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Τροπολογία 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό 
έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό 
έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (2012)

(Η τροπολογία ισχύει για όλο το κείμενο. 
Εφόσον εγκριθεί, θα πρέπει να γίνουν οι 
αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο).

Or. fr

Τροπολογία 16
Karima Delli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το τμήμα του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται 
από άτομα που πλησιάζουν ή έχουν 
ξεπεράσει την ηλικία των 60 ετών θα 
αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό, 
τι στο παρελθόν. Η μεγαλύτερη αύξηση 
αναμένεται να συμβεί κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2015-2035, όταν ο
πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών 
και άνω θα αυξάνεται κατά 2 
εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή η αύξηση 
είναι πολύ θετική διότι αποτελεί τη λογική 
συνέπεια της βελτίωσης της υγειονομικής 
περίθαλψης και της ποιότητας ζωής. 
Ωστόσο, η πραγματικότητα της 
δημογραφικής αλλαγής θέτει την Ένωση 
μπροστά σε μια σειρά προκλήσεις, όπως 
η δημογραφική παρακμή και η μη 
ελκυστικότητα ορισμένων περιοχών. 
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Τροπολογία 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού 
γήρανσης. Η υγιής γήρανση μπορεί να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει 
να παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της 
ζωής τους και να περιορίσει τις 
καταπονήσεις των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής προστασίας.

(5) Το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό 
ηλικιωμένων στην Ευρώπη καθιστά
αναγκαιότερη από ποτέ τη διαφύλαξη της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.  Η 
αλληλεγγύη αυτή πρέπει να στηρίζεται 
στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής 
και της συνοχής μεταξύ των γενεών και 
στην προώθηση μιας καλής ποιότητας 
ζωής, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Η εξασφάλιση 
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας στα 
ηλικιωμένα άτομα που το επιθυμούν 
μπορεί να αποτελέσει μέσον κοινωνικής 
ένταξης, δίνοντας μια θετική εικόνα μέσω 
της συμμετοχής τους και επιτρέποντας, 
ενδεχομένως, τον περιορισμό των
καταπονήσεων των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
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όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών·
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους.
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών.

όφελος της κοινωνικής συνοχής. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών·
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους.
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών.

Or. fr

Τροπολογία 19
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στις 7 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την 
ενεργό γήρανση, στα οποία κάλεσε την 
Επιτροπή να επιδιώξει την προετοιμασία 
ενός ευρωπαϊκού έτους για την ενεργό 
γήρανση το 2012, κατά τη διάρκεια του 
οποίου μπορούν να προβληθούν τα οφέλη 
της ενεργού γήρανσης και η συμβολή της 
στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και 

(11) Στις 7 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα την 
ενεργό γήρανση, στα οποία κάλεσε την 
Επιτροπή να επιδιώξει την προετοιμασία 
ενός ευρωπαϊκού έτους για την ενεργό 
γήρανση το 2012, κατά τη διάρκεια του 
οποίου μπορούν να προβληθούν τα οφέλη 
της ενεργού γήρανσης και η συμβολή της 
στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και 
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μπορούν να δημοσιοποιηθούν ελπιδοφόρες 
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την 
ενεργό γήρανση σε κάθε επίπεδο.

μπορούν να δημοσιοποιηθούν ελπιδοφόρες 
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την 
ενεργό γήρανση σε κάθε επίπεδο. Στις 10 
Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε 
την πέμπτη έκθεσή της σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, στην οποία θέτει τη γήρανση 
μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων 
για το μέλλον. Για να επιτευχθούν οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια.

Or. fi

Τροπολογία 20
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 
προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο.

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 
προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο. Για τα προσεχή χρόνια καλό θα 
είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 
υποδομές των πλέον παράμερων 
περιοχών προκειμένου να υπάρξει η 
δυνατότητα αξιοποίησης της ψηφιακής 
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στρατηγικής εκεί όπου υπάρχουν οι 
μεγαλύτερες ανάγκες, κυρίως υπό μορφή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Or. fi

Τροπολογία 21
Karima Delli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο πλαίσιο της "Ευρώπης 2020", 
η Επιτροπή έχει προτείνει την έναρξη 
ενός πιλοτικού σχεδίου για την ενεργό και 
υγιή γήρανση έως τις αρχές του 2011 
εντός του πλαισίου της Ένωσης 
Καινοτομίας. Το πιλοτικό αυτό σχέδιο, 
που είναι η πρώτη εταιρική σύμπραξη 
στον τομέα της καινοτομίας, θα 
περιλαμβάνει την κοινωνική καινοτομία 
για την προαγωγή μιας καλύτερης 
ποιότητας ζωής, την πρόληψη των 
ασθενειών, τη βελτίωση των κοινωνικών 
δικτύων στους δημόσιους τομείς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς 
και την υποστήριξη νέων τεχνολογιών 
που επιτρέπουν τη διατήρηση της 
ποιότητας ζωής, και στοχεύει στο να 
παραταθεί, έως το 2020, κατά δύο έτη η 
περίοδος ζωής κατά την οποία οι πολίτες 
χαίρουν άκρας υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιληφθούν οι συστάσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας 
στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας».
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Τροπολογία 22
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Στα συμπεράσματα της πέμπτης 
έκθεσης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και περιφερειακή συνοχή: το 
μέλλον της πολιτικής συνοχής, της 9ης 
Νοεμβρίου 2010 , αναγνωρίζεται η 
ανάγκη να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μια πολιτική συνοχής ικανή να 
αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως η γήρανση του πληθυσμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στην πρόσφατα δημοσιευθείσα ανακοίνωσή της για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η 
Επιτροπή αναφέρεται ρητά στη γήρανση του πληθυσμού ως μία από τις μεγάλες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 23
Karima Delli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
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δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος. Έτσι, σε 
διατομεακό επίπεδο, το ευρωπαϊκό έτος 
θα αποτελέσει επίσης την ευκαιρία 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και 
κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων 
μερών για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της 
ανασφάλειας ή ακόμη και της ένδειας 
των ηλικιωμένων ατόμων, ιδίως στο 
πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
της στρατηγικής "ΕΕ 2020" για μια 
"Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας".

Or. fr

Τροπολογία 24
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία, η προπαρασκευαστική δράση 
CALYPSO για τον κοινωνικό τουρισμό
και το σχέδιο δράσης για τις αστικές 
μετακινήσεις και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προπαρασκευαστική δράση CALYPSO για τον κοινωνικό τουρισμό επιδιώκει να δώσει 
ώθηση στην "πολιά οικονομία", προσφέροντας στους ηλικιωμένους περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης στον τουρισμό.

Τροπολογία 25
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
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εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος. Θα 
πρέπει επίσης να εξετασθεί, στον τομέα 
της περιφερειακής ανάπτυξης, κατά 
πόσον μεταξύ των δεικτών που 
χρησιμεύουν για τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι δημογραφικοί παράγοντες.  Οι 
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που θέτει η γήρανση δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο στο 
ευρωπαϊκό έτος, αλλά θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνιμα υπόψη στην πολιτική 
της Ένωσης οι δημογραφικές προκλήσεις 
και η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Or. fi

Τροπολογία 26
Alain Cadec

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι 
δημόσιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές διαδραματίζουν κεφαλαιώδη ρόλο 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους  
ενεργού γήρανσης, ιδίως στις 
περιπτώσεις που οι αρχές αυτές 
διαθέτουν εμπειρία στο θέμα της ένταξης 
των ατόμων που βρίσκονται σε 
οικονομικά δυσχερή θέση και της 
υποστήριξης των ηλικιωμένων.

Or. fr
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Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16β(νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16β. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει, στο 
άρθρο 174, ότι ορισμένες περιοχές της 
Ένωσης έχουν δημογραφικά 
χαρακτηριστικά σοβαρής και μόνιμης 
φύσεως που ενδέχεται να επηρεάζουν το 
επίπεδο ανάπτυξής τους και να απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται ότι ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, λόγω του ότι 
είναι αραιοκατοικημένες, και ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. 

Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16γ(νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16γ. Το πρόβλημα της γήρανσης του 
πληθυσμού συχνά συνδέεται με τα 
χαρακτηριστικά των αγροτικών 
περιοχών, χωρίς, ωστόσο, να αφορά τις 
περιοχές αυτές αποκλειστικά· πρόκειται 
για ένα θέμα που σχετίζεται επίσης με τις 
ίδιες τις συνθήκες που επικρατούν στα 
αστικά κέντρα και με το ρόλο των πόλεων 
στην ένταξη και την κατάρτιση του 
πληθυσμού·
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Η γήρανση του ενεργού πληθυσμού είναι μια πραγματικότητα που χρήζει ανάλυσης, από την 
άποψη των αιτίων και των συνεπειών όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις αστικές, 
προκειμένου να βρεθούν λύσεις για την ένταξη των μεγαλύτερων σε ηλικία γενεών.

Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16δ(νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16δ. Στη βάση της ενεργού γήρανσης του 
πληθυσμού βρίσκεται η αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών που υπερβαίνει την 
ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της 
δημιουργίας περισσότερων και 
καλύτερων ευκαιριών συμμετοχής των 
πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, δεδομένου 
ότι αποσκοπεί στην πλήρη ένταξή τους 
στην κοινωνία, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 
ευαισθητοποίησης στο θέμα της 
αυτονομίας τους και της ποιότητας ζωής, 
κυρίως με τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η 
εθελοντική εργασία·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η εξεύρεση λύσεων γα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών με στόχο την ενεργό γήρανση του 
πληθυσμού δεν έγκειται μόνο στην ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στην καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού με την κατάρτιση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στα κοινά 
και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
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Τροπολογία 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

(Η τροπολογία ισχύει για όλο το κείμενο. 
Εφόσον εγκριθεί, θα πρέπει να γίνουν οι 
αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το κείμενο).

Or. fr

Τροπολογία 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60,
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν, με 
συγκεκριμένα μέσα, μια καλύτερη ένταξη 
εντός της κοινωνίας του πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60,
δεδομένου του ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσει σε οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό επίπεδο με στόχο να 
διαφυλαχθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Η προώθηση της ένταξης των 
ηλικιωμένων στην κοινωνία θα πρέπει να 
συνεκτιμά τις ειδικές τους ανάγκες 
ανάλογα με τον τόπο διαβίωσής τους. Για 
το σκοπό αυτό έχει ζωτική σημασία το 
ευρωπαϊκό έτος να υποστηρίξει και να 
αξιοποιήσει τα τοπικά και περιφερειακά 
σχέδια για να προαγάγει τη συνύπαρξη 
των γενεών, την κατάλληλη προσαρμογή 
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ακόλουθοι: των ενδιαιτημάτων, την πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες και την περίθαλψη, 
ανάλογα με το αν πρόκειται για αστικό ή 
αγροτικό πλαίσιο και με τη δημογραφική 
εξέλιξη της περιοχής. Τα μέτρα αυτά, 
συνοδευόμενα από τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, θα αποτελέσουν τις βάσεις 
προκειμένου να επιτραπεί στα ηλικιωμένα 
άτομα να διαδραματίσουν το ρόλο τους 
στην αγορά εργασίας και στις εθελοντικές 
δραστηριότητες και να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός με την 
ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην 
κοινωνία, και ενθαρρύνοντας την υγιή 
γήρανση. Στη βάση αυτή, οι στόχοι θα 
είναι οι ακόλουθοι:

Or. fr

Τροπολογία 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, με τη 
μετάδοση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους, να προωθηθεί η ενεργός 
γήρανση, να ενταθούν οι προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της απομόνωσης, της 
ανασφάλειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και να προωθηθεί η 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην 
πολιτική ατζέντα των  ενδιαφερόμενων 
μερών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου, η 
υποστήριξη και η ανάπτυξη της αμοιβαίας 
μάθησης μεταξύ των κρατών μελών, των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών, προκειμένου να προωθηθούν
με μεγαλύτερη επιτυχία οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Or. fr

Τροπολογία 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και στην κοινωνία 
των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους 
σχετικά με την ενεργό γήρανση.

Or. fr

Τροπολογία 35
Alain Cadec

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 3η παύλα 



PE454.569v01-00 18/20 AM\851483EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών·

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών, ιδίως μεταξύ των 
αιρετών εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι αρμόδιοι για την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών·

Or. fr

Τροπολογία 36
Alain Cadec

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 4η παύλα 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα, και διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

– έρευνα και μελέτες σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε εθνική κλίμακα και σε επίπεδο 
δημόσιων περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 37
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων και για την πλήρη 
ανάμειξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού έτους σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της ενεργού γήρανσης είναι ουκ ολίγες. Η εμπειρία, η 
εμπειρογνωμοσύνη και το δυναμικό τους θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στις προσπάθειες των δημόσιων οργανισμών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
ενταχθούν και να δραστηριοποιηθούν από την αρχή έως το τέλος σε όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους.

Τροπολογία 38
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή —από κοινού με τα κράτη 
μέλη— εξασφαλίζει τη συνοχή των μέτρων 
που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση με άλλα ενωσιακά, εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού 
έτους.

Η Επιτροπή —από κοινού με τα κράτη 
μέλη— εξασφαλίζει τη συνοχή των μέτρων 
που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση με άλλα ενωσιακά, εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού 
έτους, καθώς και με τα προγράμματα που 
εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο 
προηγούμενων ευρωπαϊκών ετών, 
συγκεκριμένα  του Ευρωπαϊκού Έτους 
για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010) και 
του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 
(2011).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Καλό θα είναι, προκειμένου να  υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των "Ευρωπαϊκών Ετών" και να γίνουν πιο αποδοτικά και με 
καλύτερα αποτελέσματα, να υποστηριχθεί η εξασφάλιση συνέχειας και συνοχής μεταξύ των 
πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναπτυχθούν και αυτών που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα 
έτη, λόγω της ύπαρξης των κοινών χαρακτηριστικών και σύνδεσης μεταξύ των αντίστοιχων 
θεμάτων τους.
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Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Διεθνής συνεργασία

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
έτους, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων διεθνών 
οργανώσεων και ειδικότερα με τα 
Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προβολή των προσπαθειών της Ένωσης 
και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 40
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Προϋπολογισμός

1. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 
για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012 ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ.
2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή θα εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός 
των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en


