europos kovos su skurdu planas“. 
Sąjungos skiriamas finansavimas su 
senėjimu susijusiems uždaviniams spręsti 
neturi apsiriboti tik vienais Europos 
metais: įgyvendinant Sąjungos politiką 
reikėtų nuolat atsižvelgti į demografines 
problemas. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės negali deramai (16) Valstybės narės negali deramai 
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pasiekti siūlomų Europos aktyvaus 
senėjimo metų tikslų, nes tam reikalingi 
tarptautiniai informacijos mainai ir 
gerosios patirties sklaida visoje Sąjungoje, 
todėl, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų 
mastą, šių tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygiu. Pagal Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiame sprendime nenumatyta 
nieko, kas nėra būtina siekiant tų tikslų.

pasiekti siūlomų Europos aktyvaus 
senėjimo metų tikslų, nes tam reikalingi 
tarptautiniai informacijos mainai ir 
gerosios patirties sklaida visoje Sąjungoje.
Turėtų būti pripažinta, kad miestams, 
regionams ir valstybėms narėms tenka 
esminis vaidmuo įgyvendinant šiuos 
konkrečius veiksmus, ypač tais atvejais, 
kai į jų funkcijas įeina sunkumų turinčių 
žmonių integracija ir parama vyresnio 
amžiaus žmonėms.  Be to, turėtų būti 
pripažinta, kad, nedarant poveikio 
subsidiarumo principo taikymui ir
atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą, 
šiuos tikslus galima geriau pasiekti, kai 
iniciatyvos imamasi Sąjungos lygiu. Pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiame 
sprendime nenumatyta nieko, kas nėra 
būtina siekiant tų tikslų. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Gyventojų senėjimo problema 
dažnai siejama su kaimo vietovių 
ypatumais, tačiau tai būdinga ne vien tik 
šioms vietovėms, nes ši problema yra taip 
pat susijusi su miestuose susidariusiomis 
sąlygomis ir miestų vaidmeniu 
integruojant ir mokant gyventojus.

Pagrindimas

Aktyvių gyventojų senėjimas yra realybė, kurią būtina analizuoti ne tik atsižvelgiant į 
priežastis ir pasekmes kaimo vietovėse, bet taip pat ir miestuose, norint rasti sprendimus, kaip 
integruoti vyresnių kartų gyventojus.

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl sprendimo
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Norint užtikrinti aktyvų senėjimą 
reikia kartų solidarumo, kuris apima ne 
vien tik integraciją į darbo rinką 
sukuriant daugiau geresnių galimybių 
dirbti vyresnio amžiaus darbuotojams, bet 
solidarumu taip pat siekiama juos visiškai 
integruoti visuomenėje: kovoti su 
socialine atskirtimi supažindinant su jų 
savarankiškumu ir gyvenimo kokybe, visų 
pirma skatinant juos dalyvauti tokioje 
veikloje kaip turizmas ir savanoriškas 
darbas.

Pagrindimas

Ieškant kartų solidarumo sprendimų, kad būtų užtikrintas aktyvus senėjimas, neužtenka vien 
tik integracijos į darbo rinką, bet reikalinga taip pat ir kova su socialine atskirtimi, mokymas 
ir skatinimas dalyvauti pilietinėje ar laisvalaikio veikloje.

Pakeitimas 12

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 ir kartų solidarumo metais 
(toliau – Europos metai). 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
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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:

remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės pastangas 
konkrečiomis priemonėmis skatinti aktyvų 
senėjimą ir aktyviau telkti žmonių, kuriems 
netrukus sukaks 60 metų, ir vyresnių 
žmonių, kurių grupė sparčiai auga, 
potencialą, ir skatinti šių žmonių įtrauktį į 
visuomenę, atsižvelgiant į vaidmenį, kokį 
jie gali atlikti ekonomikos, socialinėje ir 
kultūrose srityse siekiant saugoti kartų 
solidarumą. Norint tai padaryti, itin 
svarbu, kad Europos metų veikla būtų 
remiami vietos ir regioniniai projektai bei 
iniciatyvos, kuriuose būtų atsižvelgiama į 
specialiuosius vyresnio amžiaus žmonių 
poreikius, kurie leistų senėjančios 
visuomenės nariams kuo daugiau nuveikti 
visuomenės labui ir kuriais šios 
senėjančios visuomenės vyresnio amžiaus 
žmonėms būtų sudaromos galimybės gauti 
deramą apsaugą ir saugumą, tinkamai 
pritaikytą būstą, naudotis viešosiomis ir 
sveikatos priežiūros paslaugomis, ir 
svarbu, kad šiais projektais ir 
iniciatyvomis būtų pasinaudota. Be to, 
valstybių narių, jų miestų ir regionų 
uždavinys – sukurti sistemą, kurioje 
suinteresuotieji viešojo ir privačiojo 
sektorių subjektai galėtų sėkmingai 
drauge bendradarbiauti siekdami šių 
bendrų tikslų. Aktyvus senėjimas reiškia, 
kad sudaromos geresnės galimybės ir darbo 
sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms reikštis 
darbo rinkoje ir savanorių veikloje, 
skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės 
gyvenime kovojama su socialine atskirtimi 
ir skatinamas sveikas senėjimas. 
Atsižvelgiant į tai tikslai yra: 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

visais valstybių narių, miestų ir regionų 
administraciniais lygmenimis didinti 
bendrą informuotumą apie aktyvaus 
senėjimo vertę, siekiant atkreipti dėmesį į 
naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali 
duoti visuomenei ir ekonomikai, 
gausindami žinias ir didindami įgūdžius ir 
juos perduodami, propaguoti aktyvų 
senėjimą, dėti daugiau pastangų vyresnio 
amžiaus žmonių potencialui telkti, aktyvų 
senėjimą ir kartų solidarumą skatinimą 
įtraukti į suinteresuotųjų šalių politinę 
darbotvarkę nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

skatinti diskusijas, remti ir plėtoti valstybių 
narių, regioninio ir vietos lygmens viešųjų 
ir privačiųjų subjektų abipusį mokymąsi, 
siekiant sėkmingiau propaguoti aktyvaus 
senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti 
gerąją patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir 
įvairaus pobūdžio sąveiką; 
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir 
konkretiems veiksmams, pvz., skatinti 
aplinką, naudingą IRT srities 
technologijų inovacijoms, kuriomis 
sprendžiama senėjančios visuomenės 
problema, kad valstybių narių, regioninio 
ir vietos lygmens viešieji ir privatieji 
subjektai ir pilietinė visuomenė galėtų 
plėtoti politiką vykdydami konkrečią veiklą 
ir įsipareigoti siekti konkrečių su aktyviu 
senėjimu susijusių tikslų kurdami 
ilgalaikes strategijas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacijos ir patirties mainai; – informacijos ir patirties mainai, ypač tarp 
vietos išrinktųjų atstovų, į kurių funkcijas 
įeina aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo klausimai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Sąjungos ar valstybės masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

– Sąjungos, valstybių narių ir regionų ar 
vietos valdžios institucijų masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iniciatyvos, kurių imamasi Europos 
aktyvaus senėjimo metų proga, bus 
įgyvendinamos pagal decentralizuotą 
koncepciją ir bus užtikrinta daugiapakopė 
atsakomybė.

Pagrindimas

Norint imtis konkrečių veiksmų bus svarbu įtraukti regioninius ir vietinius valstybių narių 
subjektus. Taikant daugiapakopę atsakomybę turėtų būti užtikrintas ryžtingas visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, be to, turėtų būti įtvirtintas ilgalaikių veiksmų ir 
iniciatyvų įgyvendinimo pagrindas.

Pakeitimas 20

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.

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį 
koordinatorių, atsakingą už šalies 
dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą. Nacionalinis koordinatorius 
taip pat turėtų užtikrinti deramą 
nacionalinės veiklos koordinavimą ir imtis 
priemonių, kad pilietinės visuomenės 
organizacijos visiškai dalyvautų rengiant 
ir įgyvendinant Europos metus vietos, 
regionų ir valstybių narių lygmenimis. Be 
to, parengęs strategines įvairių projektų 
įgyvendinimo savo šalyje gaires, 
nacionalinis koordinatorius turėtų sukurti 
sistemą institucijų ir suinteresuotųjų 
subjektų veiksmams, atliekamiems 
regionų ar vietos lygmeniu, aiškiai 
prižiūrėti, kad būtų skatinama kurti 
sąveiką, užtikrinamas įdėtų pastangų 
veiksmingumas bei nuoseklumas ir 
vengiama nenuoseklumo ar dubliavimosi. 
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
užtikrina šiame sprendime numatytų 
priemonių derėjimą su kitomis Sąjungos, 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis bei iniciatyvomis, kuriomis 
padedama siekti Europos metų tikslų.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
užtikrina šiame sprendime numatytų 
priemonių derėjimą su kitomis Sąjungos, 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis bei iniciatyvomis, kuriomis 
padedama siekti Europos metų tikslų, ir su 
projektais, parengtais ankstesniais 
Europos metais, tokiais kaip Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
metai (2010) ir Europos savanoriškos 
veiklos metai (2011).

Pagrindimas

Norint, kad iniciatyvos, įgyvendinamos Europos metais, būtų labiau matomos, ir siekiant 
gerinti jų veiksmingumą ir rezultatus reikėtų skatinti tęstinumą tarp būsimų iniciatyvų ir 
ankstesniais metais įgyvendintų iniciatyvų ir jų nuoseklumą atsižvelgiant į bendrus aspektus ir 
sąsajas tarp jų temų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos metais Komisija gali 
bendradarbiauti su atitinkamais kitų 
tarptautinių organizacijų, ypač Jungtinių 
Tautų ir Europos Tarybos, organais 
siekiant užtikrinti Sąjungos pastangų 
matomumą ir padidinti jos veiksmingumą.

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis
Biudžetas

1. Papildomas biudžetas, skirtas šiam 
sprendimui vykdyti, 2012 m. sausio 1 d.–
2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu yra 
8 000 000 EUR.
2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama 
Finansinės programos ribų.
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