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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér 

Az adott témákra összpontosító európai évek az 1980-as évek eleje óta szinte minden évben 
megrendezésre kerültek uniós szinten. Célkitűzésük a közvélemény tudatosságának fokozása 
és a nemzeti kormányok figyelmének felhívása olyan fontos kérdésekre, melyeket az uniós 
országok együttesen kívánnak kiemelni. Például 2010 a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai éve, míg 2011 az önkéntesség (európai) éve lesz. Az év 
témáját előzetesen választják ki, hogy a kampányokat meg lehessen szervezni és előkészítő 
munkát lehessen végezni.  

A jelenlegi javaslat a 2012-es európai évre az aktív időskor. E téma keretet kíván nyújtani a 
tudatosság fokozásához, a bevált gyakorlatok azonosításához és terjesztéséhez, illetve 
valamennyi döntéshozó és érdekelt fél arra való bátorításához, hogy Európa idősödő 
generációi körében népszerűsítse az aktív élet koncepcióját és konkrét lépéseket tegyen ennek 
érdekében. 

A korábbi európai évekhez hasonlóan, a javasolt intézkedések tájékoztató és népszerűsítő 
kampányokra, valamint európai, országos, regionális és helyi szinten zajló eseményekre 
terjednek ki a kulcsfontosságú üzenetek eljuttatása és a jó gyakorlatok példáiról szóló 
információ terjesztése érdekében. Továbbá a Bizottság reméli, hogy valamennyi uniós 
országot ösztönözni tudja, hogy 2012-ig tegyenek egyedi lépés(ek)et és tűzzenek ki külön 
célokat annak érdekében, hogy már 2012 végén kézzel fogható eredményeket lehessen 
felmutatni.

A Bizottság kijelentette, hogy nem keres speciális finanszírozást az adott évre, hanem –
ahogyan néhány korábbi évben is – javasolja, hogy az aktív időskorral kapcsolatos 
kampányok (stb.) finanszírozása különböző, már meglévő közösségi programokból és 
igazgatási költségvetésekből történjen. Jóllehet ez a finanszírozási megközelítés a gazdasági 
helyzetre való tekintettel bizonyos mértékig érthető, az előadó ki szeretné emelni a kérdés 
problematikus jellegét, különös tekintettel a megszorítások tárgyát képező költségvetési 
sorokra, melyeket már hosszú távú projektek és programok finanszírozására kötöttek le (pl. az 
egész életen át tartó tanulás programja).  

Észrevételek 

Az előadó elismeri, hogy az EU-ban igen erőteljesen érezhető a népesség idősödésének 
folyamata. Kutatási eredmények szerint a munkaképes korú európai népesség 2012-től 
csökkenni kezd, míg a 60 év feletti népesség továbbra is évente két millió fővel fog 
gyarapodni. A legnagyobb nyomás a 2015–2035 közötti időszakban várható, amikor a 
népességrobbanás idején született generációk nyugdíjba vonulnak majd. 

A népesség elöregedése az egyik legnagyobb kihívásunkká vált. A népesség elöregedése 
fokozott gazdasági és szociális igényeket fog támasztani az európai országokkal szemben, de 
a világ számos más részén is. E sokrétű kihívások mérlegelésekor azt is el kell ismernünk, 
hogy az idős emberek értékes, de gyakran figyelmen kívül hagyott erőforrást képviselnek, ami 
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jelentős mértékű hozzájárulást jelent társadalmainkban. Ezért arra kell törekednünk, hogy 
továbbra is kihasználjuk az idős embereknek a társadalom javára fordítható lehetséges 
hozzájárulását.

Az előadó különös figyelmet kíván adni az aktív szónak. Hangsúlyozza, hogy az aktív szónak 
nem csak a fizikai tevékenység képességére vagy a munkaerőpiacon való hosszabb részvétel 
képességére kell utalnia, hanem egy személy folyamatos és aktív részvételére a társadalmi, 
gazdasági, kulturális és polgári ügyekben is.

Az előadó tudja, hogy a népesség elöregedése sok alapvető kérdést vet fel a politikai 
döntéshozók számára; ezek közül a figyelemre méltóbbak az alábbiak: 

1. Mivel az emberek tovább élnek, hogyan javítható az időskorúak életminősége? 

2. Hogyan lehet segíteni az idősödő embereket, hogy aktívak maradjanak?

3. Hogyan biztosítható az, hogy a fiatalabb generáció aktívan számításba vegye az idősebb 
generációt? 

4. Hogyan lehet a legjobban egyensúlyba hozni a család és az állam szerepét a támogatást 
igénylő emberek ellátásában idősödésük idején? 

Az aktív időskor – természetéből adódóan – magában foglalja az idős embereknek szóló 
lehetőségek létrehozását, hogy tovább dolgozhassanak, hosszabb ideig maradhassanak 
egészségesek és más módon járulhassanak hozzá a társadalomhoz. Az önkéntességet például 
politikák széles körével kell támogatni a kormányzás valamennyi szintjén. Ezért természetes, 
hogy az önkéntesség éve megelőzi az aktív időskor évét. Azonban, amint azt a Parlament 
korábban felismerte, az európai éveknek nem szabad PR-eseménnyé silányodniuk, és 
erőfeszítéseket kell tenni célkitűzések és eredmények megszilárdítására általánosságban az 
egyedi politikák, programok és más kezdeményezések összefüggésében, és egyben új 
lendületet kell biztosítani új tevékenységek és politikák számára.

Az aktív időskort különféle területeken kell figyelembe venni, nem utolsósorban a 
munkahelyen, ahol az idősebb munkavállalók számára is folyamatos tanulási lehetőségeket 
kell nyújtani annak érdekében, hogy az emberek aktívak maradjanak. Továbbá az idős 
embereknek képzésre van szükségük az új technológiák terén. Azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy a nemzedékek közötti tanulás összeköttetést biztosíthat és erősítheti a tanulási 
tapasztalatokat, valamint segíthet a kulturális értékek átadásában.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése a testi és lelki egészséghez 
pozitívan hozzájáruló kulturális 
tevékenységek (köztük a sport) 
előmozdítása révén fontosabb lesz, mint 
valaha. Az időskori egészség hozzájárulhat 
az idősek munkaerő-piaci részvételének 
növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb 
ideig aktívan részt vegyenek a 
társadalomban, javíthatja egyéni 
életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást. Ennek 
érdekében elő kell mozdítani, hogy az 
idősek aktív elfoglaltságokkal 
rendelkezzenek, fizikai és 
sporttevékenységekben vegyenek részt, 
valamint ezzel összefüggésben támogatni 
kell a nyilvános sportlétesítményekhez 
való hozzáférésüket.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanács 2007. február 22-én 
határozatot fogadott el „Az európai 
demográfiai változásokból eredő 
lehetőségek és kihívások: az idősebb 
emberek hozzájárulása a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez” tárgyában, 
amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell 
az idősek lehetőségeit a társadalomban 
való aktív részvételre, az idősek által 
bizonyos áruk és szolgáltatások iránt 
támasztott növekvő kereslet által teremtett 
új gazdasági lehetőségeket 
(„ezüstgazdaság”), valamint az idősek 
pozitív közmegítélésének jelentőségét.

(7) A Tanács 2007. február 22-én 
határozatot fogadott el „Az európai 
demográfiai változásokból eredő 
lehetőségek és kihívások: az idősebb 
emberek hozzájárulása a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez” tárgyában, 
amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell 
az idősek lehetőségeit a társadalomban 
való aktív részvételre – nevezetesen az 
önkéntességen keresztül –, az idősek által 
bizonyos áruk és szolgáltatások iránt 
támasztott növekvő kereslet által teremtett 
új gazdasági lehetőségeket 
(„ezüstgazdaság”), valamint az idősek 
pozitív közmegítélésének jelentőségét. A 
bővítési, szomszédsági és fejlesztési 
politika keretében a nyugdíjasokból álló –
számos országban már alkalmazott –
szakértői szolgálatok igen hasznosnak 
bizonyulhatnak. Az idős emberek értékes 
önkéntes munkája kitűnő példája annak a 
lényeges hozzájárulásnak, amit az idősödő 
népesség a társadalomnak és a 
gazdaságnak tesz, és ezt a jövőben is 
támogatni kell.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Tanács 2009. június 8-án 
következtetéseket fogadott el „A nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és 
méltóságteljes idősödés” tárgyában, 
amelyekben elismerte, hogy az idősebb 
nők és férfiak szerte az EU-ban komoly 
nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív 

(8) A Tanács 2009. június 8-án 
következtetéseket fogadott el „A nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és 
méltóságteljes idősödés” tárgyában, 
amelyekben elismerte, hogy az idősebb nők 
és férfiak szerte az EU-ban komoly 
nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív 
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életre és méltóságban töltött időskorra 
törekednek, továbbá számos intézkedésre 
tett javaslatot a tagállamoknak és a 
Bizottságnak. 

életre és méltóságban töltött időskorra 
törekednek, továbbá számos intézkedésre 
tett javaslatot a tagállamoknak és a 
Bizottságnak. Az időseket célzó 
kezdeményezéseknek a kulturális ágazatra 
és az általános fejlesztési területekre 
egyaránt ki kell terjedniük, hogy 
integrációjuk és bevonásuk révén 
megvédjék az idős személyeket a 
társadalmi kirekesztéstől és a magánytól.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a 
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és 
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése. 
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a 
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Új 
technológiákat kell alkalmazni az idősek 
ismereteinek kiszélesítését és technikai 
készségek elsajátítását célzó oktatási 
kezdeményezések előmozdításához. E 
politikai célok eléréséhez az államigazgatás 
valamennyi szintje és számos nem 
kormányzati érdekelt fél részéről 
intézkedésekre van szükség; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése. 
Nemzeti koordinátoroknak kell 
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intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel. 

gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti 
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák jelentőségét hangsúlyozta az 
időskori jólét szempontjából, különösen a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítésére irányuló közös program 
megerősítését javasolva. Az európai 
digitális menetrend arra is javaslatot tesz 
továbbá, hogy összehangolt fellépéssel 
gyarapítsák valamennyi európai polgár 
digitális ismereteit, beleértve az időseket is, 
akik túlságosan nagy arányt képviselnek 
azon, az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió 
polgáron belül, akik még soha nem 
használták az internetet. 

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák jelentőségét hangsúlyozta az 
időskori jólét szempontjából, különösen a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítésére irányuló közös program 
megerősítését javasolva. Az európai 
digitális menetrend arra is javaslatot tesz 
továbbá, hogy összehangolt fellépéssel 
gyarapítsák valamennyi európai polgár 
digitális ismereteit, beleértve az időseket is, 
akik túlságosan nagy arányt képviselnek  
az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő mintegy
150 millió olyan polgáron belül, akik még 
soha nem használták az internetet. Az új 
technológiákhoz való hozzáférés 
megkönnyítése és a használatukhoz 
szükséges betanítás tovább javítaná az 
idős személyek lehetőségeit, hogy az egész 
életen át tartó tanulás előnyeit 
élvezhessék, valamint hozzájárulna az 
olyan akadályok felszámolásához, 
amelyeket a távolság és a fogyatékosságok 
gördítenek az egész életen át tartó tanulás 
útjába.
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja és különösen a 
Grundtvig-program, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, a szociális turizmusra 
vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés,
valamint a városi mobilitás cselekvési 
terve. Az Unió az európai év keretében 
zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és az esélyegyenlőség 
területén hatályos programok és önálló 
költségvetési tételek prioritásainak és 
szabályainak megfelelően – éves vagy 
többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

Módosítás 7
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és következésképpen
megőrizzék a nemzedékek közötti 
szolidaritást, javítsák a társadalom 
természetes és szerves részét képező 
idősekről alkotott képet és kiemeljék az 
életútjuk során felhalmozott 
felbecsülhetetlen tapasztalattal a 
társadalom egészének nyújtott 
hozzájárulást. Az aktív időskor jobb 
lehetőségek és jobb – fizetett vagy nem 
fizetett – munkafeltételek megteremtését 
jelenti annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon és továbbadhassák a 
hagyományos szakmákban szerzett 
tapasztalataikat, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzése 
révén, valamint az egészséges öregkor 
ösztönzését kulturális (és sport-) 
tevékenységek előmozdítása révén.
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét, és küzdeni az öregkorral 
kapcsolatos negatív sztereotípiák ellen
annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon 
az idősek hasznos szerepe a társadalomban 
és a gazdaságban, ösztönözni az aktív 
időskort és többet tenni az idősekben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében az egész 
életen át tartó tanulás stratégiáinak, 
köztük az új technológiák használatával 
kapcsolatos stratégiák hangsúlyozása 
által;

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és információcserét, és fokozni a 
tapasztalatcserét annak érdekében, hogy 
előmozdítsák az aktív idősödési 
politikákat, meghatározzák és terjesszék a 
bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék 
az együttműködést és a szinergiákat;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
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intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és
egyedi, konkrét célkitűzések mellett 
tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív 
időskorral kapcsolatban, hosszú távú 
stratégiákat alkotva és rendszeresen 
értékelve a keretrendszer, valamint az 
egyedi tevékenységek és célkitűzések 
hatékonyságát.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) biztosítani, hogy a tagállamok 
valamennyi korcsoportot ösztönözzenek az 
egymással való interakcióra és 
együttműködésre, valamint arra, hogy 
kollegiális viszony alakuljon ki 
valamennyi generáció között, ezáltal 
küzdve a diszkrimináció és a 
kizsákmányolás ellen.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
kampányok;

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
kampányok, többek között az új médiák és 
az internet közvetítésével;

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje;

– az információk, a tapasztalatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje nemzeti 
koordinátorokon, illetve az európai év 
céljainak megvalósításában részt vevő 
érdekelt felek által kialakított kapcsolati 
hálózatok révén;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ösztönözni kell a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy szélesebb lehetőséget 
biztosítsanak azok számára, akik készek 
az idősek megsegítésére és az 
adománygyűjtő programokban való 
részvételre, és így egy pozitív cél 
szolgálatába állítják lelkesedésüket és 
tapasztalataikat.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek.

(3) Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség és a fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége általános érvényesítésére 
törekszenek.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
4. cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvételének megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen, illetve hogy a civil társadalmi 
szervezetek teljes mértékben részt 
vegyenek az európai év helyi, regionális és 
országos szintű megtervezésében és 
végrehajtásában.

Indokolás

Számos civil társadalmi szervezet vesz rész helyi és regionális szinten az aktív időskor 
elősegítésében. E szervezetek tapasztalata, tudása és eszközei megsokszorozhatják az állami 
szervek erőfeszítéseinek eredményeit. Ezért az európai év minden tevékenységébe a 
kezdetektől egészen végig, minden szinten be kell vonni őket.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság összehívja a nemzeti 
koordinátorok üléseit az uniós szintű 
koordináció és – többek között a 
kötelezettségvállalásokra, valamint 
azoknak a tagállamokban történő 
végrehajtására vonatkozó –
információcsere érdekében.

A Bizottság összehívja a nemzeti 
koordinátorok üléseit az uniós szintű 
koordináció és – többek között a 
kötelezettségvállalásokra, valamint 
azoknak a tagállamokban történő 
végrehajtására vonatkozó – információ- és 
tudásmegosztás érdekében.
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