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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond 

Sinds de vroege jaren 1980 is er bijna jaarlijks op EU-niveau een Europees Jaar
georganiseerd, waarbij specifieke thema's worden belicht. De doelstelling is om bewustzijn te 
kweken onder de bevolking, en om de aandacht van nationale regeringen te vestigen op 
belangrijke kwesties die de EU-landen gezamenlijk wensen te benadrukken. Zo is 2010 het 
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en wordt 2011 het 
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. De thema's worden van tevoren bepaald, zodat er 
campagnes kunnen worden opgezet en voorbereidende werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd.  

Het huidige voorstel voor het Europees Jaar 2012 is actief ouder worden. Dit thema is 
bedoeld om te dienen als kader voor het kweken van bewustzijn, voor het vaststellen en 
verspreiden van goede praktijken, en voor het aanmoedigen van zowel beleidsmakers als 
belanghebbenden op alle niveaus om het idee van een actieve leefwijze onder de 
"vergrijzende" generaties van Europa te bevorderen. 

Net als bij voorgaande Europese Jaren zullen de voorgestelde maatregelen informatie- en
promotiecampagnes, evenementen en initiatieven op Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau omvatten om de belangrijkste boodschappen over te brengen en voorbeelden van 
goede praktijken te verspreiden. Voorts hoopt de Commissie alle lidstaten te stimuleren om 
zich in de aanloop naar 2012 op specifieke maatregelen en doelstellingen toe te leggen, zodat 
aan het eind van het jaar 2012 zelf tastbare resultaten kunnen worden gepresenteerd.

De Commissie heeft aangegeven niet op zoek te zijn naar specifieke financieringsmiddelen 
voor het desbetreffende jaar, maar stelt voor om de financiering van daaraan gerelateerde 
campagnes enz., net als voor bepaalde voorgaande jaren, te putten uit verschillende bestaande 
EU-programma's en administratieve budgetten. Hoewel het gezien de staat van de economie 
verstandig is de financiering op deze manier aan te pakken, wil de rapporteur de 
problematische kant hiervan benadrukken, voornamelijk wat betreft begrotingslijnen waarop 
onlangs is bezuinigd en waaruit reeds wordt geput voor de financiering van 
langetermijnprojecten en -programma's (bv. de programma's voor een leven lang leren).  

Opmerkingen 

De rapporteur erkent dat de EU een proces van aanzienlijke vergrijzing doormaakt. Uit 
onderzoeken blijkt dat de Europese bevolking in de werkende leeftijd vanaf 2012 zal 
beginnen te slinken, terwijl de bevolking van 60 jaar en ouder elk jaar met ongeveer twee 
miljoen zal blijven toenemen. De zwaarste druk zal zich naar verwachting voordoen tussen 
2015 en 2035, wanneer de zogenaamde babyboomgeneratie met pensioen gaat. 

Vergrijzing is een van onze grootste uitdagingen geworden. De landen in Europa zullen er op 
economisch en sociaal vlak steeds meer door worden belast, en hetzelfde geldt voor vele 
andere delen van de wereld. Zonder deze verschillende uitdagingen uit het oog te verliezen, 
moet ook worden erkend dat ouderen een waardevolle, vaak genegeerde hulpbron vormen die 
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een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving. Daarom moeten we proberen meer 
gebruik te maken van de potentiële bijdrage die ouderen kunnen leveren.

De rapporteur wenst speciale aandacht te besteden aan het woord actief. Hij benadrukt dat 
actief niet alleen verwijst naar de mogelijkheid om lichamelijk actief te zijn of om langer te 
blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar dat het ook betrekking zou moeten hebben op 
de doorlopende en actieve deelname van mensen aan sociale, economische, culturele en 
burgerzaken.

De rapporteur weet dat de vergrijzing van de bevolking veel fundamentele vragen oproept 
voor beleidsmakers, waarvan de voornaamste zijn: 

1. Hoe kan de kwaliteit van leven op oudere leeftijd worden verbeterd, gezien het feit dat 
mensen langer leven? 

2. Hoe kunnen mensen worden geholpen om actief te blijven naarmate zij ouder worden?

3. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de jongere generatie actief rekening houdt met de 
oudere? 

4. Hoe kan het best evenwicht worden bereikt tussen de rol van familie en die van de staat 
met betrekking tot de zorg voor mensen die bijstand nodig hebben naarmate zij ouder 
worden? 

Bij actief ouder worden hoort per definitie het creëren van meer mogelijkheden voor ouderen 
om te blijven werken, langer gezond te blijven en op andere manieren aan de samenleving te 
blijven bijdragen. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld moet worden ondersteund door een breed 
scala aan beleidsinstrumenten op alle bestuursniveaus. Daarom is het vanzelfsprekend dat het 
Jaar van het vrijwilligerswerk voorafgaat aan het Jaar van actief ouder worden. Zoals het 
Parlement eerder al heeft erkend, mogen de Europese Jaren echter niet blijven steken op het 
niveau van eenvoudige communicatie-instrumenten, en moeten hun doelstellingen en 
resultaten worden verankerd in concrete maatregelen, programma's en andere horizontale 
initiatieven, terwijl zij tegelijkertijd een stimulans vormen voor nieuwe acties en maatregelen.

Actief ouder worden moet op verschillende fronten worden aangepakt en niet in de laatste 
plaats op de werkvloer, waar ook voor oudere werknemers doorlopende leermogelijkheden 
moeten worden geboden, om ervoor te zorgen dat mensen actief blijven. Bovendien moeten 
ouderen worden onderwezen op het gebied van nieuwe technologieën. Voorts moet erop 
worden gewezen dat "intergenerationeel" leren kan zorgen voor een overbrugging en zelfs 
verbetering van leerervaringen, en kan helpen bij de overdracht van culturele waarden.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
stimuleren via de bevordering van 
culturele activiteiten (met inbegrip van 
sport), die een positieve bijdrage leveren 
aan de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen. Hiertoe moet 
een actief leven en sportbeoefening door 
ouderen bevorderd worden door hen de 
toegang tot openbare sportvoorzieningen 
te vergemakkelijken.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad heeft op 22 februari 2007 een 
resolutie aangenomen betreffende "Kansen 
en uitdagingen ten gevolge van de 
demografische veranderingen in Europa: 
de bijdrage van ouderen aan de 
economische en sociale ontwikkeling", 
waarin benadrukt werd dat ouderen meer 
mogelijkheden moeten krijgen om een 
actieve rol te spelen, dat de groeiende 
vraag van ouderen naar bepaalde goederen 
en diensten nieuwe economische 
mogelijkheden biedt (de zogenaamde 

(7) De Raad heeft op 22 februari 2007 een 
resolutie aangenomen betreffende "Kansen 
en uitdagingen ten gevolge van de 
demografische veranderingen in Europa: 
de bijdrage van ouderen aan de 
economische en sociale ontwikkeling", 
waarin benadrukt werd dat ouderen meer 
mogelijkheden moeten krijgen om een 
actieve rol te spelen, met name door 
middel van vrijwilligerswerk, dat de 
groeiende vraag van ouderen naar bepaalde 
goederen en diensten nieuwe economische 
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"zilveren economie"), en dat gewerkt moet 
worden aan een positief beeld van ouderen.

mogelijkheden biedt (de zogenaamde 
"zilveren economie"), en dat gewerkt moet 
worden aan een positief beeld van ouderen.
In het kader van het beleid inzake 
uitbreiding, nabuurschap en ontwikkeling 
kan een dienst van gepensioneerde 
deskundigen, zoals die in veel landen al 
bestaat, zeer nuttig blijken. Het 
waardevolle vrijwilligerswerk van ouderen 
is een uitstekend voorbeeld van de
essentiële bijdrage die de vergrijzende 
bevolking levert aan de samenleving en de 
economie, en dit zou in de toekomst 
verder moeten worden aangemoedigd.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Raad heeft op 8 juni 2009 
conclusies aangenomen betreffende 
"Gelijke kansen voor vrouwen en mannen: 
actief en waardig ouder worden", waarin 
erkend wordt dat oudere vrouwen en
mannen in de gehele EU met serieuze 
uitdagingen geconfronteerd worden als zij 
een actief leven willen leiden en waardig 
ouder willen worden, en waarin de 
lidstaten en de Commissie uitgenodigd 
worden een aantal maatregelen te nemen. 

(8) De Raad heeft op 8 juni 2009 conclusies 
aangenomen betreffende "Gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen: actief en waardig 
ouder worden", waarin erkend wordt dat 
oudere vrouwen en mannen in de gehele 
EU met serieuze uitdagingen 
geconfronteerd worden als zij een actief 
leven willen leiden en waardig ouder willen 
worden, en waarin de lidstaten en de 
Commissie uitgenodigd worden een aantal 
maatregelen te nemen. De maatregelen 
voor senioren moeten ook op het vlak van 
cultuur en algemene ontwikkeling liggen 
om ouderen te beschermen tegen sociale 
uitsluiting en eenzaamheid door hun 
integratie en betrokkenheid te bevorderen.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie heeft in haar 
mededeling "Europa 2020 – een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" benadrukt hoe belangrijk het is voor 
de Europese Unie dat de ouder wordende 
bevolking gezond en actief blijft, in het 
belang van sociale samenhang en hogere 
productiviteit. Zij heeft een kerninitiatief 
voorgesteld onder de titel "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen", in 
het kader waarvan lidstaten met name 
beleid inzake actief ouder worden zouden 
moeten bevorderen, en een ander 
kerninitiatief betreffende een "Europees 
platform tegen armoede". De 
verwezenlijking van deze beleidsdoelen 
vereist actie op alle overheidsniveaus en 
van verschillende niet-gouvernementele 
stakeholders; deze actie kan op het niveau 
van de Unie ondersteund worden door 
activiteiten van het Europees Jaar die 
gericht zijn op bewustmaking en 
stimulering van de uitwisseling van goede 
praktijken. Nationale coördinatoren dienen 
erop toe te zien dat de nationale actie 
gecoördineerd is en aansluit op de 
algemene doelstellingen van het Europees 
Jaar. Er is ook voorzien in deelname van 
andere instellingen en stakeholders. 

(10) De Commissie heeft in haar 
mededeling "Europa 2020 – een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" benadrukt hoe belangrijk het is voor 
de Europese Unie dat de ouder wordende 
bevolking gezond en actief blijft, in het 
belang van sociale samenhang en hogere 
productiviteit. Zij heeft een kerninitiatief 
voorgesteld onder de titel "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen", in 
het kader waarvan lidstaten met name 
beleid inzake actief ouder worden zouden 
moeten bevorderen, en een ander 
kerninitiatief betreffende een "Europees 
platform tegen armoede". Bij de 
bevordering van educatieve maatregelen 
om ouderen te helpen hun kennis te
vergroten en technische vaardigheden te 
verwerven moet gebruik worden gemaakt 
van de nieuwe technologieën. De 
verwezenlijking van deze beleidsdoelen 
vereist actie op alle overheidsniveaus en 
van verschillende niet-gouvernementele 
stakeholders; deze actie kan op het niveau 
van de Unie ondersteund worden door 
activiteiten van het Europees Jaar die 
gericht zijn op bewustmaking en 
stimulering van de uitwisseling van goede 
praktijken. Nationale coördinatoren dienen 
erop toe te zien dat de nationale actie 
gecoördineerd is en aansluit op de 
algemene doelstellingen van het Europees 
Jaar. Er is ook voorzien in deelname van 
andere instellingen en stakeholders.
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In haar mededeling "Een digitale 
agenda voor Europa", het eerste EU2020-
kerninitiatief, dat op 19 mei 2010 is 
goedgekeurd, benadrukte de Commissie 
het belang van ICT voor gezond ouder 
worden, en stelde zij met name voor om 
het AAL-initiatief (Ambient Assisted 
Living, een initiatief om patiënten de kans 
te bieden om dankzij thuis- en mantelzorg 
in hun eigen woonomgeving te blijven 
functioneren) te versterken. In deze 
mededeling werd ook aanbevolen 
gezamenlijke actie te ondernemen om de 
digitale competenties van alle Europeanen 
te verbeteren, met inbegrip van ouderen, 
die oververtegenwoordigd zijn in de 150 
miljoen burgers, ongeveer 30% van het 
totaal, die nog nooit gebruik hebben 
gemaakt van internet. 

(13) In haar mededeling "Een digitale 
agenda voor Europa", het eerste EU2020-
kerninitiatief, dat op 19 mei 2010 is 
goedgekeurd, benadrukte de Commissie 
het belang van ICT voor gezond ouder 
worden, en stelde zij met name voor om 
het AAL-initiatief (Ambient Assisted 
Living, een initiatief om patiënten de kans 
te bieden om dankzij thuis- en mantelzorg 
in hun eigen woonomgeving te blijven 
functioneren) te versterken. In deze 
mededeling werd ook aanbevolen 
gezamenlijke actie te ondernemen om de
digitale competenties van alle Europeanen 
te verbeteren, met inbegrip van ouderen, 
die oververtegenwoordigd zijn in de 150 
miljoen burgers, ongeveer 30% van het 
totaal, die nog nooit gebruik hebben 
gemaakt van internet. Het 
vergemakkelijken van de toegang tot en 
het opleiden in het gebruik van nieuwe 
technologieën zou ouderen betere 
mogelijkheden bieden voor een leven lang 
leren, en zou er ook toe bijdragen dat 
zaken als afstand en handicaps een leven 
lang leren niet meer in de weg staan.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 
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het volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

met name het Grundtvig-programma, het 
volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, de voorbereidende actie 
CALYPSO voor een sociaal toerisme, en 
het Actieplan voor stedelijke mobiliteit. 
Medefinanciering door de Unie van 
activiteiten van het Europees Jaar zal in 
overeenstemming zijn met de prioriteiten 
en regels die van toepassing zijn, op jaar-
of meerjarenbasis, op bestaande 
programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 
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ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, en aldus de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden. Actief ouder worden betekent dat 
gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
sociale uitsluiting bestreden moet worden 
door actieve deelname aan het 
maatschappelijk leven te stimuleren, en dat 
gezond ouder worden aangemoedigd moet 
worden. Op basis daarvan zijn de volgende 
doelstellingen bepaald:

ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, ten einde de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden, het beeld van senioren als 
natuurlijk en integraal onderdeel van de 
samenleving te verbeteren en de bijdrage 
aan de hele samenleving van de 
onschatbare ervaring die ouderen in hun 
leven hebben verworven te benadrukken. 
Actief ouder worden betekent dat gezorgd 
moet worden voor meer mogelijkheden en 
betere voorwaarden om betaalde en 
onbetaalde arbeid te verrichten om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt en hun 
kennis in de traditionele beroepen over te 
dragen, dat sociale uitsluiting bestreden 
moet worden door actieve deelname aan 
het maatschappelijk leven te stimuleren, en 
dat gezond ouder worden moet worden 
aangemoedigd door culturele activiteiten 
(met inbegrip van sport) te bevorderen. Op 
basis daarvan zijn de volgende 
doelstellingen bepaald:

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren;

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden onder de 
bevolking bevorderen en negatieve 
stereotypen van de ouderdom bestrijden, 
om duidelijk te maken dat ouderen een 
nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te mobiliseren 
door extra aandacht te besteden aan 
strategieën voor een leven lang leren, ook 
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op het gebied van nieuwe technologieën;

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden te bevorderen, 
goede praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

(2) het debat stimuleren, informatie 
uitwisselen en het van elkaar leren tussen 
lidstaten en stakeholders op alle niveaus 
ontwikkelen, teneinde beleid inzake actief 
ouder worden te bevorderen, goede 
praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen door 
middel van specifieke activiteiten en zich 
te verplichten tot het nastreven van 
specifieke doelstellingen in verband met 
actief ouder worden.

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen door 
middel van specifieke activiteiten en zich 
te verplichten tot het nastreven van 
specifieke en concrete doelstellingen in 
verband met actief ouder worden door 
langetermijnstrategieën te ontwikkelen en 
de doelmatigheid van het kader, de 
specifieke activiteiten en de specifieke 
doelstellingen regelmatig toetsen,

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) ervoor zorgen dat de lidstaten 
groepen van alle leeftijden aanmoedigen 
contact met elkaar te houden en samen te 
werken en collegiale betrekkingen te 
scheppen tussen alle generaties, om zo 
discriminatie en uitbuiting te bestrijden.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes;

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes, ook via de nieuwe media en 
internet;

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken;

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken via nationale 
coördinatoren en contactnetwerken die 
zijn opgericht door de partijen die 
deelnemen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees Jaar;

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie en de lidstaten
moeten ertoe worden aangezet om 
personen die dat wensen in de 
gelegenheid te stellen ouderen te helpen 
en zich in te zetten voor 
collecteprogramma's, zodat hun 
enthousiasme en hun ervaring een 
positief doel dienen;

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming.

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming en de integratie van 
gehandicapten.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar. De nationale 
coördinatoren zien er ook op toe dat de 
nationale activiteiten passend 
gecoördineerd worden.

Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar. De nationale 
coördinatoren zien er ook op toe dat de 
nationale activiteiten passend 
gecoördineerd worden en dat 
middenveldorganisaties deelnemen aan de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
activiteiten van het Europees Jaar op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau.
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Motivering

Tal van middenveldorganisaties leveren op lokaal en regionaal niveau een bijdrage aan het 
actief ouder worden. Hun ervaring, knowhow en middelen zijn belangrijke kanalen die 
overheidsinstanties gebruiken voor hun acties. Zij moeten dan ook van het begin tot het eind 
worden betrokken bij alle activiteiten van het Europees Jaar, en wel op alle niveaus.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie organiseert vergaderingen 
van de nationale coördinatoren met het oog 
de coördinatie op het niveau van de Unie 
en voor de uitwisseling van informatie, 
onder andere over de gestelde 
beleidsdoelen en de gemaakte vorderingen 
in de lidstaten.

De Commissie organiseert vergaderingen 
van de nationale coördinatoren met het oog 
op de coördinatie op het niveau van de 
Unie en de uitwisseling van informatie en 
kennis, onder andere over de gestelde 
beleidsdoelen en de gemaakte vorderingen 
in de lidstaten.
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