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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund 

Sedan det tidiga 1980-talet har europeiska år, som fokuserar på specifika teman, organiserats 
på EU-nivå nästan varje år. Målet är att öka den allmänna medvetenheten kring, och att få de 
nationella regeringarna att uppmärksamma viktiga frågor som EU-länderna tillsammans vill 
belysa. År 2010 är till exempel utsett till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och
social utestängning, medan 2011 kommer att vara det Europeiska året för volontärarbete. 
Valet av temaår görs i förväg så att man kan planera kampanjer och göra förberedande arbete. 

Det nuvarande förslaget för 2012 års europeiska år är att det ska handla om aktivt åldrande.
Detta tema är tänkt att tjäna som ett ramverk för att öka medvetenheten, för att identifiera och 
sprida god praxis, samt för att uppmuntra, inte bara beslutsfattare utan även intressenter på 
alla nivåer, att främja idén om ett aktivt liv bland de äldre generationerna i Europa. 

Liksom under tidigare europeiska år kommer de föreslagna åtgärderna att innefatta 
informations- och marknadsföringskampanjer, evenemang och initiativ på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå för att framföra nyckelbudskapen och sprida information om 
exempel på god praxis. Dessutom hoppas kommissionen kunna uppmuntra alla EU-länder att 
åta sig specifika åtgärder och målsättningar fram till 2012, så att konkreta resultat kan 
presenteras i slutet av 2012.

Kommissionen har uppgett att man inte söker någon specifik finansiering för året i fråga men 
föreslår, i linje med vissa tidigare år, att man ska finansiera kampanjer och annat om aktivt 
åldrande med hjälp av olika befintliga gemenskapsprogram och administrativa budgetar. 
Samtidigt som detta sätt att se på finansiering är ganska förnuftigt med tanke på det 
ekonomiska läget, vill föredraganden belysa frågans problematik speciellt med hänsyn till de 
budgetposter som nyligen har skurits ned och som redan har avsatts för att finansiera 
långsiktiga projekt och program (t.ex. program för livslångt lärande). 

Observationer 

Föredraganden konstaterar att EU befinner sig i en process då invånarna blir allt äldre. 
Forskningsrönen antyder att den andel av den europeiska befolkningen som är i arbetsför 
ålder kommer att börja sjunka från år 2012, medan befolkningen som är äldre än 60 år 
kommer att fortsätta att öka med cirka 2 miljoner människor varje år. Det största trycket 
förväntas inträffa under perioden 2015–2035 då den så kallade babyboom-generationen 
kommer att gå i pension. 

Den allt äldre befolkningen har blivit en av våra största utmaningar. Åldrandet kommer att 
öka det ekonomiska och sociala trycket på länderna i Europa, men även i lika hög grad i 
många andra delar av världen. Samtidigt som vi tar dessa olika utmaningar i beaktande måste 
vi också konstatera att äldre människor är en värdefull men ofta ignorerad tillgång, som gör 
en viktig insats för vårt samhälle. Därför måste vi försöka att i ännu högre grad utnyttja den 
potentiella insats som äldre människor kan bidra med till samhället.
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Föredraganden vill särskilt uppmärksamma ordet aktiv, och understryker att ordet inte bara 
syftar till förmågan att vara fysiskt aktiv eller att kunna delta i arbetslivet under längre tid, 
utan att det i lika hög grad bör syfta på en persons fortsatta och aktiva deltagande i sociala, 
ekonomiska, kulturella och medborgerliga aktiviteter.

Föredraganden vet att den allt äldre befolkningen ger upphov till många grundläggande frågor 
för beslutsfattarna. Några av de största frågorna är: 

1. Hur kan livskvaliteten på äldre dar förbättras, med tanke på att människor lever allt 
längre? 

2. Hur kan man hjälpa människor att fortsätta att vara aktiva när de blir äldre?

3. Hur kan man se till att yngre människor aktivt tar den äldre generationen i beaktande? 

4. Hur kan man bäst balansera familjens och statens roll när det gäller att ta hand om 
människor som behöver assistans på äldre dar? 

Aktivt åldrande inbegriper per definition att skapa fler möjligheter för äldre människor att 
fortsätta att förvärvsarbeta, att hålla sig friska längre och att fortsätta att bidra till samhället på 
andra sätt. Frivilligarbete måste till exempel stödjas genom en rad åtgärder på alla 
styrelsenivåer. Därför faller det sig naturligt att året för volontärarbete föregår året för aktivt 
åldrande. Som parlamentet tidigare har konstaterat bör emellertid inte det europeiska året bli 
ett rent PR-evenemang, utan man bör göra insatser för att konsolidera målen och resultaten 
inom ramen för särskilda åtgärder, program och andra initiativ på många olika plan, samtidigt 
som man stimulerar till nya åtgärder och strategier.

Aktivt åldrande måste bemötas från flera olika håll, inte minst på arbetsplatsen, där man 
behöver se till att det hela tiden finns möjligheter att lära – även för äldre anställda – så att 
människor håller sig aktiva. Dessutom behöver äldre personer utbildning inom nya 
teknikområden. Man måste även komma ihåg att lärande mellan generationer kan bygga broar 
och till och med förstärka inlärningen samt underlätta överföringen av kulturella värderingar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Friska äldre 
personer kan delta längre på 

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa genom att 
främja kulturell verksamhet (inklusive 
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arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen.

idrott), som bidrar positivt till både den 
psykiska och fysiska hälsan. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen. Motions- och 
idrottsfrämjande bland äldre personer är 
en förutsättning för att de ovan anförda 
resultaten uppnås och äldre personer bör 
därför få större tillgång till offentliga 
idrottsanläggningar. 

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Rådet antog den 22 februari 2007 
resolutionen Möjligheter och utmaningar 
för den demografiska förändringen i 
Europa: De äldres bidrag till ekonomisk 
och social utveckling. I resolutionen 
betonas att man bör göra det lättare för 
äldre personer att förvärvsarbeta och ta 
vara på de nya ekonomiska möjligheter 
(den s.k. silverekonomin) som uppstår när 
efterfrågan på vissa varor och tjänster ökar 
bland äldre personer. I resolutionen 
betonas även vikten av en positiv allmän 
inställning till äldre människor.

(7) Rådet antog den 22 februari 2007 
resolutionen Möjligheter och utmaningar 
för den demografiska förändringen i 
Europa: De äldres bidrag till ekonomisk 
och social utveckling. I resolutionen 
betonas att man bör göra det lättare för 
äldre personer att förvärvsarbeta, också i 
form av frivilligarbete, och ta vara på de 
nya ekonomiska möjligheter (den s.k. 
silverekonomin) som uppstår när 
efterfrågan på vissa varor och tjänster ökar 
bland äldre personer. I resolutionen 
betonas även vikten av en positiv allmän 
inställning till äldre människor. Inom 
ramen för den europeiska utvidgnings-, 
grannskaps- och utvecklingspolitiken kan 
en ”seniortjänst” med pensionerade 
fackmän, av ett slag som redan finns i 
många länder, vara till stor nytta.
Frivilligarbete bland äldre personer är ett 
utmärkt exempel på den väsentliga insats 
som den allt äldre befolkningen bidrar 
med till samhället och ekonomin, och 
detta bör ytterligare uppmuntras i 
framtiden.
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Rådet antog den 8 juni 2009 slutsatser 
om lika möjligheter för kvinnor och män 
och om ett aktivt och värdigt åldrande. I 
slutsatserna konstateras att äldre kvinnor 
och män i hela EU stöter på allvarliga 
problem när de försöker leva ett aktivt liv 
och åldras med värdighet, och 
medlemsstaterna och kommissionen 
uppmanas vidta åtgärder mot detta.

(8) Rådet antog den 8 juni 2009 slutsatser 
om lika möjligheter för kvinnor och män 
och om ett aktivt och värdigt åldrande. I 
slutsatserna konstateras att äldre kvinnor 
och män i hela EU stöter på allvarliga 
problem när de försöker leva ett aktivt liv 
och åldras med värdighet, och 
medlemsstaterna och kommissionen 
uppmanas vidta åtgärder mot detta.
Initiativen till förmån för äldre personer 
bör också omfatta områdena kultur och 
allmänt välmående så att de äldre 
integreras och engageras och på det sättet 
skyddas mot ensamhet och social 
utestängning.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning 
och ökad produktivitet att EU stöder den 
äldre befolkningens hälsa och aktivitet. 
Strategin omfattar flaggskeppsinitiativen 
”En agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”, inom ramen för vilket 
medlemsstaterna bland annat bör främja 
politiska åtgärder som stöder ett aktivt 
åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. För att nå dessa mål måste alla 
såväl på olika nivåer av statsförvaltningen 
som bland olika icke-statliga aktörer agera. 
De kan få stöd på EU-nivå, genom de 

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning 
och ökad produktivitet att EU stöder den 
äldre befolkningens hälsa och aktivitet. 
Strategin omfattar flaggskeppsinitiativen 
”En agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”, inom ramen för vilket 
medlemsstaterna bland annat bör främja 
politiska åtgärder som stöder ett aktivt 
åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. Ny teknik bör användas för 
utbildningssystem som ska ge äldre 
personer ökade kunskaper och 
färdigheter i teknik. För att nå dessa mål 
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åtgärder som vidtas för att sprida 
information och främja utbytet av bra 
lösningar under Europaåret. De nationella 
samordnarna bör se till att verksamheten i 
medlemsstaterna samordnas och att den 
ligger i linje med Europaårets övergripande 
mål. Övriga institutioner och berörda parter 
ska enligt planerna också delta.

måste alla såväl på olika nivåer av 
statsförvaltningen som bland olika 
icke-statliga aktörer agera. De kan få stöd 
på EU-nivå, genom de åtgärder som vidtas 
för att sprida information och främja 
utbytet av bra lösningar under Europaåret. 
De nationella samordnarna bör se till att 
verksamheten i medlemsstaterna 
samordnas och att den ligger i linje med 
Europaårets övergripande mål. Övriga 
institutioner och berörda parter ska enligt 
planerna också delta.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I meddelandet En digital agenda för 
Europa, det första flaggskeppsinitiativet 
som antogs inom ramen för strategin 
Europa 2020 den 19 maj 2010, betonade 
kommissionen att informations- och 
kommunikationstekniken kan underlätta 
äldre personers liv och föreslog bland 
annat att EU:s och medlemsstaternas 
gemensamma program för IT-stöd i boende 
skulle stärkas. I den digitala agendan för 
Europa rekommenderas även samordnade 
åtgärder för att öka den digitala 
kompetensen hos alla i Europa, även hos 
äldre personer, som är överrepresenterade 
bland alla de 150 miljoner personer –
cirka 30 % av alla som bor i EU – som 
aldrig har använt Internet.

(13) I meddelandet En digital agenda för 
Europa, det första flaggskeppsinitiativet 
som antogs inom ramen för strategin 
Europa 2020 den 19 maj 2010, betonade 
kommissionen att informations- och 
kommunikationstekniken kan underlätta 
äldre personers liv och föreslog bland 
annat att EU:s och medlemsstaternas 
gemensamma program för IT-stöd i boende 
skulle stärkas. I den digitala agendan för 
Europa rekommenderas även samordnade 
åtgärder för att öka den digitala 
kompetensen hos alla i Europa, även hos 
äldre personer, som är överrepresenterade 
bland alla de 150 miljoner personer –
cirka 30 % av alla som bor i EU – som 
aldrig har använt Internet. Genom att 
underlätta tillgången till och erbjuda 
utbildning i användningen av ny teknik, 
skulle man ytterligare kunna förbättra 
möjligheterna för äldre personer att dra 
nytta av livslångt lärande. Dessutom 
skulle detta bidra till att motverka de 
hinder som avstånd och 
funktionsnedsättning kan utgöra för 
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livslångt lärande. 

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
folkhälsoprogrammet, temaområdena 
informations- och kommunikationsteknik 
samt samhällsvetenskap och humaniora 
inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, handlingsplanen för 
förbättrade villkor för åldrande i 
informationssamhället, det gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogrammet för 
IT-stöd i boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 
under Europaåret i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga program 
och autonoma budgetposter inom 
områdena sysselsättning, sociala frågor och 
lika möjligheter. Vid behov kan Europaåret 
även beviljas stöd från program och 
åtgärder inom andra områden, som 
utbildning och kultur, hälsa, forskning, 
informationssamhället, regionpolitik och 
transportpolitik.

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
särskilt programmet Grundtvig, 
folkhälsoprogrammet, temaområdena 
informations- och kommunikationsteknik 
samt samhällsvetenskap och humaniora 
inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, handlingsplanen för 
förbättrade villkor för åldrande i 
informationssamhället, det gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogrammet för 
IT-stöd i boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, den 
förberedande åtgärden för social turism 
inom ramen för Calypso samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 
under Europaåret i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga program 
och autonoma budgetposter inom 
områdena sysselsättning, sociala frågor och 
lika möjligheter. Vid behov kan Europaåret 
även beviljas stöd från program och 
åtgärder inom andra områden, som 
utbildning och kultur, hälsa, forskning, 
informationssamhället, regionpolitik och 
transportpolitik.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 
mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller solidariteten mellan 
generationerna. Aktivt åldrande innebär att 
man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, att 
man försöker motverka social utestängning 
genom att uppmuntra ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och att man främjar äldre 
personers hälsa. De konkreta målen är 
följande:

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 
mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller solidariteten mellan 
generationerna, främjar bilden av äldre 
som en naturlig och fullvärdig del av 
samhället samt lyfter fram deras 
ovärderliga livserfarenheter som en 
tillgång för hela samhället. Aktivt 
åldrande innebär att man skapar bättre 
möjligheter och arbetsförhållanden för 
både avlönat och oavlönat arbete för att 
göra det möjligt för äldre arbetstagare att 
förvärvsarbeta och överföra kunskap från 
traditionella yrken, att man försöker 
motverka social utestängning genom att 
uppmuntra ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och att man främjar äldre 
personers hälsa genom att främja 
kulturella aktiviteter (inklusive idrott). De 
konkreta målen är följande:

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt 
åldrande och att satsa på att ta till vara 

(1) Att uppmärksamma allmänheten på
värdet av aktivt åldrande och motverka 
negativa stereotyper om ålderdomen och
lyfta fram de viktiga bidrag äldre 
människor kan ge samhället och ekonomin, 
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potentialen hos äldre. att främja aktivt åldrande och att satsa på 
att ta till vara potentialen hos äldre genom 
att betona strategier för livslångt lärande, 
inklusive sådana som har att göra med 
användningen av ny teknik.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att väcka debatt och utveckla ett utbyte 
av information och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och berörda aktörer på 
olika nivåer, i syfte att främja åtgärder för 
aktivt åldrande, hitta exempel på god 
praxis och sprida dessa samt att uppmuntra 
samarbete och synergieffekter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på 
olika nivåer kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och ställa upp konkreta 
mål för aktivt åldrande.

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på 
olika nivåer kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och ställa upp specifika 
och konkreta mål för aktivt åldrande, 
genom långsiktiga strategier och 
regelbunden utvärdering av 
förutsättningarna och de särskilda 
åtgärderna och målen.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att medlemsstaterna ska 
uppmuntra alla åldersgrupper att 
interagera och samarbeta och för att 
skapa grogrund för vänskapliga 
förbindelser mellan alla generationer för 
att därigenom bekämpa diskriminering 
och utnyttjande.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer.

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer bland annat genom 
att använda nya medier och Internet.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar.

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar med hjälp av nationella 
samordnare och kontaktnät som inrättats 
av aktörer som arbetar med att förverkliga 
Europeiska årets mål.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och medlemsstaterna 
bör uppmuntras att förbättra 
möjligheterna för dem som frivilligt vill 
stödja äldre och engagera sig i 
insamlingar, så att de därigenom på ett 
positivt sätt får användning för sin 
entusiasm och erfarenhet.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten.

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten och till 
funktionshindrade.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret. De nationella 
samordnarna bör också se till att den 
nationella verksamheten samordnas.

Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret. De nationella 
samordnarna bör också se till att den 
nationella verksamheten samordnas och att 
civilsamhällets organisationer deltar fullt 
ut i utformningen och genomförandet av 
det europeiska året på lokal, regional och 
nationell nivå.
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Motivering

Det finns många organisationer i det civila samhället som på lokal och regional nivå är 
engagerade i frågor som rör ett aktivt åldrande. Deras erfarenhet, kunskaper och resurser 
skulle kunna utgöra ett viktigt komplement till de insatser som görs av offentliga organ. 
Därför måste de engageras och involveras från början till slut på alla verksamhetsnivåer 
under det europeiska året.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kalla de nationella 
samordnarna till möten, där man 
samordnar verksamheten på EU-nivå och 
utbyter information om till exempel de 
åtaganden som gjorts och om hur de 
genomförts i medlemsstaterna.

Kommissionen ska kalla de nationella 
samordnarna till möten, där man 
samordnar verksamheten på EU-nivå och 
utbyter information och kunskaper om till 
exempel de åtaganden som gjorts och om 
hur de genomförts i medlemsstaterna.
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