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Amendamentul 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN șI A 
CONSILIULUI privind Anul european al 
îmbătrânirii active (2012)

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN șI A 
CONSILIULUI privind Anul european al 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații (2012)
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ aflat în curs de dezbatere; 
adoptarea sa impune efectuarea de 
adaptări tehnice în întregul text.)

Or. fr

Amendamentul 16
Karima Delli

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Procentul populației Uniunii 
Europene cu vârsta de aproape 60 de ani 
și mai mult va crește într-un ritm mult 
mai rapid ca niciodată. Cea mai mare 
creștere se prevede că se va produce în 
perioada 2015-2035, când populația cu 
vârsta de 60 de ani și mai mult va crește 
cu două milioane pe an. Această creștere 
reprezintă un fapt pozitiv deoarece este 
consecința logică a îmbunătățirii 
îngrijirilor medicale și a calității vieții. Cu 
toate acestea, datorită realității 
schimbărilor demografice, UE se 
confruntă cu o serie de provocări precum 
un declin demografic și o lipsă de 
atractivitate a anumitor teritorii.

Or. fr
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Amendamentul 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face din 
promovarea îmbătrânirii în condiții bune 
de sănătate o sarcină mai importantă ca
oricând. Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate poate contribui la creșterea 
participării la piața muncii a persoanelor
în vârstă, le poate permite acestora să 
rămână active în societate o perioadă mai 
îndelungată, le poate ameliora calitatea 
vieții și reduce presiunea asupra sistemelor 
de sănătate și securitate socială.

(5) Proporția în continuă creștere în Europa 
a persoanelor vârstnice face ca menținerea 
solidarității între generații să fie mai 
necesară decât oricând. Aceasta trebuie să 
se bazeze pe îmbunătățirea coeziunii 
sociale și între generații și promovarea 
unei bune calități a vieții în vederea 
combaterii excluziunii sociale. 
Garantarea accesului la piața muncii
pentru persoanele în vârstă care doresc 
acest lucru poate reprezenta o modalitate 
de incluziune socială prin crearea unei 
imagini pozitive ca urmare a participării 
acestora și permițând, după caz, 
reducerea presiunii asupra sistemelor de 
sănătate și securitate socială.

Or. fr

Amendamentul 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale și al creșterii 
productivității. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 

(10) În comunicarea sa intitulată „Europa 
2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”, Comisia a subliniat 
importanța pentru Uniunea Europeană a 
promovării îmbătrâniri active și în condiții 
bune de sănătate a populației în interesul 
coeziunii sociale. Comisia a propus o 
inițiativă emblematică intitulată „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
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pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european.
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută.

muncă”, în cadrul căreia statele membre 
trebuie, în special, să promoveze politici de 
promovare a îmbătrânirii active, precum și 
o altă inițiativă emblematică intitulată 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei”. Atingerea acestor obiective 
strategice necesită măsuri întreprinse la 
toate palierele guvernamentale, precum și 
măsuri ale diferitelor părți interesate 
nonguvernamentale; la rândul lor, aceste 
măsuri ar putea găsi sprijin la nivelul 
Uniunii, prin activitățile de sensibilizare și 
promovare a schimbului de bune practici 
din cadrul Anului european pentru 
îmbătrânirea activă. Coordonatorii la nivel 
național trebuie să se asigure că acțiunea la 
nivel național se desfășoară în mod 
coordonat și ca este concordantă cu 
obiectivele generale ale Anului european.
Participarea altor instituții și părți 
interesate este, de asemenea, prevăzută.

Or. fr

Amendamentul 19
Riikka Manner

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) La data de 7 iunie 2010, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind 
„Îmbătrânirea activă”, invitând Comisia să 
continue pregătirea Anului european pentru 
îmbătrânirea activă în 2012, care va 
constitui ocazia de a evidenția avantajele 
îmbătrânirii active și contribuția acesteia la 
solidaritatea între generații, precum și de a 
mediatiza inițiativele promițătoare în 
sprijinul îmbătrânirii active la toate 
nivelurile.

(11) La data de 7 iunie 2010, Consiliul a 
adoptat concluziile sale privind 
„Îmbătrânirea activă”, invitând Comisia să 
continue pregătirea Anului european pentru 
îmbătrânirea activă în 2012, care va 
constitui ocazia de a evidenția avantajele 
îmbătrânirii active și contribuția acesteia la 
solidaritatea între generații, precum și de a 
mediatiza inițiativele promițătoare în 
sprijinul îmbătrânirii active la toate 
nivelurile. La 10 noiembrie 2010, Comisia 
a publicat cel de-al cincilea raport al său 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, în care îmbătrânirea este 
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considerată una dintre cele mai 
importante provocări ale viitorului. 
Pentru atingerea acestor obiective ar 
trebui alocate resurse suficiente.

Or. fi

Amendamentul 20
Riikka Manner

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
(TIC) pentru o bătrânețe frumoasă și a 
propus, în special, dezvoltarea programului 
comun de asistență pentru autonomie la 
domiciliu (AAD). Agenda digitală pentru 
Europa a recomandat, de asemenea, să fie 
întreprinse acțiuni concrete pentru a 
ameliora competențele în informatică ale 
tuturor europenilor, inclusiv pe cele ale 
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul.

(13) În comunicarea sa intitulată „Agenda 
digitală pentru Europa”, prima inițiativă 
emblematică UE2020 adoptată la 19 mai 
2010, Comisia a subliniat importanța 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
(TIC) pentru o bătrânețe frumoasă și a 
propus, în special, dezvoltarea programului 
comun de asistență pentru autonomie la 
domiciliu (AAD). Agenda digitală pentru 
Europa a recomandat, de asemenea, să fie 
întreprinse acțiuni concrete pentru a 
ameliora competențele în informatică ale 
tuturor europenilor, inclusiv pe cele ale 
persoanelor vârstnice, un grup 
suprareprezentat în cadrul celor 150 de 
milioane de cetățeni (aproximativ 30 % din 
totalul populației) care nu au utilizat 
niciodată Internetul. În anii următori ar 
trebui să se pună accentul mai ales pe 
infrastructurile din regiunile cele mai 
marginalizate pentru a putea exploata 
posibilitățile oferite de strategia digitală 
acolo unde este nevoie cel mai mult, de 
exemplu sub forma unor servicii de 
sănătate online.

Or. fi
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Amendamentul 21
Karima Delli

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În contextul strategiei Europa 2020, 
Comisia a propus lansarea, până la 
începutul anului 2011, în cadrul 
inițiativei „O Uniune a inovării", a unui 
proiect-pilot privind îmbătrânirea activă și 
sănătoasă. Acest proiect-pilot, care 
reprezintă primul parteneriat în materie 
de inovare, va include inovarea socială 
pentru promovarea unei mai bune calități 
a vieții, prevenirea bolilor, îmbunătățirea 
rețelelor sociale în cadrul sectoarelor 
publice și în rândul partenerilor sociali, 
precum și favorizarea introducerii de noi
tehnologii care permit menținerea calității 
vieții, și vizează prelungirea, până în 
2020, a perioadei de viață cât cetățenii 
sunt sănătoși cu încă doi ani.

Or. fr

Justificare

Acest amendament preia recomandările din Rezoluția Parlamentului European din 11 
noiembrie 2010 referitoare la parteneriatele europene pentru inovare în cadrul inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”.

Amendamentul 22
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În „Concluziile celui de-al cincilea 
raport privind coeziunea economică, 
socială și teritorială: viitorul politicii de 
coeziune”, din 9 noiembrie 2010, se 
recunoaște că Uniunea Europeană 
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trebuie să elaboreze o politică de coeziune 
care să abordeze provocările societale 
cum ar fi îmbătrânirea populației.

Or. pt

Justificare

În comunicarea sa recent publicată referitoare la viitorul politicii de coeziune, Comisia 
Europeană menționează explicit îmbătrânirea populației ca fiind una dintre marile provocări 
ce trebuie abordate de Uniunea Europeană în cadrul politicii de coeziune.

Amendamentul 23
Karima Delli

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
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sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor. Astfel, în manieră 
transversală, Anul european va 
reprezenta de asemenea o ocazie de a 
sensibiliza publicul și de a mobiliza părțile 
interesate să lupte împotriva excluziunii 
sociale, a precarității, chiar a sărăciei 
persoanelor vârstnice, în special în 
contextul inițiativei emblematice a 
Strategiei UE 2020 privind o „Platformă 
europeană de combatere a sărăciei”.

Or. fr

Amendamentul 24
Seán Kelly

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană.

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, acțiunea 
pregătitoare CALYPSO privind turismul 
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Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

social, precum și planul de acțiune pentru 
mobilitate urbană. Uniunea va cofinanța 
activitățile din cadrul Anului european în 
funcție de prioritățile și regulile aplicabile, 
pe bază anuală sau multianuală, 
programelor existente și liniilor bugetare 
autonome în domeniul ocupării forței de 
muncă, problemelor sociale și egalității de 
șanse. Unde va fi cazul, Anul european va 
putea fi susținut prin programe și politici 
din alte domenii, precum educație și 
cultură, sănătate, cercetare, societate 
informațională politică regională și politică 
în domeniul transporturilor.

Or. en

Justificare

Acțiunea pregătitoare Calypso privind turismul social vizează stimularea economiei 
seniorilor, oferindu-le posibilitatea unor grupuri precum cel al cetățenilor în vârstă să 
practice turismul.

Amendamentul 25
Riikka Manner

Propunere de decizie
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 

(15) Îmbătrânirea activă constituie 
obiectivul mai multor programe ale 
Uniunii, precum Fondul social european, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
programul PROGRESS, programul de 
învățare de-a lungul vieții, programul 
privind sănătatea publică, programe 
specifice legate de tehnologiile informației 
si comunicării, precum și de științele socio-
economice și umane din cadrul celui de-al 
șaptelea program cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, planul de acțiune intitulat „A 
îmbătrâni frumos în societatea 
informațională”, programul comun de 
cercetare și inovare intitulat „Asistență 
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pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor.

pentru autonomie la domiciliu” (AAD), 
programul pentru competitivitate și inovare 
cu proiecte pilot de implementare a TIC 
pentru o bătrânețe frumoasă, precum și 
planul de acțiune pentru mobilitate urbană. 
Uniunea va cofinanța activitățile din cadrul 
Anului european în funcție de prioritățile și 
regulile aplicabile, pe bază anuală sau 
multianuală, programelor existente și 
liniilor bugetare autonome în domeniul 
ocupării forței de muncă, problemelor 
sociale și egalității de șanse. Unde va fi 
cazul, Anul european va putea fi susținut 
prin programe și politici din alte domenii, 
precum educație și cultură, sănătate, 
cercetare, societate informațională politică 
regională și politică în domeniul 
transporturilor. În sectorul dezvoltării 
regionale, de asemenea, ar trebui să se 
analizeze dacă factorii demografici ar 
trebui luați în considerare ca indicatori de 
stabilire a finanțărilor.  Finanțările din 
partea UE care vizează depășirea 
provocărilor asociate cu îmbătrânirea nu 
trebuie să se limiteze doar la un an 
european, ci ar trebui mai degrabă ca în 
cadrul politicilor Uniunii să se țină 
seama, în permanență, de provocările 
demografice și de finanțările necesare în 
acest context.

Or. fi

Amendamentul 26
Alain Cadec

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui recunoscut faptul că 
autoritățile publice locale și regionale 
joacă un rol important în realizarea 
obiectivelor Anului european al 
îmbătrânirii active, în special atunci când 
responsabilitățile lor includ integrarea 
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socială a persoanelor aflate în dificultate 
și oferirea de sprijin pentru persoanele în 
vârstă.

Or. fr

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 16b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene 
recunoaște că unele regiuni din UE au 
caracteristici demografice cu caracter 
grav și permanent care ar putea afecta 
nivelul lor de dezvoltare și ar putea 
necesita o atenție deosebită în vederea 
atingerii obiectivului de coeziune 
economică, socială și teritorială.

Or. pt

Justificare

Articolul 174 din TFUE recunoaște că unele regiuni din Uniunea Europeană se confruntă cu 
dificultăți care rezultă din caracteristicile lor demografice, cum ar fi zonele cu o densitate 
scăzută a populației, și că această situație necesită o atenție deosebită în cadrul politicilor 
europene.

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 16c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Problema îmbătrânirii populației 
pare a fi asociată deseori cu 
caracteristicile zonelor rurale, fără însă 
ca acestea să reprezinte cauza unică, 
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această problemă fiind legată, de 
asemenea, de condițiile din mediul urban 
și de rolul orașelor în integrarea și 
formarea populației.

Or. pt

Justificare

Îmbătrânirea populației active este o realitate care trebuie să fie analizată nu numai din 
punctul de vedere al cauzelor și efectelor în zonele rurale, ci și în zonele urbane, cu scopul de 
a găsi soluții pentru integrarea generațiilor mai în vârstă.

Amendamentul 29
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 16d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16d) Îmbătrânirea activă presupune o 
solidaritate între generații care merge 
dincolo de integrare pe piața muncii, prin 
crearea de oportunități mai multe și mai 
bune de participare pentru lucrătorii mai 
în vârstă, și vizează, de asemenea, 
integrarea lor deplină în societate, 
luptând împotriva excluziunii sociale prin 
creșterea gradului de conștientizare a 
autonomiei acestora și a calității vieții lor, 
în special prin participarea la activități 
cum ar fi turismul și activitatea de 
voluntariat.

Or. pt

Justificare

Căutarea de soluții pentru solidaritatea între generații în vederea asigurării unei îmbătrâniri 
active nu înseamnă doar integrarea pe piața muncii, ci și lupta împotriva excluziunii sociale, 
formarea și stimularea participării la activități civice și de recreare.
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Amendamentul 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2012 este desemnat „Anul european 
al îmbătrânirii active” (denumit în 
continuare „Anul european”).

Anul 2012 este desemnat „Anul european
al îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații” (denumit în continuare „Anul 
european”).

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ aflat în curs de dezbatere; 
adoptarea sa impune efectuarea de 
adaptări tehnice în întregul text.)

Or. fr

Amendamentul 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al acestui An european 
este încurajarea și sprijinirea eforturilor 
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova
îmbătrânirea activă și de a depune mai 
multe eforturi pentru a exploata 
potențialul segmentului de populație, aflat 
în creștere rapidă, format din persoanele
care se apropie de 60 de ani sau au depășit 
această vârstă, menținând prin aceasta 
solidaritatea între generații. Îmbătrânirea 
activă presupune crearea de posibilități și 
condiții mai bune de lucru pentru a le 
permite lucrătorilor vârstnici să joace un 
rol pe piața muncii, combaterea 
excluziunii sociale prin stimularea 
participării active la viața socială și 
promovarea unei îmbătrâniri în condiții 
bune de sănătate. Pe această bază, se 

Obiectivul general al acestui An european 
este încurajarea și sprijinirea eforturilor 
statelor membre, ale autorităților regionale 
și locale ale acestora, ale partenerilor 
sociali și ale societății civile de a promova, 
prin mijloace concrete, o mai bună 
integrare în sânul societății a persoanelor
care se apropie de 60 de ani sau au depășit 
această vârstă, ținând seama de rolul pe 
care îl pot juca în contextul economic, 
social și cultural, pentru menținerea 
solidarității dintre generații. Integrarea 
persoanelor în vârstă în sânul societății va 
trebui promovată ținând seama de nevoile 
specifice ale acestora, conform unei 
abordări rezidențiale. În acest scop, este 
esențial ca Anul european să sprijine și să 
exploateze proiectele locale și regionale, 
pentru a promova mixajul 
intergenerațional, adaptarea adecvată a 
habitatului, accesul la serviciile publice și 
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disting următoarele obiective: la îngrijire, adaptându-se la carul urban 
sau rural și la evoluția demografică a 
teritoriului. Însoțite de crearea unor
posibilități și condiții optime de lucru, 
aceste măsuri constituie baza pornind de 
la care lucrătorilor vârstnici li s-ar da 
posibilitatea să joace un rol pe piața muncii
și în activitățile de voluntariat și ar putea 
fi combătută excluziunea socială, prin 
stimularea participării active la viața 
socială și promovarea unei îmbătrâniri în 
condiții bune de sănătate. Pe această bază, 
se disting următoarele obiective:

Or. fr

Amendamentul 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie,
promovarea îmbătrânirii active și 
intensificarea efortului de a exploata 
potențialul persoanelor vârstnice.

1. sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la importanța îmbătrânirii active pentru a 
evidenția rolul util pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în societate și în economie,
prin transmiterea cunoștințelor și 
competențelor lor, pentru a promova 
îmbătrânirea activă, a intensifica efortul
de combatere a izolării, a precarității și a 
excluziunii sociale și pentru a promova 
solidaritatea dintre generații în agenda 
politică a părților interesate, la nivel 
național, regional și local;

Or. fr

Amendamentul 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. stimularea dezbaterii și a exercițiului 
învățării reciproce între statele membre și
părțile interesate la toate nivelurile în 
vederea promovării politicilor de 
îmbătrânire activă, identificarea și 
diseminarea bunelor practici și promovarea 
cooperării și a sinergiilor.

2. stimularea dezbaterii, a sprijinirii și a 
exercițiului învățării reciproce între statele 
membre, părțile interesate și societatea 
civilă în vederea promovării cu mai mult 
succes a politicilor de îmbătrânire activă, 
identificarea și diseminarea bunelor 
practici și promovarea cooperării și a 
sinergiilor.

Or. fr

Amendamentul 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre și părților interesate la toate 
nivelurile să elaboreze politici prin 
intermediul unor activități specifice și 
fixarea de obiective specifice în domeniul 
îmbătrânirii active.

3. propunerea unui cadru de angajament și 
acțiune concretă pentru a permite statelor 
membre, părților interesate și societății 
civile la toate nivelurile să elaboreze 
politici prin intermediul unor activități 
specifice și fixarea de obiective specifice și 
realizabile în domeniul îmbătrânirii active.

Or. fr

Amendamentul 35
Alain Cadec

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimburi de informații și de bune 
practici;

– schimburi de informații, de experiență și 
de bune practici, în special între 
reprezentanții locali care au 
responsabilități legate de îmbătrânirea 
activă și solidaritatea între generații;
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Or. fr

Amendamentul 36
Alain Cadec

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cercetări și studii la nivelul Uniunii sau
al statelor membre și diseminarea 
rezultatelor.

– cercetări și studii la nivelul Uniunii, al 
statelor membre și al autorităților publice 
regionale și locale, precum și diseminarea 
rezultatelor.

Or. fr

Amendamentul 37
Seán Kelly

Propunere de decizie
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali
asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale.

Fiecare stat membru numește un 
coordonator național responsabil de 
organizarea participării țării respective la 
Anul european. Coordonatorii naționali
asigură, de asemenea, coordonarea 
corespunzătoare a activităților naționale și 
implicarea deplină a organizațiilor 
societății civile în definirea și 
implementarea Anului european la scară 
locală, regională și națională.

Or. en

Justificare

Există numeroase organizații ale societății civile implicate la nivel local și regional în 
domeniul îmbătrânirii active. Experiența, competențele și resursele acestora pot reprezenta 
importanți factori de multiplicare pentru eforturile organismelor publice. Prin urmare, 
acestea trebuie să fie implicate de la început până la sfârșit, la toate nivelurile de activitate în 
cadrul Anului european.
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Amendamentul 38
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, împreună cu statele membre, se 
asigură că măsurile prevăzute de prezenta 
decizie sunt compatibile cu orice alte 
acțiuni și inițiative ale Uniunii, ale statelor 
membre și ale regiunilor care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Anului european.

Comisia, împreună cu statele membre, se 
asigură că măsurile prevăzute de prezenta 
decizie sunt compatibile cu orice alte 
acțiuni și inițiative ale Uniunii, ale statelor 
membre și ale regiunilor care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Anului european, 
precum și cu proiectele elaborate în 
cadrul anilor europeni anteriori, în 
special Anul european al luptei împotriva 
sărăciei și a excluziunii sociale (2010) și 
Anul european al voluntariatului (2011).

Or. pt

Justificare

Pentru a asigura o mai bună vizibilitate a inițiativelor întreprinse în cadrul anilor europeni și 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și rezultatele acestora, ar trebui luate măsuri pentru a 
promova continuitatea și coerența dintre inițiativele viitoare și cele realizate în anii 
precedenți, ținând seama de punctele comune și de relațiile care există între temele 
respective.

Amendamentul 39
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Articolul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Cooperarea internațională

În contextul Anului European, Comisia 
poate coopera cu organismele relevante 
ale altor organizații internaționale, în 
special cu Organizația Națiunilor Unite și 
Consiliul Europei, pentru a asigura 
vizibilitatea eforturilor Uniunii și pentru a 
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spori eficacitatea acestuia.

Or. en

Amendamentul 40
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Articolul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Bugetul

(1) Bugetul suplimentar alocat pentru 
punerea în aplicare a prezentei decizii 
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2012 și 31 decembrie 2012 este de 
8 000 000 EUR.
(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
către autoritatea bugetară în limitele 
cadrului financiar.

Or. en


