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Grozījums Nr. 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums — EIROPAS 
PARLAMENTA UN PADOMES 
LĒMUMS par Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām (2012. gads) 

Priekšlikums — EIROPAS 
PARLAMENTA UN PADOMES 
LĒMUMS par Eiropas gadu aktīvai 
novecošanai un paaudžu solidaritātei 
(2012. gads) 

(Šīs izmaiņas attiecas uz visu izskatāmo 
normatīvo dokumentu; tās pieņemot, 
jāizdara tehniski pielāgojumi visā tekstā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Karima Delli

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienībā to iedzīvotāju daļa, kuri ir 
gandrīz 60 gadus veci un vecāki, 
palielināsies daudz ātrāk nekā jebkad 
agrāk. Vislielākais pieaugums ir 
sagaidāms 2015.–2035. gadā, kad 
60 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju 
skaits katru gadu palielināsies par 
2 miljoniem. Šis pieaugums ir ļoti pozitīvs 
tādā ziņā, ka tas ir loģisks veselības 
aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanās 
rezultāts. Tomēr demogrāfiskās attīstības 
realitāte liek Savienībai risināt atsevišķas 
problēmas, piemēram, iedzīvotāju skaita 
samazināšanos un vairāku teritoriju 
pievilcības trūkumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pieaugošais vecāka gadagājuma cilvēku 
īpatsvars Eiropā vairāk nekā jebkad 
iepriekš liek saglabāt paaudžu solidaritāti. 
Tās pamatā vajadzētu būt sociālās un 
paaudžu kohēzijas uzlabošanai un labas
dzīves kvalitātes veicināšanai, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību. Nodrošināta 
pieejamība darba tirgum vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kuri to vēlas, var 
būt sociālās integrācijas līdzeklis, kas, 
viņiem piedaloties darba procesā, rada 
pozitīvus iespaidus un attiecīgā gadījumā 
ļauj samazināt slogu veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas paziņojumā „Eiropa 
2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” ir uzsvērts tas, ka, 
lai panāktu sociālo kohēziju un augstāku 
ražīgumu, Eiropas Savienībā ir svarīgi 
veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu 
novecošanu. Paziņojumā ierosināta 
pamatiniciatīva „Jaunu prasmju un 
darbavietu programma”, saskaņā ar kuru 
dalībvalstīm būtu jāveicina aktīvu 
vecumdienu politika, un pamatiniciatīva 
„Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”. 

(10) Komisijas paziņojumā „Eiropa 
2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” ir uzsvērts tas, ka, 
lai panāktu sociālo kohēziju, Eiropas 
Savienībā ir svarīgi veicināt iedzīvotāju 
veselīgu un aktīvu novecošanu. 
Paziņojumā ierosināta pamatiniciatīva 
„Jaunu prasmju un darbavietu 
programma”, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
būtu jāveicina aktīvas novecošanas 
politika, un pamatiniciatīva „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību”. Šo 
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Šo politikas mērķu īstenošanai ir 
nepieciešama visu līmeņu valsts iestāžu un 
dažādu nevalstisku ieinteresēto pušu 
līdzdalība; Savienības līmenī atbalstu savai 
darbībai tās var gūt no Eiropas gada
pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 
informētību un veicināt informācijas 
apmaiņu par labu praksi. Valstu 
koordinatoriem ir jānodrošina koordinācija 
rīcībai valsts līmenī un tas, lai šī rīcība 
atbilstu Eiropas gada vispārējiem mērķiem. 
Plānots, ka piedalīsies arī citas 
organizācijas un ieinteresētās personas.

politikas mērķu īstenošanai ir nepieciešama 
visu līmeņu valsts iestāžu un dažādu 
nevalstisku ieinteresēto pušu līdzdalība; 
Savienības līmenī atbalstu savai darbībai 
tās var gūt no Eiropas gada pasākumiem, 
kuru mērķis ir uzlabot informētību un 
veicināt informācijas apmaiņu par labu 
praksi. Valstu koordinatoriem ir 
jānodrošina koordinācija rīcībai valsts 
līmenī un tas, lai šī rīcība atbilstu Eiropas 
gada vispārējiem mērķiem. Plānots, ka 
piedalīsies arī citas organizācijas un 
ieinteresētās personas.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padome 2010. gada 7. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Aktīvas vecumdienas”, kuros 
tā aicina Komisiju „sagatavot Eiropas 
gadu aktīvām vecumdienām 2012. gadā, 
kurā būtu iespējams uzsvērt aktīvu 
vecumdienu sniegto labumu un to devumu 
starppaaudžu solidaritātei un popularizēt 
daudzsološas iniciatīvas aktīvu vecumdienu 
atbalstam visos līmeņos”.

(11) Padome 2010. gada 7. jūnijā pieņēma 
secinājumus „Aktīvas vecumdienas”, kuros 
tā aicina Komisiju „gatavoties 2012. 
gadam – Eiropas Aktīvu vecumdienu 
gadam – kura laikā var izcelt aktīvu 
vecumdienu sniegtās priekšrocības un 
devumu paaudžu solidaritātei un publiskot 
cerīgas ierosmes, visos līmeņos atbalstot 
aktīvas vecumdienas”. Komisija 
2010. gada 10. novembrī ir publicējusi 
savu piekto ziņojumu par ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, kurā tā 
starp nozīmīgākajām nākotnes 
problēmām min arī novecošanu. Lai šos 
mērķus sasniegtu, tiem būtu jāvelta 
pietiekami daudz resursu.

Or. fi



PE454.569v01-00 6/19 AM\851483LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Paziņojumā „Digitālā programma 
Eiropai”, kas ir pirmā EU2020
pamatiniciatīva, pieņemta 2010. gada 
19. maijā, Komisija ir uzsvērusi 
informācijas un sakaru tehnoloģijas būtisko 
nozīmi pilnvērtīgu vecumdienu
nodrošināšanā un ierosinājusi pastiprināt 
apvienotās programmas „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL) 
īstenošanu. Digitālajā programmā Eiropai 
ir arī ieteikts rīkoties saskaņoti, lai uzlabotu 
visu eiropiešu prasmes digitālajā jomā, 
tostarp vecāka gadagājuma cilvēku 
prasmes, kas veido lielāko daļu no tiem 
150 miljoniem iedzīvotāju vai aptuveni 
30 % no kopējā iedzīvotāju skaita, kuri 
nekad nav lietojuši internetu.

(13) Paziņojumā „Digitālā programma 
Eiropai”, kas ir pirmā EU2020
pamatiniciatīva, pieņemta 2010. gada 
19. maijā, Komisija ir uzsvērusi 
informācijas un sakaru tehnoloģijas būtisko 
nozīmi pilnvērtīgas novecošanas
nodrošināšanā un ierosinājusi pastiprināt 
apvienotās programmas „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL) 
īstenošanu. Digitālajā programmā Eiropai 
ir arī ieteikts rīkoties saskaņoti, lai uzlabotu 
visu eiropiešu prasmes digitālajā jomā, 
tostarp vecāka gadagājuma cilvēku 
prasmes, kas veido lielāko daļu no tiem 
150 miljoniem iedzīvotāju vai aptuveni 
30 % no kopējā iedzīvotāju skaita, kuri 
nekad nav lietojuši internetu. Turpmākajos 
gados vajadzēs īpašu uzmanību pievērst 
nomaļāko reģionu infrastruktūrai, lai 
digitālajā programmā minētās iespējas 
spētu izmantot tur, kur tās visvairāk 
vajadzīgas, tostarp kā veselības 
pakalpojumus tiešsaistē.

Or. fi

Grozījums Nr. 21
Karima Delli

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
Komisija ir ierosinājusi līdz 2011. gada 
sākumam sākt izmēģinājuma projektu par 
aktīvu un veselīgu novecošanu saskaņā ar 
iniciatīvu „Inovācijas savienība”. Šajā 
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izmēģinājuma projektā, kas ir pirmā 
inovāciju partnerība, būs iekļauta sociālā 
inovācija, lai veicinātu labāku dzīves 
kvalitāti, novērstu slimības, uzlabotu 
sociālos tīklus sabiedriskajā sektorā un 
starp sociālajiem partneriem, kā arī 
sekmētu tādu jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu, kuras dod iespēju uzlabot 
dzīves kvalitāti, un projekts paredz līdz 
2020. gadam par diviem gadiem paildzināt 
to dzīves laikposmu, kad iedzīvotājiem ir 
laba veselība.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā paredzēts pārņemt ieteikumus, kas pausti Eiropas Parlamenta 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par Eiropas inovācijas partnerībām pamatiniciatīvas “Inovācijas 
savienība” ietvaros.

Grozījums Nr. 22
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Dokumentā „Secinājumi piektajā 
ziņojumā par ekonomikas, sociālo un 
teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas 
nākotne” ir atzīts, ka Eiropas Savienībai 
jāizstrādā kohēzijas politika, kas risina arī 
sociālās problēmas, piemēram, iedzīvotāju 
novecošanu.

Or. pt

Pamatojums

Eiropas Komisija savā nesen publicētajā paziņojumā par kohēzijas politikas nākotni 
iedzīvotāju novecošanu nepārprotami min starp svarīgajām Eiropas Savienības problēmām, 
uz kurām attiecas kohēzijas politika. 
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Grozījums Nr. 23
Karima Delli

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Uz aktīvu novecošanu attiecas 
vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programma, īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 
gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas. Tādējādi 
daudzās nozarēs Eiropas gads arī ļaus 
uzlabot sabiedrības informētību un 
mobilizēt iesaistītās personas cīņā pret 
sociālo atstumtību, vecāka gadagājuma 
cilvēku nestabilo situāciju, pat nabadzību, 
jo īpaši saistībā ar stratēģijas „Eiropa 
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2020” pamatiniciatīvu par „Eiropas 
platformu cīņai pret nabadzību”.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sociālā tūrisma programmas „Calypso” sagatavošanas pasākumos ir paredzēts veicināt 
vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšanu tautsaimniecībā, piedāvājot lielākas iespējas tādām 
grupām kā vecāka gadagājuma cilvēki nodarboties ar tūrismu.

Grozījums Nr. 25
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS
programma, Mūžizglītības programma, 
Sabiedrības veselības aizsardzības 
programma, īpašas programmas 
informācijas un sakaru tehnoloģijas un 
sociāli ekonomisko zinātņu un humanitāro 
zinātņu jomā Septītajā pamatprogrammā 
pētniecībai un attīstībai, rīcības plāns 
„Pilnvērtīgas vecumdienas informācijas 
sabiedrībā”, pētniecībai un jauninājumiem 
veltītā apvienotā programma „Interaktīva 
automatizēta dzīves vide” (AAL), 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma ar informācijas un sakaru 
tehnoloģijas ieviešanas pilotprojektiem 
pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanas 
nolūkā un Rīcības plāns par mobilitāti 
pilsētās. Savienības līdzfinansējums 
Eiropas gada pasākumiem atbilst tām 
prioritātēm un noteikumiem, kurus piemēro 
pašreizējām gada vai daudzgadu 
programmām un autonomām budžeta 
pozīcijām nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju jomā. Vajadzības 

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

gadījumā Eiropas gada pasākumiem var 
piesaistīt atbalstu no citu jomu 
programmām un politikām, piemēram, no 
izglītības un kultūras, veselības 
aizsardzības, pētniecības, informācijas 
sabiedrības, reģionālās politikas un 
transporta politikas jomas. Reģionālās 
attīstības jomā arī vajag izvērtēt, vai 
demogrāfiskie faktori nebūtu jāņem vērā 
kā rādītāji, kas palīdz pieņemt lēmumus 
par finansējumu. Lai risinātu 
novecošanas radītās problēmas, 
Savienības finansējums nevar 
aprobežoties tikai ar vienu īpašu Eiropas 
gadu, bet drīzāk gan Savienības politikā 
visu laiku būtu jārēķinās ar 
demogrāfiskajām problēmām un to 
risināšanai nepieciešamo finansējumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 26
Alain Cadec

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jāatzīst, ka reģionālajām un 
vietējām iestādēm ir ļoti liela nozīme 
Eiropas Aktīvas novecošanas gada mērķu 
īstenošanā, jo īpaši tāpēc, ka šo iestāžu 
kompetencē ir grūtībās nonākušu personu 
integrācija un atbalsta sniegšana vecāka 
gadagājuma personām.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 174. pantā ir atzīts, ka atsevišķos 
Savienības reģionos ir būtiska un 
pastāvīga demogrāfiska atpalicība, kura 
var nelabvēlīgi ietekmēt to attīstību un 
kurai jāvelta īpaša uzmanība, lai 
sasniegtu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķi.

Or. pt

Pamatojums

LESD 174. pantā ir atzīts, ka atsevišķos Eiropas Savienības reģionos ir jūtamas grūtības, 
kuru cēlonis ir šo reģionu demogrāfiskās īpatnības, piemēram, apvidi ar mazu iedzīvotāju 
blīvumu, un ka Eiropas politikā īpaša uzmanība ir jāvelta šādiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 28
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Iespējams, ka iedzīvotāju 
novecošanas problēma bieži ir saistīta ar 
lauku apvidu īpatnībām, taču tā 
neaprobežojas tikai ar tiem, jo šis 
jautājums tāpat ir saistīts ar līdzīgu 
situāciju pilsētu vidē, kā arī ar pilsētu 
nozīmi integrācijā un iedzīvotāju 
struktūras veidošanā.

Or. pt

Pamatojums

Aktīvo iedzīvotāju novecošana ir realitāte, kas jāanalizē, vērtējot cēloņus un sekas ne tikai 
lauku apvidos, bet arī pilsētu teritorijās, lai rastu risinājumus vecāku paaudžu integrācijai.
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Grozījums Nr. 29
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
16.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16d) Aktīvai novecošanai nepieciešama 
paaudžu solidaritāte, kas neaprobežojas 
ar integrāciju darba tirgū, radot iespējas 
veidot vairāk labāku darbvietu vecākiem 
darba ņēmējiem, bet paredz arī viņus 
pilnībā integrēt sabiedrībā, sociālo 
atstumtību mazinot ar labāku informētību 
par viņu autonomiju un dzīves kvalitāti, 
īpaši izmantojot tādus pasākumus kā 
tūrisms un brīvprātīgais darbs.

Or. pt

Pamatojums

Paaudžu solidaritātes risinājumu meklēšana, lai nodrošinātu aktīvu novecošanu, 
neaprobežojas tikai ar iekļaušanu darba tirgū, tā ietver arī sociālās atstumtības novēršanu, 
izglītošanu un stimuliem piedalīties sabiedriskā darbībā vai nodoties vaļaspriekiem.

Grozījums Nr. 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo 2012. gads tiek pasludināts par 
Eiropas gadu aktīvai novecošanai un 
paaudžu solidaritātei (turpmāk „Eiropas 
gads”).

(Šīs izmaiņas attiecas uz visu izskatāmo 
normatīvo dokumentu; tās pieņemot, 
jāizdara tehniski pielāgojumi visā tekstā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu, sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības centienus ar 
konkrētiem pasākumiem veicināt labāku 
to iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, kuri 
ir gandrīz sasnieguši 60 gadu vecumu vai ir 
vecāki par 60 gadiem, ņemot vērā viņu 
iespējamo nozīmi ekonomikā, sabiedrībā 
un kultūrā, lai saglabātu paaudžu 
solidaritāti. Veicinot vecāka gadagājuma 
cilvēku integrāciju sabiedrībā, būs jāņem 
vērā viņu īpašās vajadzības saskaņā ar 
dzīvesvietas respektēšanas principu. Šajā 
nolūkā īpaši būtiski ir Eiropas gadā 
atbalstīt un izmantot vietējos un 
reģionālos projektus, lai sekmētu paaudžu 
kopību, mājokļu atbilstīgu pielāgošanu un 
sabiedrisko pakalpojumu un aprūpes 
pieejamību, pielāgojoties pilsētas vai 
lauku videi un teritorijas demogrāfiskajai 
attīstībai. Līdz ar labāku iespēju un darba 
apstākļu radīšanu šie pasākumi ir pamats, 
lai ļautu vecāka gadagājuma personām
palikt darba tirgū un veikt brīvprātīgo 
darbu un lai novērstu sociālo atstumtību, 
veicinot aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē 
un veselīgu novecošanu. Pamatojoties uz 
to, Eiropas gada mērķi ir:

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. uzlabot sabiedrības informētību par 
aktīvas novecošanas būtisko nozīmi, lai 
uzsvērtu lietderīgo devumu, ko vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, nododot savas zināšanas 
un prasmes, veicinātu aktīvu novecošanu
un pastiprinātu cīņu pret izolāciju, 
nestabilitāti un sociālo atstumtību, kā arī 
veicinātu paaudžu solidaritātes 
iekļaušanu ieinteresēto personu politikas 
darba kārtībā valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. stimulēt diskusijas un atbalstu un attīstīt 
pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm,
ieinteresētajām personām un pilsonisko 
sabiedrību, lai veicinātu aktīvas 
novecošanas politiku, noteiktu un izplatītu 
labu praksi un veicinātu sadarbību un 
sinerģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, lai ļautu dalībvalstīm un

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

ieinteresētajām personām un pilsoniskajai 
sabiedrībai visos līmeņos izstrādāt 
politiku, izmantojot konkrētus pasākumus, 
un uzņemties ar aktīvu novecošanu saistītu 
konkrētu un īstenojamu mērķu īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņa;

– informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņa, jo īpaši starp vietējiem 
deputātiem, kuru pienākums ir rūpēties 
par aktīvu novecošanu un paaudžu 
solidaritāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Alain Cadec

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētījumi un apsekojumi Savienības un
valstu līmenī, un rezultātu izplatīšana.

– pētījumi un apsekojumi Savienības,
dalībvalstu, kā arī reģionālo un vietējo 
iestāžu līmenī, un rezultātu izplatīšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, 
kas atbild par tās dalības Eiropas gadā 
organizēšanu. Valstu koordinatori 
nodrošina arī to, lai valstī veiktie pasākumi 
būtu pienācīgi saskaņoti, un rūpējas par 
to, lai pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas būtu pilnībā iesaistītas šā 
Eiropas gada plānošanā un īstenošanā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ir daudz pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kas vietējā un reģionālajā līmenī iesaistās 
aktīvas novecošanas pasākumos. To pieredze, zināšanas un resursi var būtiski papildināt 
valsts iestāžu centienus. Tādēļ tām no sākuma līdz beigām ir jāiesaistās visos Eiropas gada 
pasākumos visos līmeņos.

Grozījums Nr. 38
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija kopā ar dalībvalstīm nodrošina 
šajā lēmumā paredzēto pasākumu saderību 
ar citām Savienības, valsts vai reģionu 
shēmām un iniciatīvām, kas veicina 
Eiropas gada mērķu sasniegšanu.

Komisija kopā ar dalībvalstīm nodrošina 
šajā lēmumā paredzēto pasākumu saderību 
ar citām Savienības, valsts vai reģionu 
shēmām un iniciatīvām, kas veicina 
Eiropas gada mērķu sasniegšanu, kā arī ar 
projektiem, kuri izstrādāti iepriekšējo 
Eiropas gadu programmās, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas gadu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību (2010) 
un Eiropas brīvprātīgo kustības gadu 
(2011).

Or. pt

Pamatojums

Lai panāktu to iniciatīvu labāku pamanāmību, kuras īstenotas saskaņā ar tematiskajiem 
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Eiropas gadiem, un uzlabotu šo iniciatīvu efektivitāti un rezultātus, ir jāveicina 
nepārtrauktība un turpmāko iniciatīvu saskaņotība ar iepriekšējos gados īstenotajām, ņemot 
vērā kopīgās iezīmes un attiecīgo tēmu saistību.

Grozījums Nr. 39
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Starptautiskā sadarbība

Saistībā ar šo Eiropas gadu Komisija var 
sadarboties ar starptautisko organizāciju, 
īpaši ar ANO un Eiropas Padomes, 
attiecīgajām struktūrvienībām, lai 
nodrošinātu Savienības pasākumu 
pamanāmību un palielinātu tās 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants
Budžets

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
papildu budžets laikposmam no 
2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 
31. decembrim ir EUR 8 000 000.
2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai.

Or. en
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