
AM\851483LT.doc PE454.569v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2010/0242(COD)

14.12.2010

PAKEITIMAI
15 - 40

Nuomonės projektas
Lambert van Nistelrooij
(PE452.779v01-00)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos 
aktyvaus senėjimo metų (2012)

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))



PE454.569v01-00 2/18 AM\851483LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\851483LT.doc 3/18 PE454.569v01-00

LT

Pakeitimas 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas. EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 
Europos aktyvaus senėjimo metų (2012) 

Pasiūlymas. EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metų (2012) 

(Šis pakeitimas taikomas visam 
svarstomam teisės aktui; jį priėmus reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Or. fr

Pakeitimas 16
Karima Delli

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, 
jeigu jis yra logiškas sveikatos priežiūros 
ir gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatas. 
Nepaisant to, dėl realių demografinių 
pokyčių ES susiduria su ne viena 
problema – mažėjančiu gyventojų 
skaičiumi ir nepakankamu kai kurių 
teritorijų patrauklumu.

Or. fr
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Pakeitimas 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis 
Europoje didėja, dabar labiau būtina nei 
kada nors anksčiau išsaugoti kartų 
solidarumą. Šis solidarumas turi būti 
grindžiamas socialinės ir kartų 
sanglaudos gerinimu ir aukštos gyvenimo
kokybės skatinimu siekiant kovoti su 
socialine atskirtimi. Užtikrinti vyresnio 
amžiaus žmonėms, kurie to nori, galimybę 
patekti į darbo rinką gali būti viena iš 
socialinės įtraukties priemonių, padedanti 
šių žmonių dalyvavimu sukurti teigiamą 
įvaizdį ir prireikus leidžianti šalinti 
sveikatos ir socialinės rūpybos sistemų 
kliūtis.

Or. fr

Pakeitimas 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo 
politiką, ir pavyzdinė iniciatyva „Europos 
kovos su skurdu planas“. Siekiant šių tikslų 
reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių 

(10) Komunikate „2020 m. Europa –
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant 
socialinės sanglaudos Europos Sąjungai 
svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės 
senėjimą. Komunikate siūloma pavyzdinė 
iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
kūrimo darbotvarkė“, pagal kurią valstybės 
narės turėtų ypač skatinti aktyvaus 
senėjimo politiką, ir pavyzdinė iniciatyva 
„Europos kovos su skurdu planas“. 
Siekiant šių tikslų reikalingi visų lygių 
valdžios ir įvairių nevyriausybinių 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 19
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė 
išvadas dėl aktyvaus senėjimo, kuriose 
Komisija raginama „tęsti pasirengimą 
2012-iesiems metams – Europos aktyvaus 
senėjimo metams, kuriais galima daug 
dėmesio skirti aktyvaus senėjimo ir šio 
reiškinio indėlio siekiant kartų solidarumo 
privalumams ir skelbti daug žadančias 
iniciatyvas, kuriomis būtų visais lygiais 
remiamas aktyvus senėjimas“.

(11) 2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė 
išvadas dėl aktyvaus senėjimo, kuriose 
Komisija raginama „tęsti pasirengimą 
2012-iesiems metams – Europos aktyvaus 
senėjimo metams, kuriais galima daug 
dėmesio skirti aktyvaus senėjimo ir šio 
reiškinio indėlio siekiant kartų solidarumo 
privalumams ir skelbti daug žadančias 
iniciatyvas, kuriomis būtų visais lygiais 
remiamas aktyvus senėjimas“. 2010 m. 
lapkričio 10 d. Komisija paskelbė 
Penktąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitą, kurioje 
senėjimas nurodomas kaip vienas iš 
didžiausių ateities uždavinių. Norint 
pasiekti šiuos tikslus reikėtų tam skirti 
pakankamai lėšų.

Or. fi
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Pakeitimas 20
Riikka Manner

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 
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.

(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 
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 atokiausių 
regionų infrastruktūrai, kad būtų galima 
pasinaudoti Europos skaitmeninės 
darbotvarkės suteikiamomis galimybėmis 
ten, kur yra didžiausias poreikis, pvz., e. 
sveikatos paslaugų forma.

Or. fi

Pakeitimas 21
Karima Delli

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Strategijos „Europa 2020“ pagrindu 
Komisija pasiūlė iki 2011 m. pradžios 
pagal iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ 
pradėti bandomąjį aktyvaus ir sveiko 
senėjimo projektą. Šis bandomasis 
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projektas, kuris yra pirmoji inovacijų 
srities partnerystė, apims socialines 
naujoves, padėsiančias 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, ir šio projekto tikslas –
iki 2020 m. pasiekti, kad būtų dvejais 
metais prailgintas gyvenimo laikotarpis, 
kai piliečiai yra sveiki.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pakartoti Europos Parlamento 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
pateiktas rekomendacijas apie Europos inovacijų partnerystes pagal pavyzdinę iniciatyvą 
„Inovacijų sąjunga“.

Pakeitimas 22
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komunikate „Penktosios 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ataskaitos išvados. 
Sanglaudos politikos ateitis“ 
pripažįstama, kad Europos Sąjunga 
privalo parengti tokią sanglaudos politiką, 
kurią įgyvendinant būtų galima išspręsti 
tokius socialinius uždavinius kaip 
gyventojų senėjimas.

Or. pt

Pagrindimas

Neseniai paskelbtame komunikate dėl sanglaudos politikos ateities Europos Komisija aiškiai 
nurodo, kad gyventojų senėjimas yra vienas iš didžiausių uždavinių, kuriuos turi išspręsti 
Europos Sąjunga įgyvendindama sanglaudos politiką.,
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Pakeitimas 23
Karima Delli

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 
programos, Senėjimo informacinėje 
visuomenėje veiksmų planas, bendra 
mokslinių tyrimų ir naujovių programa 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių 
programa ir bandomieji vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir 
Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos 
metų veiklai skirtas bendras Sąjungos 
finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, 
metiniu arba daugiamečiu pagrindu 
taikomas esamoms užimtumo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių sričių 
programoms ir atskiroms biudžeto 
eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla 
gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.
Todėl Europos metai bus taip pat 
galimybė atkreipti visuomenės dėmesį ir 
sutelkti suinteresuotąsias šalis kovai su 
vyresnio amžiaus žmonių socialine 
atskirtimi, neužtikrinta padėtimi, netgi 
skurdu, visų pirma įgyvendinant 2020 m. 
ES strategijos pavyzdinę iniciatyvą 
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„Europos kovos su skurdu planas“.

Or. fr

Pakeitimas 24
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 
programos, Senėjimo informacinėje 
visuomenėje veiksmų planas, bendra 
mokslinių tyrimų ir naujovių programa 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių 
programa ir bandomieji vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtų IRT diegimo projektai, 
parengiamųjų veiksmų programa 
socialinio turizmo srityje „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.

Or. en
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Pagrindimas

Parengiamųjų veiksmų programos socialinio turizmo srityje „Calypso“ tikslas – skatinti 
vyresnio amžiaus žmonių ekonomiką suteikiant daugiau galimybių tokioms grupėms kaip 
vyresnio amžiaus piliečiai keliauti.

Pakeitimas 25
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Aktyviam senėjimui skirtos kelios 
Sąjungos iniciatyvos, kaip antai Europos 
socialinis fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas, programa PROGRESS, 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
Visuomenės sveikatos programa, 
konkrečios Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos informacinių ir ryšių 
technologijų bei socialinių ir ekonomikos 
mokslų ir humanitarinių mokslų 
programos, Senėjimo informacinėje 
visuomenėje veiksmų planas, bendra 
mokslinių tyrimų ir naujovių programa 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“, Konkurencingumo ir naujovių 
programa ir bandomieji vyresnio amžiaus 
žmonėms skirtų IRT diegimo projektai ir 
Mobilumo mieste veiksmų planas. Europos 
metų veiklai skirtas bendras Sąjungos 
finansavimas atitiks prioritetus ir taisykles, 
metiniu arba daugiamečiu pagrindu 
taikomas esamoms užimtumo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių sričių 
programoms ir atskiroms biudžeto 
eilutėms. Jei reikia, Europos metų veikla 
gali būti remiama pagal kitų sričių, 
pavyzdžiui, švietimo ir kultūros, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, informacinės 
visuomenės, regioninės politikos ir 
transporto politikos, programas ir politiką.
Be to, regioninės plėtros srityje reikėtų 
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išanalizuoti, ar į demografinius veiksnius 
turėtų būti atsižvelgiama kaip į rodiklius, 
padedančius nuspręsti dėl finansavimo.  
Sąjungos finansavimas su senėjimu 
susijusiems uždaviniams spręsti neturi 
apsiriboti tik vienais Europos metais: 
įgyvendinant Sąjungos politiką reikėtų 
nuolat atsižvelgti į demografines 
problemas ir šioms problemoms spręsti 
skiriamą finansavimą.

Or. fi

Pakeitimas 26
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Reikėtų pripažinti, kad regionų ir 
vietos valdžios institucijos atlieka esminį 
vaidmenį įgyvendinant Europos aktyvaus 
senėjimo metų tikslus, ypač tais atvejais, 
kai į jų funkcijas įeina sunkumų turinčių 
žmonių integracija ir parama vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 27
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) 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 norint 
pasiekti ekonominės, socialinės ir 
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teritorinės sanglaudos tikslą.

Or. pt

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.

Pakeitimas 28
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pagrindimas

Aktyvių gyventojų senėjimas yra realybė, kurių 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 29
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

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 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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).
(Šis pakeitimas taikomas visam 
svarstomam teisės aktui; jį priėmus reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Or. fr

Pakeitimas 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti valstybių narių, jų regioninės ir 
vietos valdžios, socialinių partnerių ir 
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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:

pilietinės visuomenės pastangas 
konkrečiomis priemonėmis skatinti 
didesnę žmonių, kuriems netrukus sukaks 
60 metų, ir vyresnių žmonių, įtrauktį į 
visuomenę, atsižvelgiant į vaidmenį, kokį 
jie gali atlikti ekonomikos, socialinėje ir 
kultūrose srityse siekiant saugoti kartų 
solidarumą. Skatinant įtraukti vyresnio 
amžiaus žmones į visuomenę reikės 
atsižvelgti į jų specialiuosius poreikius 
taikant į gyvenamąją vietą orientuotą 
strategiją. Šiuo tikslu būtina, kad Europos 
metai remtų vietos ir regionų projektus ir 
jais naudotųsi siekiant skatinti kartų 
įvairovę, tinkamą būsto pritaikymą, 
galimybę gauti viešąsias paslaugas ir 
gydymą, prisitaikant prie miesto ar kaimo 
aplinkos ir teritorijos demografinių 
pokyčių. Šios priemonės kartu su 
sudaromomis geresnėmis galimybėmis ir 
darbo sąlygomis bus pagrindas tam, kad 
vyresnio amžiaus žmonės galėtų reikštis 
darbo rinkoje ir savanorių veikloje ir 
skatinant aktyvų dalyvavimą visuomenės 
gyvenime kovoti su socialine atskirtimi ir 
skatinti sveiką senėjimą. Atsižvelgiant į tai 
tikslai yra:

Or. fr

Pakeitimas 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) didinti bendrą informuotumą apie 
aktyvaus senėjimo vertę, siekiant atkreipti 
dėmesį į naudą, kurią vyresnio amžiaus 
žmonės gali duoti visuomenei ir 
ekonomikai perduodami savo žinias ir 
įgūdžius, propaguoti aktyvų senėjimą, dėti 
daugiau pastangų kovojant su izoliacija, 
neužtikrinta padėtimi ir socialine 
atskirtimi ir propaguoti kartų solidarumą 
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suinteresuotųjų šalių darbotvarkėje 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 35
Alain Cadec

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;

Or. fr

Pakeitimas 36
Alain Cadec

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 be 
vietos valdžios institucijų masto moksliniai 
tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida.

Or. fr

Pakeitimas 37
Seán Kelly

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 lygmeniu.
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Or. en

Pagrindimas

Yra daug pilietinės visuomenės organizacijų, kurios vietos ir regionų lygmeniu veikia 
aktyvaus senėjimo srityje. Jų patirtis, kvalifikacija ir lėšos gali daug  prisidėti prie valstybės 
įstaigų pastangų. Todėl jos nuo pradžių iki pabaigos turi dalyvauti visais Europos metų 
veiklos lygmenimis.

Pakeitimas 38
Nuno Teixeira

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).

Or. pt

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 39
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas

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

Or. en

Pakeitimas 40
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en


