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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Siden begyndelsen af 1980'erne er det europæiske år, som fokuserer på specifikke temaer, 
næsten hvert år blevet organiseret på EU-plan. Målet er at øge den offentlige bevidsthed og 
henlede de nationale regeringers opmærksomhed på vigtige spørgsmål, som EU-lande ønsker 
at fremhæve kollektivt. 2010 er f.eks. udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse og 2011 vil være det europæiske år for frivilligt arbejde.
Valget af et års tema træffes på forhånd for at gøre det muligt at planlægge kampagner og 
udføre det forberedende arbejde.

Det nuværende forslag for temaet for det europæiske år 2012 er aktiv aldring. Temaet skal 
danne ramme om øget opmærksomhed, identificering og udbredelse af god praksis og tjene 
som en opfordring til ikke blot de politiske aktører, men derimod til berørte parter på alle 
niveauer, om at fremme idéen om handlekraft og handling mellem de aldrende generationer i 
Europa.

I lighed med de øvrige europæiske år vil de foreslåede foranstaltninger omfatte oplysnings-
og PR-kampagner, arrangementer og initiativer på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at udbrede nøglebudskaber og formidle information om eksempler på god praksis.
Kommissionen håber desuden på at tilskynde alle EU-lande til at forpligte sig til at 
gennemføre konkrete handlinger og mål i tiden frem til 2012, så det er muligt at præsentere 
konkrete resultater i slutningen af 2012.

Kommissionen har erklæret, at den ikke søger specifik finansiering af det pågældende år, men 
foreslår, på linje med visse tidligere år, at finansieringen af aktiv aldring-relaterede
kampagner (osv.) sker gennem de forskellige eksisterende fællesskabsprogrammer og 
administrative budgetter. Eftersom denne tilgang til finansiering er en smule følsom i 
betragtning af den nuværende finansielle situation, ønsker ordføreren at fremhæve 
spørgsmålets problematiske karakter, navnlig med hensyn til budgetposter, som for nylig har 
været genstand for nedskæringer, og som allerede har forpligtet sig til at finansiere 
langsigtede projekter og programmer (f.eks. livslang læring-programmer).

Bemærkninger

Ordføreren erkender, at EU befinder sig i en proces, hvor befolkningen bliver væsentlig 
ældre. Forskningsresultater viser, at gruppen af europæere i den erhvervsaktive alder vil 
begynde at svinde ind fra 2012, mens den andel af befolkningen, som er over 60 år, vil 
fortsætte med at stige med ca. to millioner mennesker om året. Det forventes, at presset vil 
blive størst i perioden 2015 til 2035, når den såkaldte babyboom-generation går på pension.

Den omstændighed, at befolkningen bliver ældre, er blevet en af vores største udfordringer.
Aldring vil øge det økonomiske og sociale pres på lande i Europa, men i lige så høj grad i 
mange andre dele af verden. Samtidig med at vi tager disse forskellige udfordringer i 
betragtning, må vi også erkende, at ældre mennesker udgør en værdifuld og ofte overset 
ressource, som yder et vigtigt bidrag til vores samfund. Vi skal derfor forsøge yderligere at 
udnytte det potentielle bidrag, som ældre mennesker kan yde til samfundet.
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Ordføreren ønsker at rette særlig opmærksomhed mod begrebet "aktiv". Han understreger, at 
aktiv ikke blot refererer til evnen til at være fysisk aktiv eller til at være i stand til at indgå i 
arbejdsstyrken i længere tid, men at aktiv i lige så høj grad bør referere til en persons fortsatte 
og aktive deltagelse i sociale, økonomiske, kulturelle og medborgerlige anliggender.

Ordføreren er klar over, at befolkningens aldring rejser mange grundlæggende spørgsmål for 
de politiske beslutningstagere. Nogle af de største spørgsmål er:
1. Eftersom mennesker lever længere, hvordan kan man så forbedre de ældres livskvalitet?
2. Hvorledes kan man hjælpe mennesker med at forblive aktive, når de bliver ældre?
3. Hvordan kan man sikre, at den yngre generation aktivt tager den ældre generation i 

betragtning?
4. Hvordan skaber man den bedste balance mellem familiens og statens rolle, når det drejer 

sig om at tage hånd om mennesker, som har brug for hjælp, når de bliver ældre?

Aktiv aldring omfatter per definition at der skabes flere muligheder for, at ældre mennesker 
kan fortsætte på arbejdsmarkedet, forblive sunde og raske i længere tid og fortsætte med at 
bidrage til samfundet på andre måder. Frivilligt arbejde behøver f.eks. støtte fra en bred vifte 
af politikker på samtlige forvaltningsniveauer. Det er derfor naturligt, at det europæiske år for 
frivilligt arbejde efterfølger det europæiske år for aktiv aldring. Hvis man imidlertid, således 
som Parlamentet tidligere har anerkendt, vil undgå, at de europæiske år begrænser sig til kun 
at være PR-instrumenter, bør der gøres en indsats for at styrke målsætningerne herfor og 
resultaterne heraf som et led i særlige politikker, programmer og andre horisontale 
foranstaltninger generelt og samtidig danne udgangspunkt for nye aktioner og politikker.

Aktiv aldring skal angribes på flere områder, ikke mindst på arbejdspladsen, hvor det er 
nødvendigt, at der kontinuerligt tilbydes uddannelsesmuligheder – også til ældre arbejdstagere 
– for at sikre, at mennesker forbliver aktive. Det er endvidere nødvendigt at uddanne ældre 
inden for de nye teknologier. Man skal også huske, at "læreprocesser mellem de forskellige 
generationer" kan bygge bro over og endda fremme læring og hjælpe med overførslen af 
kulturelle værdier.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
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fremme en sund alderdom. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet.

tilskynde til en sund alderdom gennem 
fremme af kulturelle aktiviteter (herunder 
sport), som bidrager positivt til både 
mental og fysisk sundhed. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet. Med disse 
mål for øje bør fysisk aktivitet og 
idrætsaktiviteter blandt ældre fremmes, og 
de bør have nemmere adgang til offentlige 
idrætsanlæg.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 22. februar 2007 vedtog Rådet en 
resolution "Opportunities and challenges of 
demographic change in Europe: the 
contribution of older people to economic 
and social development" (chancer og 
udfordringer i forbindelse med de 
demografiske ændringer i Europa: ældres 
bidrag til den økonomiske og sociale 
udvikling), som understregede behovet for 
at øge mulighederne for ældres aktive 
deltagelse, de nye økonomiske muligheder 
("silver economy"), der er skabt som følge 
af ældres stigende efterspørgsel efter visse 
varer og tjenesteydelser, samt betydningen 
af et positivt offentligt billede af ældre.

(7) Den 22. februar 2007 vedtog Rådet en 
resolution "Opportunities and challenges of 
demographic change in Europe: the 
contribution of older people to economic 
and social development" (chancer og 
udfordringer i forbindelse med de 
demografiske ændringer i Europa: ældres 
bidrag til den økonomiske og sociale 
udvikling), som understregede behovet for 
at øge mulighederne for ældres aktive 
deltagelse, bl.a. i form af frivilligt arbejde,
de nye økonomiske muligheder ("silver 
economy"), der er skabt som følge af 
ældres stigende efterspørgsel efter visse 
varer og tjenesteydelser, samt betydningen 
af et positivt offentligt billede af ældre. I 
forbindelse med EU's udvidelses-, 
naboskabs- og udviklingspolitik kan en 
"seniortjeneste" af pensionerede fagfolk, 
som allerede findes i mange lande, vise 
sig meget nyttig. Det værdifulde frivillige 
arbejde, som ældre mennesker yder, er et 
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glimrende eksempel på det væsentlige 
bidrag, som den aldrende befolkning 
tilfører samfundet og økonomien, og dette 
bør fremmes yderligere i fremtiden.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den 8. juni 2009 vedtog Rådet i sine 
konklusioner "Lige muligheder for kvinder 
og mænd: aktiv og værdig alderdom", hvor 
det erkendes, at ældre kvinder og mænd i 
hele EU står over for alvorlige 
udfordringer, når de forsøger at leve et 
aktivt liv og at ældes med værdighed, og 
man foreslår medlemsstaterne og 
Kommissionen en række foranstaltninger. 

(8) Den 8. juni 2009 vedtog Rådet i sine 
konklusioner "Lige muligheder for kvinder 
og mænd: aktiv og værdig alderdom", hvor 
det erkendes, at ældre kvinder og mænd i 
hele EU står over for alvorlige 
udfordringer, når de forsøger at leve et 
aktivt liv og at ældes med værdighed, og 
man foreslår medlemsstaterne og 
Kommissionen en række foranstaltninger. 
Initiativer rettet mod de ældre bør omfatte 
kulturelle aktiviteter og aktiviteter til 
fremme af velvære i almindelighed med 
henblik på at beskytte de ældre mod social 
udstødelse og ensomhed gennem 
integration og inddragelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 
for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 
for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 



AD\856473DA.doc 7/14 PE452.767v03-00

DA

politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". Skal disse 
politiske mål nås, kræver det aktioner på 
alle myndighedsniveauer og i forskellige 
ngo'er; disse kan til gengæld få støtte på 
EU-niveau fra aktiviteter under det 
europæiske år, hvis mål er kampagner og 
fremme af en mere omfattende udveksling 
af god praksis. Nationale koordinatorer bør 
sørge for, at den nationale aktion 
koordineres og er i overensstemmelse med 
de overordnede mål i det europæiske år. 
Der er også planlagt deltagelse af andre 
institutioner og andre interesserede parter. 

politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". De nye 
teknologier bør udnyttes til at fremme 
uddannelsesinitiativer beregnet til at øge 
de ældres kundskaber og sætte dem i 
stand til at tilegne sig tekniske 
færdigheder. Skal disse politiske mål nås, 
kræver det aktioner på alle 
myndighedsniveauer og i forskellige 
ngo'er; disse kan til gengæld få støtte på 
EU-niveau fra aktiviteter under det 
europæiske år, hvis mål er kampagner og 
fremme af en mere omfattende udveksling 
af god praksis. Nationale koordinatorer bør 
sørge for, at den nationale aktion 
koordineres og er i overensstemmelse med 
de overordnede mål i det europæiske år. 
Der er også planlagt deltagelse af andre 
institutioner og andre interesserede parter.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I Kommissionens meddelelse "en 
digital dagsorden for Europa", det første 
EU 2020 flagskibsinitiativ, vedtaget den 
19. maj 2010, understregede 
Kommissionen betydningen af ikt for en 
positiv aldring og foreslog især en 
styrkelse af det fælles AAL-program 
(længst muligt i eget hjem). I den digitale 
dagsorden for Europa anbefalede man 
ligeledes, at der gennemføres en afstemt 
aktion for at øge alle europæeres digitale 
kompetencer, herunder også ældre, en 
gruppe, som er overrepræsenteret blandt de 
150 mio. borgere eller ca. 30 % af de 
samlede befolkninger, som aldrig har 
benyttet internettet. 

(13) I Kommissionens meddelelse "en 
digital dagsorden for Europa", det første 
EU 2020 flagskibsinitiativ, vedtaget den 
19. maj 2010, understregede 
Kommissionen betydningen af ikt for en 
positiv aldring og foreslog især en 
styrkelse af det fælles AAL-program 
(længst muligt i eget hjem). I den digitale 
dagsorden for Europa anbefalede man 
ligeledes, at der gennemføres en afstemt 
aktion for at øge alle europæeres digitale 
kompetencer, herunder også ældre, en 
gruppe, som er overrepræsenteret blandt de 
150 mio. borgere eller ca. 30 % af de 
samlede befolkninger, som aldrig har 
benyttet internettet. Ved at lette adgangen 
til og tilbyde uddannelse i brugen af nye 
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teknologier er det muligt yderligere at 
forbedre ældre menneskers muligheder 
for at drage nytte af livslang læring og 
samtidig bidrage til at fjerne de 
hindringer for livslang læring, der skyldes 
afstande og handicap.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, og i særdeleshed Grundtvig-
programmet, programmet for 
folkesundhed, de specifikke programmer 
om informations- og 
kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom, den 
forberedende foranstaltning CALYPSO 
vedrørende social turisme samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
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transportpolitik støtte det europæiske år. områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende 
gruppe af personer i slutningen af 50'erne 
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet, at social 
udstødelse bekæmpes ved at støtte aktiv 
deltagelse i samfundet, og at man 
tilskynder til en sund alderdom. På 
grundlag heraf er målene:

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende 
gruppe af personer i slutningen af 50'erne 
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes, opfattelsen af 
de ældre som en naturlig og fuldgyldig del 
af samfundet styrkes, og fokus rettes mod 
det for hele samfundet gavnlige bidrag fra 
de uvurderlige erfaringer, som ældre har 
erhvervet igennem deres liv. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for både lønnet og ulønnet 
arbejde for at give ældre arbejdstagere 
mulighed for at yde deres bidrag på 
arbejdsmarkedet og videregive deres 
ekspertise inden for traditionelle erhverv, 
at social udstødelse bekæmpes ved at støtte 
aktiv deltagelse i samfundet, og at man 
tilskynder til en sund alderdom gennem 
fremme af kulturelle aktiviteter (herunder 
sport). På grundlag heraf er målene:
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, fremme aktiv aldring og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale.

1) Øge det generelle kendskab i 
offentligheden til værdien af aktiv aldring 
og til at modvirke fordomme om alderdom
for at fremhæve det nyttige bidrag, ældre 
giver samfundet og økonomien, fremme 
aktiv aldring og gøre mere for at mobilisere 
ældres potentiale ved at lægge vægt på 
strategier for livslang læring, herunder 
strategier vedrørende anvendelse af ny 
teknologi.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Fremme debatten og udvikle 
udvekslingen af gensidig læring mellem 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer for at fremme politikker 
vedrørende aktiv aldring, udpege og 
formidle god praksis og tilskynde til 
kooperation og synergi.

2) fremme debatten, udveksle information
og udvikle gensidig læring mellem 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer for at fremme politikker 
vedrørende aktiv aldring, udpege og 
formidle god praksis og tilskynde til 
samarbejde og synergi;

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 

3) foreslå en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 
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forpligte sig til gennemførelse af specifikke 
mål vedrørende aktiv aldring.

forpligte sig til gennemførelse af specifikke 
og konkrete mål vedrørende aktiv aldring 
ved at udforme langsigtede strategier og 
foretage regelmæssige vurderinger af 
rammernes effektivitet og af de specifikke 
aktiviteter og målsætninger,

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) føre tilsyn med, at medlemsstaterne 
tilskynder alle aldersgrupper til at 
interagere og samarbejde indbyrdes og til 
at skabe samvirkende forbindelser mellem 
alle generationer for derigennem at 
bekæmpe forskelsbehandling og 
udnyttelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner

– informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner, herunder 
anvendelse af nye medier og internettet

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udveksling af informationer, erfaringer 
og eksempler på god praksis

– udveksling af informationer, erfaringer 
og eksempler på god praksis med bistand 
fra nationale koordinatorer og de 
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kontaktnet, der skabes af de parter, der 
deltager i gennemførelsen af 
målsætningerne for det europæiske år

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Kommissionen og medlemsstaterne 
tilskyndes til at give personer, der arbejder 
frivilligt, bedre muligheder for at støtte 
ældre og deltage i 
fundraisingprogrammer, således at deres 
entusiasme og erfaring kan tjene et 
positivt formål.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder ved 
gennemførelsen af det europæiske år.

3) Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder og 
handicappede ved gennemførelsen af det 
europæiske år.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 
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nationale koordinatorer sørger også for, at 
nationale aktiviteter koordineres 
hensigtsmæssigt.

nationale koordinatorer sørger også for, at 
nationale aktiviteter koordineres 
hensigtsmæssigt, og at 
civilsamfundsorganisationer inddrages 
fuldt ud i udformningen og 
gennemførelsen af det europæiske år på 
lokalt, regionalt og nationalt plan.

Begrundelse

Talrige civilsamfundsorganisationer deltager på lokalt og regionalt plan på området aktiv 
aldring. Deres erfaringer, kundskaber og ressourcer vil kunne yde et betydeligt bidrag til de 
offentlige aktørers indsats. De bør derfor engageres og inddrages fra start til slut i alle 
aktivitetsniveauer i forbindelse med det europæiske år.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder til møder mellem 
de nationale koordinatorer med henblik på 
koordination på EU-niveau og udveksling 
af informationer, herunder informationer 
om medlemsstaternes forpligtelser og 
gennemførelsen heraf.

Kommissionen indkalder til møder mellem 
de nationale koordinatorer med henblik på 
koordination på EU-niveau og udveksling 
af informationer og viden, herunder 
informationer om medlemsstaternes 
forpligtelser og gennemførelsen heraf.
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