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Módosítás 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat EURÓPAI PARLAMENTI ÉS 
TANÁCSI HATÁROZATRA az aktív 
időskor európai évéről (2012) 

Javaslat EURÓPAI PARLAMENTI ÉS 
TANÁCSI HATÁROZATRA az aktív 
időskor és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai évéről (2012) 

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes; elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Or. fr

Módosítás 16
Karima Delli

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ötvenes éveinek végén és afölött 
lévő népesség száma az Európai Unióban 
minden eddiginél sokkal gyorsabban fog 
növekedni. A legnagyobb növekedés a 
2015–35 közötti időszakban várható, 
amikor a hatvan év fölötti lakosság évente 
2 millióval fog nőni. Ez a növekedés 
rendkívül pozitív, mivel ez az egészségügyi 
ellátás és az életminőség javulásának 
logikus következménye. Ugyanakkor a 
demográfiai változások következtében az 
EU számos, például a lakosság 
csökkenésével és bizonyos területek 
vonzerejének hiányával kapcsolatos 
kihívás elé néz.

Or. fr
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Módosítás 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének 
növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb 
ideig aktívan részt vegyenek a 
társadalomban, javíthatja egyéni 
életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a nemzedékek közötti szolidaritás 
minden eddiginél jobban megőrzésre 
szorul. A társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem érdekében a szolidaritásnak a 
társadalmi és nemzedékek közötti 
kohézión, valamint a jó életminőség 
előmozdításán kell alapulnia. Az idősek 
munkaerő-piaci hozzáférésének 
biztosítása – amennyiben ezt igénylik – a 
társadalmi beilleszkedés egy módja lehet, 
mivel aktivitásuk révén pozitív kép 
alakulhat ki róluk és bizonyos esetekben 
enyhítheti az egészségügyi és szociális 
ellátási rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. fr

Módosítás 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai 
Unió számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a 

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió érdekében az Európai 
Unió számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a 
„Szegénység elleni európai platform” 
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„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és 
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése. 
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és 
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése. 
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

Or. fr

Módosítás 19
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács 2010. június 7-én 
következtetéseket fogadott el az aktív 
idősödés tárgyában, amelyekben felkérte a 
Bizottságot, hogy „folytassa az aktív 
idősödés 2012-es európai évének 
előkészítését, amelynek során ki lehet 
emelni az aktív idősödés előnyeit és annak 
a generációk közötti szolidaritáshoz való 
hozzájárulását, továbbá ismertté lehet tenni 
az aktív idősödést minden szinten 
támogató, ígéretes kezdeményezéseket”.

(11) A Tanács 2010. június 7-én 
következtetéseket fogadott el az aktív 
idősödés tárgyában, amelyekben felkérte a 
Bizottságot, hogy „folytassa az aktív 
idősödés 2012-es európai évének 
előkészítését, amelynek során ki lehet 
emelni az aktív idősödés előnyeit és annak 
a generációk közötti szolidaritáshoz való 
hozzájárulását, továbbá ismertté lehet tenni 
az aktív idősödést minden szinten 
támogató, ígéretes kezdeményezéseket”. A 
Bizottság 2010. november 10-én tette 
közzé a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióról szóló ötödik jelentését, 
amelyben az elöregedést a jövő egyik 
legnagyobb kihívásaként határozza meg. 
E célkitűzések elérésére elegendő forrást 
kell biztosítani.
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Or. fi

Módosítás 20
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák jelentőségét hangsúlyozta az 
időskori jólét szempontjából, különösen a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítésére irányuló közös program 
megerősítését javasolva. Az európai 
digitális menetrend arra is javaslatot tesz 
továbbá, hogy összehangolt fellépéssel 
gyarapítsák valamennyi európai polgár 
digitális ismereteit, beleértve az időseket is, 
akik túlságosan nagy arányt képviselnek 
azon, az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió 
polgáron belül, akik még soha nem 
használták az internetet.

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák jelentőségét hangsúlyozta az 
időskori jólét szempontjából, különösen a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítésére irányuló közös program 
megerősítését javasolva. Az európai 
digitális menetrend arra is javaslatot tesz 
továbbá, hogy összehangolt fellépéssel 
gyarapítsák valamennyi európai polgár 
digitális ismereteit, beleértve az időseket is, 
akik túlságosan nagy arányt képviselnek 
azon, az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió 
polgáron belül, akik még soha nem 
használták az internetet. Az elkövetkező 
években a hangsúlyt különösen a legkülső 
régiók infrastruktúrájára kellene fektetni, 
hogy a digitális menetrend által nyújtott 
lehetőségeket ott lehessen kihasználni, 
ahol arra a legnagyobb szükség van, 
például e-egészségügyi szolgáltatások 
formájában.

Or. fi

Módosítás 21
Karima Delli

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottság az Európa 2020 
stratégia kapcsán egy 2011 elején 
kezdődő, az időskori egészséggel és 
aktivitással kapcsolatos kísérleti projekt 
elindítását javasolta az Innovációs Unió 
keretében. A kísérleti projekt, amely az 
első innovációs partnerség, magában 
foglalja a jobb életminőség előmozdítása, 
a betegségek megelőzése, az állami szektor 
és a szociális partnerek társadalmi 
hálózatainak javítása érdekében a 
társadalmi innovációt, valamint bátorítja 
olyan új technológiák bevezetését, 
amelyek révén lehetővé válik az 
életszínvonal fenntartása, és amelynek 
célja, hogy 2020-ig két évvel 
meghosszabbodjon a polgárok jó 
egészségben eltöltött élettartama.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja az Innovációs Unió kiemelt kezdeményezés keretében létrejövő európai 
innovációs partnerségekről szóló 2010. november 11-i európai parlamenti állásfoglalás 
ajánlásainak megismétlése.

Módosítás 22
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) „A gazdasági, szociális és területi 
kohézióról szóló ötödik jelentéssel 
kapcsolatos következtetések: a kohéziós 
politika jövője” c. közlemény elismeri, 
hogy az Európai Uniónak olyan kohéziós 
politikát kell kidolgoznia, amely képes 
szembenézni a lakosság elöregedéséhez 
hasonló társadalmi kihívásokkal.
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Or. pt

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a kohéziós politika jövőjéről a közelmúltban kiadott közleménye 
egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a lakosság elöregedése az Európai Unió előtt álló egyik 
nagy, a kohéziós politikán belül megválaszolandó kihívás.

Módosítás 23
Karima Delli

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
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közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez. Az európai év 
tehát egyszersmind több tevékenységen 
keresztül is lehetőséget nyújt a 
közvélemény figyelmének felhívására és 
az idősek társadalmi kirekesztése, 
bizonytalan anyagi helyzete vagy akár 
szegénysége elleni küzdelemben érdekelt 
felek mozgósítására, konkrétan az EU 
2020-as stratégiájának a szegénység elleni 
európai platformra irányuló kiemelt 
kezdeményezése részeként.

Or. fr

Módosítás 24
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, a szociális turizmusra 
vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés, 
valamint a városi mobilitás cselekvési 
terve. Az Unió az európai év keretében 
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esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és az esélyegyenlőség 
területén hatályos programok és önálló 
költségvetési tételek prioritásainak és 
szabályainak megfelelően – éves vagy 
többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

Or. en

Indokolás

A szociális turizmusra vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés az időskorúak gazdasági 
helyzetét hivatott fellendíteni azzal, hogy több lehetőséget kínálnak az időskorúakhoz hasonló 
csoportok számára a turizmus gyakorlására.

Módosítás 25
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
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versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez. A regionális 
fejlesztés terén azt is meg kell vizsgálni, 
hogy a finanszírozást meghatározó 
mutatók esetében figyelembe kell-e venni 
a demográfiai tényezőket.  Az elöregedés 
jelentette kihívásokkal történő 
szembenézés érdekében az uniós 
finanszírozás nem szorítkozhat csak az 
időskor európai évére, hanem az uniós 
politikában folyamatosan figyelembe 
kellene venni a demográfiai és a 
szükséges finanszírozás által jelentett 
kihívásokat.

Or. fi

Módosítás 26
Alain Cadec

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) El kell ismerni, hogy a regionális és 
a helyi hatóságok kulcsszerepet játszanak 
az aktív időskor európai éve 
célkitűzéseinek megvalósításában, 
különösen akkor, amikor hatáskörükbe a 
nehézségekkel küzdők társadalmi 
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integrációja és az időseknek nyújtott 
támogatás is beletartozik.

Or. fr

Módosítás 27
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 174. cikke elismeri, hogy az 
Unió egyes régiói folyamatosan súlyos 
demográfiai hátrányban vannak, amely 
fejlődésüket veszélyeztetheti, és amely a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
célkitűzésének elérése érdekében 
rendkívüli figyelmet igényel.

Or. pt

Indokolás

Az EUMSz. 174. cikke elismeri, hogy az Európai Unió bizonyos régiói demográfiai jellemzőik 
– például az alacsony népsűrűségű területek – miatt nehézségek előtt állnak, és ez a helyzet az 
európai politikák alakításakor rendkívüli figyelmet érdemel.

Módosítás 28
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A népesség elöregedésének 
problémáját gyakran a vidéki területek 
jellemzőihez sorolják, ám ez nem 
kizárólag e területekre jellemző, mivel a 
probléma a városi környezet feltételeihez 
és a városoknak a lakosság 
integrációjában és alakításában betöltött 
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szerepéhez is kapcsolódik.

Or. pt

Indokolás

Az aktív lakosság elöregedése nemcsak a vidéki térségekre kifejtett hatások, hanem a városi 
területek szempontjából is elemzést igénylő realitás azért, hogy az idősebb nemzedékek 
integrációjára megoldásokat találjunk.

Módosítás 29
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16d) Az aktív időskor a nemzedékek 
közötti és a munkaerő-piaci 
beilleszkedésen túlmenő szolidaritást 
kíván, az idősek számára jobb és több 
foglalkoztatási lehetőséget teremtve, 
valamint a társadalomba való teljes 
beilleszkedésüket is megcélozza oly 
módon, hogy a társadalmi kirekesztés 
ellen autonómiájuk és az életminőségük 
iránti tudatosság fokozásával küzd 
például olyan tevékenységekkel, mint a 
turizmus és az önkéntes munka.

Or. pt

Indokolás

A nemzedékek közötti szolidaritásra irányuló megoldásoknak nemcsak a munkaerő-piaci 
beilleszkedésre kell korlátozódniuk, hanem a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a 
képzéseken és a szabadidős és állampolgári tevékenységekben való részvétel ösztönzésére is.

Módosítás 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik; 
a módosítás elfogadása esetén a teljes 
szövegben kiigazításokra lesz szükség.)

Or. fr

Módosítás 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb
munkavállalók szerepet játszhassanak a
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által
konkrét eszközök révén az ötvenes éveik
végén és afölött lévő személyek jobb 
társadalmi integrációjának ösztönzésére 
irányuló erőfeszítéseket, szem előtt tartva 
a szerepet, amelyet a generációk közötti 
szolidaritás megőrzése érdekében 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
szempontból betölthetnek. Az idős 
személyek társadalmi integrációja 
előmozdításakor lakóhely szerinti 
megközelítés alapján figyelembe kell 
venni sajátos szükségleteiket. E célból az 
európai év számára kulcsfontosságú a 
helyi és regionális projektek támogatása 
és kiaknázása a nemzedékek közötti
keveredés, a lakások megfelelő 
átalakítása, a köz- és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
elősegítése érdekében, a városi vagy vidéki 
környezethez és az adott térség 
demográfiai tendenciáihoz igazodva. A
jobb lehetőségek és munkafeltételek
megteremtése mellett ezen intézkedések 
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képezik az alapot ahhoz, hogy az idősebb
személyek szerepet játszhassanak a
munkaerőpiacon és az önkéntes 
tevékenységekben, valamint a társadalmi 
kirekesztés leküzdésében a társadalmon 
belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó 
egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítésével. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Or. fr

Módosítás 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
tudásuk és képességeik átadásával
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort, fellépni az 
elszigeteltség, az anyagi bizonytalanság és 
a társadalmi kirekesztés ellen és 
előmozdítani a nemzedékek közötti 
szolidaritást a nemzeti, regionális és helyi 
szintű érdekelt felek politikai 
napirendjében;

Or. fr

Módosítás 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 

(2) ösztönözni a tagállamok, az érdekelt 
felek szereplői, illetve a civil társadalom
közötti vitát, támogatást és fokozni a 
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érdekében, hogy előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

tapasztalatcserét annak érdekében, hogy 
nagyobb sikerrel előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

Or. fr

Módosítás 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok, az 
érdekelt felek, illetve a civil társadalom
valamennyi szinten konkrét tevékenységek 
révén politikai irányvonalakat tudjanak 
kidolgozni és konkrét, megvalósítható
célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

Or. fr

Módosítás 35
Alain Cadec

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje;

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok, különösen az aktív 
időskorért és a nemzedékek közötti 
szolidaritásért felelős helyi képviselők 
közötti cseréje;

Or. fr
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Módosítás 36
Alain Cadec

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kutatás és felmérés uniós és országos 
szinten, valamint az eredmények 
terjesztése.

kutatás és felmérés uniós, országos és 
regionális és helyi hatósági szinten, 
valamint az eredmények terjesztése.

Or. fr

Módosítás 37
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen, illetve hogy a civil társadalmi 
szervezetek teljes mértékben részt 
vegyenek az európai év helyi, regionális és 
országos szintű megtervezésében és 
végrehajtásában.

Or. en

Indokolás

Sok olyan civilszervezet létezik, amely helyi és regionális szinten az aktív időskor kérdésével 
foglalkozik. Tapasztalataik, képességeik és erőforrásaik jelentősen befolyásolni tudnák az 
állami szervek munkáját. Ezért az európai év minden tevékenységébe a kezdetektől egészen 
végig, minden szinten be kell vonni őket.
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Módosítás 38
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal együtt 
biztosítja, hogy az e határozatban előírt 
intézkedések összhangban legyenek az 
európai év céljainak elérését segítő egyéb 
uniós, nemzeti és regionális programokkal 
és kezdeményezésekkel.

A Bizottság a tagállamokkal együtt 
biztosítja, hogy az e határozatban előírt 
intézkedések összhangban legyenek az 
európai év céljainak elérését segítő egyéb 
uniós, nemzeti és regionális programokkal 
és kezdeményezésekkel, valamint az előző 
európai évek – főként a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai éve (2010) és az önkéntesség 
európai éve (2011) – keretében kidolgozott 
projektekkel.

Or. pt

Indokolás

Az európai évek keretében történő kezdeményezések jobb láthatóságának biztosítása, valamint 
hatékonyságuk és eredményeik javítása érdekében bátorítani kell a jövő és az elmúlt évek 
kezdeményezései közötti folyamatosságot és koherenciát, figyelembe véve az adott témák 
közötti közös pontokat és meglévő kapcsolatokat.

Módosítás 39
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Nemzetközi együttműködés

A Bizottság az Unió erőfeszítéseinek 
láthatóvá tétele és hatékonyságának 
biztosítása érdekében az európai év 
kapcsán együttműködhet más nemzetközi 
szervezetek, például az Egyesült Nemzetek 
és az Európai Tanács érintett szerveivel.
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Or. en

Módosítás 40
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
6 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
Költségvetés

1. A határozat 2012. január 1. és 2012. 
december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
8 000 000 EUR.
2. Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság engedélyezi a pénzügyi keret 
korlátain belül.

Or. en


