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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir ierosinājusi pasludināt 2012. gadu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Šā 
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 60 gadu vecumu vai ir vecāki, tādējādi saglabājot 
solidaritāti starp paaudzēm. Aktīvas vecumdienas nozīmē labāku iespēju un darba apstākļu 
radīšanu, lai ļautu vecāka gadagājuma darbiniekiem palikt darba tirgū, sociālās atstumtības 
apkarošanu, veicinot aktīvu līdzdalību sabiedrībā, un veselīga dzīvesveida veicināšanu 
vecumdienās. 

Lēmuma priekšlikuma 2. pantā ir noteikti vairāki mērķi. Praktiskie pasākumi šo mērķu 
sasniegšanai ir noteikti 3. pantā un ietver iniciatīvas, kas ir jāuzsāk un jāīsteno ES un 
dalībvalstu valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm. 

Līdz ar to ar REGI komitejas ierosinātajiem grozījumiem ir paredzēts:

– nodrošināt aktīvu vecumdienu stingru iekļaušanu politikas darba kārtībā; 

– Eiropas gada nosaukumam pievienot apakšnosaukumu „Veicināt starppaaudžu solidaritāti”, 
tādējādi uzsverot, ka sabiedrībai ir svarīgi veicināt aktīvas vecumdienas; 

– uzsvērt Eiropas gada īpaši svarīgo nozīmi, atbalstot un veicinot vietējos un reģionālos 
projektus un iniciatīvas, kas ļauj vecāka gadagājuma cilvēkiem sniegt ieguldījumu savās 
kopienās un baudīt pienācīgu aizsardzību, drošību un veselības aprūpi;

– nodrošināt vispārējās informētības paaugstināšanu dalībvalstu pilsētās un reģionos; 

– nodrošināt, ka saistībā ar Eiropas gadu aktīvām vecumdienām pieņemtajās iniciatīvās tiks 
ievērota decentralizēta pieeja, un, kā uzsvērts Vietējo un reģionālo pašvaldību teritoriālajā 
paktā par stratēģiju „Eiropa 2020”, to pamatā ir daudzlīmeņu atbildība; 

– nodrošināt precīzu koordināciju, saskaņošanu un efektivitāti, izstrādājot stratēģiskās 
pamatnostādnes saistībā ar Eiropas gadu uzsākto projektu īstenošanai;

– palielināt informētību par informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstības nozīmi, ar kurām var 
efektīvi risināt sabiedrības novecošanas radītos uzdevumus.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 156. pantu 
Komisijai ir jāveicina dalībvalstu 
sadarbība un jāvienkāršo to sociālās 
politikas jomā veicamo pasākumu 
koordinācija.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums, ar kuru tiek dota atsauce uz jauno institucionālo sistēmu, ko paredz Līgums 
par Eiropas Savienības darbību.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) To iedzīvotāju daļa, kuri ir gandrīz 
60 gadu veci un vecāki, palielināsies 
daudz ātrāk nekā jebkad agrāk. 
Vislielākais pieaugums ir sagaidāms 
2015.–2035. gadā, kad 60 gadus vecu un 
vecāku iedzīvotāju skaits palielināsies par 
2 miljoniem katru gadu. Šis pieaugums ir 
ļoti pozitīvs, jo tas ir loģisks veselības 
aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanās 
rezultāts. Tomēr demogrāfisko pārmaiņu 
dēļ ES saskaras ar daudzām problēmām, 
piemēram, iedzīvotāju skaita 
samazināšanos noteiktās pilsētās un 
reģionos, ievērojamu spiedienu uz pensiju 
fondiem un grūtībām saglabāt ilgtspējīgu  
finansiālo nodrošinājumu veselības 
aprūpei un sabiedriskajiem 
pakalpojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums, lai noteiktu novecošanas demogrāfiskās problēmas skaitliskos rādītājus un 
tās ietekmi uz mūsu sabiedrības būtiskākajām darbībām un pamatpakalpojumiem.

Grozījums Nr. 3

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”. 
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.

(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”. 
Šo politikas mērķu īstenošanai ir 
nepieciešams izstrādāt uz daudzlīmeņu 
atbildību balstītu pieeju ar visu vietējo un 
reģionālo iestāžu un dažādu nevalstisku 
ieinteresēto pušu stingrāku iesaistīšanos 
un līdzdalību; Savienības līmenī atbalsts
savai darbībai šīm pusēm būtu jāgūst no 
Eiropas gada pasākumiem, kuru mērķis ir 
uzlabot informētību, veicināt informācijas 
apmaiņu par labu praksi un radīt 
sinerģijas. Valstu koordinatoriem būtu
jānodrošina, lai rīcība gan centrālā, gan 
decentralizētā līmenī būtu koordinēta un 
atbilstu Eiropas gada vispārējiem mērķiem. 
Plānots, ka piedalīsies arī citas 
organizācijas un ieinteresētās personas.

Or. en
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Pamatojums

Lai veicinātu veselīgas un aktīvas vecumdienas sociālās kohēzijas un augstāka ražīguma 
interesēs, kā tas noteikts stratēģijā „Eiropa 2020”, ir īpaši būtiski iesaistīt vietējās un 
reģionālās iestādes. Rīcība un iniciatīvu izstrāde saskaņā ar daudzlīmeņu atbildības pieeju 
nodrošina to iesaistīšanos. Turklāt ar valdības aktīvu iesaistīšanos centrālā un decentralizētā 
līmenī un Eiropas gada pasākumu precīzu koordināciju tiks radītas jaunas sinerģijas.

Grozījums Nr. 4

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 tehnoloģiju 
lietojumprogrammu un pakalpojumu
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.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums par informācijas un sakaru tehnoloģiju nozīmi attiecībā uz pienācīgām 
vecumdienām.



PA\839129LV.doc 7/14 PE452.779v01-00

LV

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
Komisija ir ierosinājusi uzsākt 
izmēģinājuma projektu aktīvām un 
veselīgām vecumdienām līdz 2011. gada 
sākumam saskaņā ar iniciatīvu 
„Inovācijas Savienība”. Šis izmēģinājuma 
projekts, kas ir pirmā inovāciju 
partnerība, paredz līdz 2020. gadam radīt 
iespējas pilsoņiem dzīvot neatkarīgi un 
veselīgi ilgāk, divkārt palielinot veselīgas 
dzīves gadu skaitu. Turklāt ar to tiek 
paredzēts uzlabot Eiropas sociālās un 
veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību un 
efektivitāti un izveidot inovatīvu 
informācijas un sakaru tehnoloģiju 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
tirgu ES un pasaules līmenī. Tas sniegtu 
ES uzņēmumiem jaunas iespējas, tādējādi 
uzlabojot ES konkurētspēju, un 
nodrošinātu darba vietu skaita 
pieaugumu Eiropas reģionos.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu plašāku ieskatu ES darbībās un iniciatīvās, šis nesenais izmēģinājuma projekts būtu 
jāatzīst.

Grozījums Nr. 6

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

(15) Uz aktīvu vecumdienu jautājumu 
attiecas vairākas Savienības programmas, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, PROGRESS
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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.

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 izmēģinājuma 
projektiem 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, jo 
īpaši, ja tas ir nepieciešams sociālās 
integrācijas nolūkā, piemēram, risinot 
jautājumus saistībā ar zema labklājības 
līmeņa vai pat nabadzības apstākļiem. 

Or. en

Pamatojums

Dažās ES pilsētās un reģionos vecāka gadagājuma cilvēki nevar izmantot konkrētas 
iniciatīvas, ar kurām tiek veicinātas aktīvas vecumdienas, jo viņu labklājības standarti ir zem 
vidējā līmeņa vai pat viņi dzīvo nabadzībā.
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstis nespēj pilnīgi sasniegt 
ierosinātā Eiropas gada aktīvām 
vecumdienām mērķus, jo ir nepieciešama 
valstu savstarpējā informācijas apmaiņa un 
labas prakses izplatīšana visā Savienībā, 
un tāpēc paredzētās darbības apjoma dēļ 
tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā ir paredzēti vienīgi 
tādi pasākumi, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai,

(16) Dalībvalstis nespēj pilnīgi sasniegt 
ierosinātā Eiropas gada aktīvām 
vecumdienām mērķus, jo ir nepieciešama 
valstu savstarpējā informācijas apmaiņa un 
labas prakses izplatīšana visā Savienībā. 
Būtu jāapzinās, ka pilsētām, reģioniem un 
dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme šo īpašo 
darbību veikšanā un ka, neskarot 
subsidiaritātes principu, paredzēto 
darbību apjoma dēļ šie mērķi ir labāk 
sasniedzami, ja iniciatīva ir pieņemta
Savienības līmenī. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā lēmumā ir 
paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz subsidiaritātes principu, Eiropas Savienības ziņā ir uzsākt Eiropas gadu 
aktīvām vecumdienām. Tomēr būs svarīgi iesaistīt īpašo darbību veikšanā dalībvalstu 
reģionālos vai vietējos dalībniekus.

Grozījums Nr. 8

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 aktīvām vecumdienām:
Veicināt starppaaudžu solidaritāti 
(turpmāk „Eiropas gads”).

Or. en
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Pamatojums

Pievienojot šo apakšnosaukumu Eiropas gada nosaukumam, tiek pilnībā ņemts vērā būtisks 
iemesls sabiedrībai sekmēt aktīvas vecumdienas –  paaudžu solidaritātes veicināšana. Turklāt 
tajā ir ņemts vērā tas, ka ir jāmaina uzskati un jānodrošina ilgstošs atbalsts aktīvām 
vecumdienām.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 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 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. Lai to īstenotu, Eiropas gadā 
ir īpaši būtiski atbalstīt un veicināt 
vietējos un reģionālos projektus un 
iniciatīvas, kas ļauj cilvēkiem novecojošā 
sabiedrībā sniegt pēc iespējas lielāku 
ieguldījumu savā kopienā un ļauj vecāka 
gadagājuma cilvēkiem šajā novecojošā 
sabiedrībā baudīt pienācīgu aizsardzību, 
drošību un kvalitatīvu aprūpi. Turklāt 
dalībvalstu un to pilsētu un reģionu 
uzdevums ir nodrošināt sistēmu, kurā 
ieinteresētās valsts un privātā sektora 
personas var veiksmīgi sadarboties, lai 
sasniegtu šos kopējos mērķus. Aktīvas 
vecumdienas nozīmē labāku iespēju un 
darba apstākļu radīšanu, lai ļautu vecāka 
gadagājuma darbiniekiem palikt darba 
tirgū un veikt brīvprātīgo darbu, sociālās 
atstumtības apkarošanu, veicinot aktīvu 
līdzdalību sabiedrības dzīvē, un veselīga 
dzīvesveida veicināšanu vecumdienās. 
Pamatojoties uz to, Eiropas gada mērķi ir:
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Or. en

Pamatojums

Saistībā ar Eiropas brīvprātīgo kustības gadu ir būtiski uzsvērt vecāka gadagājuma cilvēku 
devumu ar brīvprātīgā darba starpniecību. Vienīgi skaidri noteiktas sistēmas apstākļos 
dažādi dalībnieki var sadarboties, radot ieguvumus cilvēkiem novecojošā sabiedrībā.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

uzlabot visos dalībvalstu pilsētu un 
reģionu administratīvajos līmeņos 
sabiedrības informētību par aktīvu 
vecumdienu būtisko nozīmi, lai uzsvērtu 
lietderīgo devumu, ko vecāka gadagājuma 
cilvēki sniedz sabiedrībai un 
tautsaimniecībai, veicinātu aktīvu 
dzīvesveidu vecumdienās, pastiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku potenciāla 
mobilizēšanas pasākumus, piešķirt aktīvām 
vecumdienām augstāku prioritāti 
ieinteresēto personu politikas darba 
kārtībā valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī un veicināt paaudžu solidaritāti;

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu vispārējo informētības paaugstināšanas kampaņu ietekmi, ir sevišķi svarīgi 
nepieļaut, lai uzsvars tiktu likts vienīgi uz valsts līmeni. Valstu valdībām būtu reģiona un 
vietējo pašvaldību iesaistītās personas jāiekļauj valdības līmeņa pasākumos un jāpalielina šo 
personu līdzdalība. Saistībā ar to ir vajadzīgas vispārējas informētības paaugstināšanas 
kampaņas šajos līmeņos. Būtu jāuzsver — lai ietekmētu politikas darba kārtību, pie visiem 
pārvaldes līmeņiem būtu jāvēršas ar informētības paaugstināšanas kampaņu starpniecību. 



PE452.779v01-00 12/14 PA\839129LV.doc

LV

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

stimulēt diskusijas, atbalstīt un attīstīt 
pieredzes apmaiņu starp valsts un 
privātajām iesaistītajām personām valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī, lai 
sekmīgāk veicinātu aktīvu vecumdienu 
politiku, noteiktu un izplatītu labu praksi 
un veicinātu sadarbību un sinerģijas;

Or. en

Pamatojums

Visas iesaistītās puses, kas ir atbildīgas par liela skaita projektu un iniciatīvu īstenošanu 
aktīvu vecumdienu jomā, būtu jāmudina apmainīties ar mācību pieredzi un labu praksi.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

piedāvāt pamatu saistībām un konkrētai 
rīcībai, piemēram, veicināt tādu vidi, kas 
ir labvēlīga inovācijām informācijas un 
sakaru tehnoloģiju jomā, kuras ļauj 
risināt uzdevumus sabiedrības 
novecošanas jomā, mudinot valsts un 
privātās iesaistītās personas valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī izstrādāt 
politiku, izmantojot konkrētus pasākumus, 
un uzņemties ar aktīvām vecumdienām 
saistītu konkrētu mērķu īstenošanu, 
izstrādājot ilgtermiņa stratēģijas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā aktīvām vecumdienām veltītajā Eiropas gadā vajadzētu censties iesaistīt visus 
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dalībvalstu pārvaldes līmeņus, tajos visos būtu jāpievērš īpaša uzmanība kopēju politikas 
virzienu un ilgtermiņa stratēģiju izstrādei, ar kurām varētu nodrošināt ilgtermiņa ietekmi. 
Informācijas un sakaru tehnoloģiju pilnveidošana, lai risinātu uzdevumus sabiedrības 
novecošanas jomā, ļauj dalībvalstīm izveidot tā saukto „sirmgalvju ekonomiku”, kurā 
tautsaimniecība un kopējā konkurētspēja gūst labumu no sabiedrības novecošanas. 

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iniciatīvas saistībā ar Eiropas gadu 
aktīvām vecumdienām tiks veiktas 
saskaņā ar decentralizētu pieeju un ar 
tām tiks nodrošināta daudzlīmeņu 
atbildība. 

Or. en

Pamatojums

Būs svarīgi īpašo darbību veikšanā iesaistīt dalībvalstu reģionālās vai vietējās ieinteresētās 
personas. Ar daudzlīmeņu atbildību būtu jānodrošina visu attiecīgo ieinteresēto pušu 
iesaistīšanās un arī jāizveido pamats ilgtermiņa pasākumu un iniciatīvu īstenošanai.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
4. pants

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. Turklāt, 
izstrādājot stratēģiskās pamatnostādnes 
dažādu projektu īstenošanai savā valstī, 
valsts koordinatoram būtu jāizveido 
pamats, lai skaidri uzraudzītu iestāžu un 
ieinteresēto personu veiktās darbības 
reģionālā un vietējā līmenī nolūkā 
veicināt sinerģiju radīšanu un nodrošināt 
veikto pasākumu efektivitāti un 
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saskaņotību, kā arī nepieļaut 
nekonsekvenci vai dublēšanos. 

Or. en

Pamatojums

Valstu koordinatoriem būtu jāpārvalda iniciatīvas un darbības, kas tiek īstenotas valsts, kā 
arī reģionālajā un vietējā līmenī, lai nepieļautu dublēšanos un sekmētu sinerģiju izveidi. 


