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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Tiettyyn aiheeseen keskittyviä eurooppalaisia teemavuosia on järjestetty EU:n tasolla 1980-
luvun alusta lähtien lähes joka vuosi. Teemavuosilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ja 
kiinnittämään kansallisten hallitusten huomio tärkeisiin kysymyksiin, jotka EU:n jäsenvaltiot 
haluavat yhdessä tuoda esiin. Esimerkiksi vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan teemavuosi ja vuonna 2011 vietetään vapaaehtoistyön teemavuotta. 
Teemavuodet valitaan etukäteen, jotta kampanjoita ehditään järjestää ja valmisteluja toteuttaa.

Vuoden 2012 eurooppalaiseksi teemavuodeksi on nyt ehdotettu aktiivista ikääntymistä. Tällä 
teemalla on tarkoitus tarjota puitteet tietoisuuden lisäämiselle, hyvien käytäntöjen 
määrittämiselle ja jakamiselle sekä sille, että paitsi poliittisia päättäjiä myös kaikkia tasoja 
edustavia sidosryhmiä kannustetaan edistämään aktiivisuuden ajatusta ja toimintaa Euroopan 
"ikääntyvien" sukupolvien keskuudessa.

Aiempien teemavuosien tapaan ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy tiedotus- ja 
edistämiskampanjoita sekä Euroopan laajuisesti, kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti 
toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joilla välitetään keskeisiä viestejä ja levitetään tietoa 
hyvistä käytännöistä. Komissio aikoo lisäksi kannustaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
sitoutumaan erityisiin toimiin ja tavoitteisiin vuoteen 2012 mennessä, jotta saman vuoden 
lopussa voidaan jo esitellä konkreettisia tuloksia.

Komissio on todennut, ettei se pyydä erityistä rahoitusta kyseistä vuotta varten, vaan ehdottaa, 
että eräiden aikaisempien vuosien tavoin aktiivisen ikääntymisen teemaan liittyviä
kampanjoita (ja muita toimia) rahoitettaisiin tietyistä nykyisistä unionin ohjelmista ja 
hallintomäärärahoista. Vaikka tämä lähestymistapa rahoitukseen on jossakin määrin 
tarkoituksenmukainen talouden tila huomioon ottaen, esittelijä haluaa korostaa asian
ongelmallista luonnetta, etenkin kun on kyse hiljattain leikkausten kohteeksi joutuneista 
budjettikohdista, joiden osalta on jo sitouduttu rahoittamaan pitkän aikavälin hankkeita ja 
ohjelmia (kuten elinikäisen oppimisen ohjelmat).

Huomiot 

Esittelijä toteaa, että EU:ssa on meneillään merkittävä väestön ikääntymisen vaihe. 
Tutkimusten mukaan on odotettavissa, että vuodesta 2012 lähtien Euroopan aktiiviväestö 
alkaa vähentyä samalla, kun yli 60-vuotiaiden määrä jatkaa kasvuaan noin kahdella 
miljoonalla henkilöllä vuosittain. Paineen lasketaan olevan voimakkaimmillaan vuosina 
2015–2035, jolloin niin kutsutut suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

Väestön ikääntymisestä on tullut yksi suurimmista haasteistamme. Ikääntyminen lisää 
taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia Euroopan maissa, mutta tilanne on samankaltainen 
myös maailman muissa osissa. Näitä haasteita pohtiessamme meidän on myös tunnustettava, 
että ikääntyvät kansalaiset muodostavat arvokkaan, vaikkakin usein laiminlyödyn voimavaran 
ja että heidän panoksensa yhteiskunnillemme on merkittävä. Meidän on siksi pyrittävä 
hyödyntämään paremmin se panos, jonka iäkkäät ihmiset voivat antaa yhteiskunnalle.
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Esittelijä haluaa kiinnittää erityistä huomiota sanaan "aktiivinen". Esittelijä korostaa, että 
aktiivisella ei tarkoiteta pelkästään kykyä olla fyysisesti aktiivinen tai pysyä työelämässä 
pidempään, vaan käsitteen pitäisi sisältää myös henkilön jatkuva ja aktiivinen osallistuminen 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään sekä kulttuuriin ja kansalaisyhteiskuntaan 
liittyviin asioihin.

Esittelijä on tietoinen siitä, että väestön ikääntyminen edellyttää poliittisilta päättäjiltä 
vastauksia useisiin avainkysymyksiin. Merkittäviä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

1. Kun ihmiset elävät aiempaa pidempään, miten elämänlaatua voidaan parantaa vanhalla 
iällä?

2. Miten ihmisiä voidaan auttaa pysymään aktiivisina heidän ikääntyessään?

3. Miten varmistetaan, että nuorempi sukupolvi ottaa vanhemman sukupolven aktiivisesti 
huomioon? 

4. Miten saavutetaan paras mahdollinen tasapaino perheen ja valtion tehtävien välillä, kun on 
kyse ikääntyvien ja apua tarvitsevien kansalaisten hoitamisesta?

Aktiiviseen ikääntymiseen sisältyy oletusarvoisesti se, että parannetaan iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia jatkaa työelämässä ja pysyä terveenä pidempään ja jatkaa yhteiskunnalliseen 
elämään osallistumista muilla tavoin. Esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa on tuettava lukuisilla 
eri politiikoilla kaikilla hallintotasoilla. Siksi on tarkoituksenmukaista, että vapaaehtoistyön 
teemavuosi tulee ennen aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Kuten Euroopan parlamentti on 
jo aiemmin todennut, eurooppalaisista teemavuosista ei saa kuitenkaan tulla vain pr-toimintaa, 
ja siksi tulisi pyrkiä vakauttamaan niiden tavoitteet ja tulokset kaikenkattavasti tiettyjen 
politiikanalojen, ohjelmien ja muiden aloitteiden yhteydessä niin, että samalla annetaan 
vauhtia uusille toimille ja menettelyille.

Aktiivista ikääntymistä on edistettävä useilla rintamilla ja ennen muuta työelämässä, jossa 
myös ikääntyville työntekijöille on järjestettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, jotta 
varmistetaan, että he pysyvät aktiivisina. Iäkkäät ihmiset tarvitsevat lisäksi uuteen 
teknologiaan perehdyttävää koulutusta. Lisäksi on pidettävä mielessä, että "sukupuolten 
välisellä" oppimisella voidaan helpottaa ja jopa parantaa oppimiskokemuksia ja edesauttaa 
kulttuuriarvojen välittämistä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
tukea tervettä ikääntymistä edistämällä 
kulttuuritoimintaa (urheilu mukaan 
lukien), joka vaikuttaa myönteisesti niin 
henkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen. 
Terve ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita. Sen vuoksi iäkkäitä 
ihmisiä olisi ohjattava liikunnan ja 
urheilun pariin ja heidän 
mahdollisuuksiaan hyödyntää julkisia 
liikuntatiloja olisi helpotettava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä 
helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta 
"Euroopan väestörakenteen muutoksen 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet: 
iäkkäiden ihmisten osallistuminen 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen". Siinä korostettiin tarvetta 
parantaa iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia aktiiviseen 
osallistumiseen, uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia ("senioritalous"), joita 
syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät 

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä 
helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta 
"Euroopan väestörakenteen muutoksen 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet: 
iäkkäiden ihmisten osallistuminen 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen". Siinä korostettiin tarvetta 
parantaa iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia aktiiviseen 
osallistumiseen muun muassa 
vapaaehtoistyön välityksellä, uusia 
taloudellisia mahdollisuuksia 
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ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä 
tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten 
myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä.

("senioritalous"), joita syntyy seurauksena 
siitä, että iäkkäät ihmiset kysyvät yhä 
enemmän tiettyjä tavaroita ja palveluja, ja 
iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen 
kuvan tärkeyttä. Eläkkeellä olevien 
asiantuntijoiden palvelut, jollaisia 
monissa maissa jo tarjotaankin, voivat 
osoittautua erittäin hyödyllisiksi 
laajentumis-, naapuruus- ja 
kehityspolitiikassa. Iäkkäiden ihmisten 
tekemä arvokas vapaaehtoistyö on 
erinomainen esimerkki ikääntyvän 
väestönosan yhteiskunnalle ja taloudelle 
antamasta keskeisen tärkeästä 
panoksesta, ja tähän työhön olisi 
kannustettava myös tulevaisuudessa.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 
2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja 
miesten yhtäläiset mahdollisuudet: 
aktiivinen ja arvokas ikääntyminen". Niissä 
tunnustetaan, että aktiivisen elämän 
jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on 
haasteellista iäkkäille naisille ja miehille 
kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan 
jäsenvaltioille ja komissiolle useita 
toimenpiteitä. 

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 
2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja miesten 
yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja 
arvokas ikääntyminen". Niissä 
tunnustetaan, että aktiivisen elämän 
jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on 
haasteellista iäkkäille naisille ja miehille 
kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan 
jäsenvaltioille ja komissiolle useita 
toimenpiteitä. Iäkkäille ihmisille 
suunnattuja toimia olisi toteutettava myös 
kulttuurin ja yleisen hyvinvoinnin 
edistämisen alalla, jotta heitä voidaan 
suojella sosiaaliselta syrjäytymiseltä ja 
yksinäisyydeltä integroinnin ja 
osallistamisen keinoin.
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissio korosti tiedonannossaan 
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 
aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja 
hallituksesta riippumattomien 
sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista. Kansallisten 
koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, 
että kansalliset toimet koordinoidaan ja että 
ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa.
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 
osallistuminen on suunnitteilla.

(10) Komissio korosti tiedonannossaan 
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 
aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä 
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi". 
Koulutusaloitteissa, joiden tavoitteena on 
lisätä iäkkäiden ihmisten tietämystä ja 
opettaa heille uusia teknisiä taitoja, olisi 
hyödynnettävä uutta teknologiaa. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja 
hallituksesta riippumattomien 
sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista. Kansallisten 
koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, 
että kansalliset toimet koordinoidaan ja että 
ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. 
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 
osallistuminen on suunnitteilla.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Euroopan 
digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan merkitystä hyvässä 
vanhuudessa ja ehdotti erityisesti 
tietotekniikka-avusteiseen asumiseen 
(Ambient Assisted Living eli ALL) 
keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri. 

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Euroopan 
digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan merkitystä hyvässä 
vanhuudessa ja ehdotti erityisesti 
tietotekniikka-avusteiseen asumiseen 
(Ambient Assisted Living eli ALL) 
keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri. Helpottamalla uuden teknologian 
saatavuutta ja tarjoamalla koulutusta sen 
käyttämiseen voitaisiin parantaa 
entisestään iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia hyödyntää elinikäistä 
oppimista ja myös poistaa etäisyyteen ja 
vajaakuntoisuuteen liittyviä elinikäisen 
oppimisen esteitä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa ja erityisesti Grundtvig-



AD\856473FI.doc 9/15 PE452.767v03-00

FI

seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, 
sosiaalista matkailua koskevassa 
CALYPSO-valmistelutoimessa sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 



PE452.767v03-00 10/15 AD\856473FI.doc

FI

kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus, 
kohentaa käsitystä iäkkäistä ihmisistä 
yhteiskunnan luonnollisina ja 
täysivaltaisina jäseninä sekä korostaa 
heidän elinaikanaan hankkimansa 
arvokkaan kokemuksen merkitystä koko 
yhteiskunnalle. Aktiivinen ikääntyminen 
merkitsee parempien mahdollisuuksien ja 
työolojen luomista ansiotyöhön ja 
palkattomaan työhön, jotta iäkkäät 
työntekijät voivat osallistua 
työmarkkinoille ja siirtää perinteisen 
ammattitaitonsa muille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista 
edistämällä kulttuuritoimintaa (urheilu 
mukaan lukien). Tämän perusteella 
tavoitteena on

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön;

(1) parantaa väestön keskuudessa yleistä 
tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen 
tärkeydestä ja torjua vanhuuteen liittyviä 
kielteisiä stereotypioita, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön korostamalla elinikäisen 
oppimisen strategioita, mukaan lukien 
uuden teknologian käyttöön liittyvät 
strategiat;
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 
vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla 
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen 
edistämiseksi, hyvien käytänteiden 
määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä 
yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

(2) herättää keskustelua, vaihtaa tietoja ja 
kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
välistä vastavuoroista oppimista kaikilla 
tasoilla aktiivisen ikääntymisen 
politiikkojen edistämiseksi, hyvien 
käytänteiden määrittämiseksi ja 
levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian 
edistämiseksi;

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 
ja sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 
ja sitoutumaan erityisiin ja konkreettisiin
aktiivista ikääntymistä koskeviin 
tavoitteisiin laatimalla pitkän aikavälin 
strategioita ja arvioimalla säännöllisesti 
puitteiden sekä erityisten toimien ja 
tavoitteiden tehokkuutta.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) huolehtia siitä, että jäsenvaltiot 
kannustavat kaikenikäisten ryhmiä 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 



PE452.767v03-00 12/15 AD\856473FI.doc

FI

yhteistyöhön sekä solmimaan kaikkien 
sukupolvien välisiä kollegiaalisia suhteita 
ja ehkäisevät tällä tavoin syrjintää ja 
hyväksikäyttöä.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja 
valistuskampanjat;

– tiedotus-, edistämis- ja 
valistuskampanjat, mukaan lukien uusien 
tiedotusvälineiden ja internetin käyttö;

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto kansallisten 
koordinaattoreiden ja eurooppalaisen 
teemavuoden tavoitteiden toteuttamiseen 
osallistuvien sidosryhmien perustamien 
yhteysverkostojen välityksellä;

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustetaan luomaan halukkaille 
vapaaehtoisille enemmän tilaisuuksia 
auttaa ikääntyneitä ihmisiä ja osallistua 
varojenkeräysohjelmiin sekä 
valjastamaan näin heidän energiansa ja 



AD\856473FI.doc 13/15 PE452.767v03-00

FI

kokemuksensa palvelemaan myönteistä 
päämäärää.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen.

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 
ja vammaiset henkilöt.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti ja että 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
osallistuvat täysimääräisesti 
eurooppalaisen teemavuoden toimien 
määrittelyyn ja toteutukseen paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla.

Perustelu

Monet kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat aktiivisen ikääntymisen alan toimiin 
paikallis- ja aluetasolla. Niiden kokemus, taitotieto ja käytettävissä olevat keinot voivat 
merkittävästi lisätä viranomaistoiminnan tehoa. Sen tähden ne on saatava mukaan alusta 
loppuun kaikkeen eurooppalaisen teemavuoden toimintaan kaikilla tasoilla.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit 
koolle unionin tason koordinointia ja muun 
muassa annettuja sitoumuksia ja niiden 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien 
tietojen vaihtoa varten.

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit 
koolle unionin tason koordinointia ja muun 
muassa annettuja sitoumuksia ja niiden 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien 
tietojen ja tietämyksen vaihtoa varten.
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