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Ændringsforslag 25
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS AFGØRELSE om det 
europæiske år for aktiv aldring (2012) 
(EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS AFGØRELSE om det
europæiske år for aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne (2012) 
(EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 26
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 25 i charteret om 
grundlæggende rettigheder anerkender og 
respekterer Unionen de ældres ret til et 
værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i 
det sociale og kulturelle liv.

(3) I henhold til artikel 25 i charteret om 
grundlæggende rettigheder anerkender og 
respekterer Unionen de ældres ret til 
passende sundhedsmæssige og sociale 
ydelser, til et værdigt og uafhængigt liv og 
til at deltage i det sociale og kulturelle liv.

Or. en

Ændringsforslag 27
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Aldring er utvivlsomt en udfordring 
for hele samfundet og alle generationer i 
Europa, men også et spørgsmål om 
solidaritet mellem generationerne og frem 
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for alt om familiens rolle.

Or. cs

Ændringsforslag 28
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I henhold til artikel 34 i chartret om 
grundlæggende rettigheder anerkender og 
respekterer Unionen retten til adgang til 
sociale sikringsydelser og sociale 
tjenester, der yder beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 29
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I henhold til artikel 35 i chartret om 
grundlæggende rettigheder anerkender 
Unionen alles ret til højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 30
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af sund og aktiv aldring og således at sikre, 
at de store årgange, der som helhed er 
sundere og bedre uddannet end nogen 
tidligere gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet. Fleksibilitet på 
arbejdsmarkedet – navnlig i form af 
såkaldt atypiske kontrakter – må fremmes 
for at sikre, at alle vil kunne arbejde i 
overensstemmelse med deres
omstændigheder.

Or. cs

Ændringsforslag 31
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i at 
fremme aktiv aldring og således sikre, at 
den hurtigt voksende gruppe af personer i 
slutningen af 50'erne og derover, der som 
helhed er sundere og bedre uddannet end 
tidligere generationer, får gode muligheder 
for beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet og familielivet.

Or. en



PE458.631v01-00 6/76 AM\856841DA.doc

DA

Ændringsforslag 32
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de europæiske sociale 
modeller, navnlig i tider med økonomisk 
nedgang og øgede budgetmæssige 
begrænsninger. Et centralt svar på denne 
hurtige ændring i aldersstrukturen består i 
fremme af aktiv aldring og således at sikre, 
at de store årgange, der som helhed er 
sundere og bedre uddannet end nogen 
tidligere gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

Or. en

Begrundelse

I økonomiske nedgangstider er det endnu mere nødvendigt at tage fat på spørgsmålet om 
demografiske ændringer og at opfylde et aldrende samfunds fremtidige behov på bæredygtig 
og fyldestgørende vis. 

Ændringsforslag 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
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ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
familielivet, det sociale liv og 
samfundslivet, f.eks. frivillige aktiviteter, 
livslang læring, kulturelle udtryksformer 
og sport.

Or. en

Ændringsforslag 34
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Ét svar på denne hurtige ændring i 
aldersstrukturen består i fremme af aktiv 
aldring og således at sikre, at de store 
årgange, der som helhed er sundere og 
bedre uddannet end nogen tidligere gruppe, 
får gode muligheder for beskæftigelse og 
aktiv deltagelse i samfundet. Et andet svar 
består i at fremme solidaritet mellem 
generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 35
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet. Følgelig kræver aktiv aldring, 
at der vælges en flerdimensionel tilgang 
og gives tilsagn om foranstaltninger, der 
finder anvendelse hele livet igennem 
snarere end blot på en specifik 
aldersgruppe.

Or. el

Ændringsforslag 36
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i at
fremme skabelsen af en bæredygtig kultur 
med livslang aktiv aldring og således sikre, 
at den hurtigt voksende gruppe af 
personer i slutningen af 50'erne og
derover, der som helhed er sundere og 
bedre uddannet end tidligere generationer, 
får gode muligheder for beskæftigelse og 
deltager aktivt i samfundet og familielivet.



AM\856841DA.doc 9/76 PE458.631v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 37
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i fremme 
af aktiv aldring og således at sikre, at de 
store årgange, der som helhed er sundere 
og bedre uddannet end nogen tidligere 
gruppe, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
samfundet.

(4) På flere europæiske rådsmøder har man 
anerkendt nødvendigheden af at løse 
problemet med virkningerne af aldrende 
befolkninger på de sociale modeller i 
Europa. Et centralt svar på denne hurtige 
ændring i aldersstrukturen består i at
fremme skabelsen af en bæredygtig såvel 
som en i henseende til de fysiske 
omgivelser barrierefri kultur med livslang
aktiv aldring og således sikre, at den 
hurtigt voksende gruppe af personer i 
slutningen af 50'erne og derover, der som 
helhed er sundere og bedre uddannet, end 
denne aldersgruppe nogensinde tidligere 
har været, får gode muligheder for 
beskæftigelse og aktiv deltagelse i 
familielivet og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det vigtigere end nogensinde at fremme 
en sund alderdom ved at sikre universel og 
lige adgang til sundhedsydelser. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
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individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet.

samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet.

Or. pl

Ændringsforslag 39
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs

Ændringsforslag 40
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom for alle. En sund 
alderdom består i en proces med at 
optimere mulighederne for fysisk, social 
og mental trivsel for at sætte ældre i stand 
til at deltage aktivt i samfundet uden 
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individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet.

forskelsbehandling og til at føre et 
uafhængigt liv med god livskvalitet. En 
sund alderdom kan også medvirke til at 
øge andelen af ældre, der er på 
arbejdsmarkedet, give dem mulighed for at 
være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet og 
mindske presset på sundheds- og 
socialområdet.

Or. en

Ændringsforslag 41
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet. I denne 
forbindelse bør opnåelse af 
pensionsalderen ledsages af et projekt, der 
tager sigte på at gøre det muligt for 
aldrende personer at holde fast i deres 
færdigheder ved at fortsætte med at 
arbejde eller udøve frivillige aktiviteter, 
herunder arbejdsrelaterede frivillige 
aktiviteter. 

Or. en
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Ændringsforslag 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom og at øge EU-
borgernes bevidsthed om problemerne i 
forbindelse med en aldrende befolkning.
En sund alderdom kan medvirke til at øge 
andelen af ældre, der er på 
arbejdsmarkedet, give dem mulighed for at 
være aktive i samfundet i længere tid og 
deltage i socialt gavnlige aktiviteter såsom 
frivilligt arbejde, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds-, pensions- og socialsektoren 
og for at leve et anstændigt liv, 
efterhånden som de bliver ældre.

Or. en

Ændringsforslag 43
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet. Udstrakt 
integration af ældre i samfundet har 
afgørende betydning for undgåelsen af 
enhver form for segregation, som kunne 
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få de ældre til at betragte sig selv eller 
blive opfattet som andenklassesborgere. 

Or. el

Ændringsforslag 44
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom for alle, navnlig 
ældre, ved at understøtte deres vitalitet og 
værdighed. En sund alderdom består i en 
proces med at optimere mulighederne for 
fysisk, social og mental sundhed for at 
sætte ældre i stand til at deltage aktivt i 
samfundet uden forskelsbehandling og til 
at føre et uafhængigt liv med god 
livskvalitet. En sund alderdom kan også 
medvirke til at øge andelen af ældre, der er 
på arbejdsmarkedet, give dem mulighed for 
at være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet og 
mindske presset på sundheds- og 
socialområdet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom. En sund 

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

ældre, ved at understøtte deres vitalitet og 
værdighed. En sund alderdom kan 
medvirke til at øge andelen af ældre, der er 
på arbejdsmarkedet, give dem mulighed for 
at være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet 
gennem et højere niveau for ydelser og 
gennem barrierefrie fysiske omgivelser og 
mindske presset på sundheds- og 
socialsektoren.

Or. en

Ændringsforslag 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom. En sund 
alderdom kan medvirke til at øge andelen 
af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give 
dem mulighed for at være aktive i 
samfundet i længere tid, forbedre deres 
individuelle livskvalitet og mindske presset 
på sundheds- og socialområdet. Ældre 
mennesker med kroniske lidelser, men 
som ellers har det godt, bør behandles 
fordomsfrit og ikke diskrimineres.

Or. en

Ændringsforslag 47
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
gør det mere vigtigt end nogensinde at 
fremme en sund alderdom for alle, navnlig 
ældre, ved at understøtte deres vitalitet og 
værdighed. En sund alderdom består i en 
proces med at optimere mulighederne for 
fysisk, social og mental sundhed for at 
sætte ældre i stand til at deltage aktivt i 
samfundet uden forskelsbehandling og til 
at føre et uafhængigt liv med god 
livskvalitet. En sund alderdom kan også 
medvirke til at øge andelen af ældre, der er 
på arbejdsmarkedet, give dem mulighed for 
at være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet og 
mindske presset på sundheds- og 
socialområdet.

Or. en

Ændringsforslag 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Den stigende andel af ældre i Europa 
og den heraf følgende stigende forekomst 
af kroniske lidelser gør det mere vigtigt 
end nogensinde at fremme en sund 
alderdom og udvikle initiativer til 
imødegåelse af de sundhedsrisici, der er 
forbundet med aldringsprocessen, f.eks. 
fejlernæring. En sund alderdom kan 
medvirke til at øge andelen af ældre, der er 
på arbejdsmarkedet, give dem mulighed for 
at være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet og 
mindske presset på sundheds- og 
socialområdet.
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Or. en

Begrundelse

Mange af de sygdomme, som ældre lider af, skyldes ernæringsmæssige faktorer, hvoraf nogle 
har optrådt siden spædbarnsalderen. Disse faktorer forværres ofte af ændringer, der er et 
naturligt led i aldringsprocessen. De årlige sundhedsrelaterede udgifter til mennesker, der 
lider af fejlernæring, anslås at beløbe sig 120 mia. EUR i EU.

Ændringsforslag 49
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der må træffes yderligere 
foranstaltninger for at bekæmpe den 
ældre generations informationsmæssige 
isolation.  Adgang til og anvendelse af de 
nye teknologier er en grundlæggende 
forudsætning for aktiv aldring og social 
inklusion.

Or. cs

Ændringsforslag 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Aktiv aldring har antaget en 
strategisk betydning, eftersom 
virkningerne af den økonomiske krise i 
form af stigende massearbejdsløshed, 
afskedigelse af de ældste arbejdstagere og 
stigende usikkerhed i beskæftigelsen 
udgør en yderligere udfordring for 
opfyldelsen af de målsætninger i Europa 
2020-strategien, der berører ældre 
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mennesker, f.eks. social inklusion og 
nedbringelse af det antal mennesker, der 
er udsat for fattigdomsrisiko.

Or. it

Ændringsforslag 51
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Sund aldring bør være en proces, der 
sætter mennesker i stand til at tage 
kontrol med og forbedre deres sundhed 
gennem retfærdig adgang til 
kvalitetssundhedsydelser og langfristet 
pleje. Sund aldring kan opnås gennem 
udøvelse af passende fysisk aktivitet, 
sunde spisevaner og korrekt medicinering 
i alderdommen samt gennem eliminering 
af misbrug af ældre, herunder fysisk, 
seksuelt, psykologisk og finansielt 
misbrug og forsømmelse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremme aktiv aldring bør sundhedssystemer fokusere på sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse samt på eliminering af misbrug, som ældre mennesker ofte er udsat 
for, og som udgør en krænkelse af menneskerettighederne.

Ændringsforslag 52
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I betragtning af problemer såsom den 
alvorlige økonomiske og sociale krise, der 
i øjeblikket berører mange europæiske 
lande, må der i forbindelse med fremme 
og planlægning af en aktiv 
aldringsstrategi tages hensyn til sårbare 
dele af samfundet og arbejdsstyrken for at 
undgå enhver form for fragmentering af 
beskæftigelsesmarkedet og stigning i 
fattigdomsniveauet.

Or. el

Ændringsforslag 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen gjorde rede for sine 
synspunkter om de demografiske 
udfordringer, EU står over for, og om 
mulighederne for at tage dem op i 
meddelelserne "Den demografiske 
udvikling i Europa – en udfordring, men 
også en chance" fra den 12. oktober 2006 
og "Konsekvenserne af 
befolkningsaldringen i EU" fra den 21. 
april 2009.

(6) Kommissionen gjorde rede for sine 
synspunkter om de demografiske 
udfordringer, EU står over for, og om 
mulighederne for at tage dem op i 
meddelelserne "Den demografiske 
udvikling i Europa – en udfordring, men 
også en chance" fra den 12. oktober 2006 
og "Konsekvenserne af 
befolkningsaldringen i EU" fra den 21. 
april 2009. En af disse udfordringer er det 
stigende antal ældre mennesker, der har 
brug for pleje; størstedelen af denne pleje 
ydes af ubetalte plejere. Denne vigtige 
ressource er under pres.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den kulturelle og etniske 
mangfoldighed blandt de ældre 
generationer i Europa vil stige yderligere. 
Det er derfor nødvendigt aktivt at fremme 
lige muligheder og tilskynde til deltagelse. 
Aktive borgere med forskellig kulturel 
baggrund har en vigtig brobyggerfunktion 
i samfundet, fremmer integration og 
bidrager til økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 55
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Konferencen "Sammen for mental 
sundhed og trivsel", der fandt sted den 
12.-13. juni 2008 under det slovenske EU-
formandskab, lancerede den europæiske 
pagt for mental sundhed og trivsel.

Or. en

Begrundelse

Formålet med pagten er at udarbejde fælles anbefalinger på fem områder, herunder mental 
sundhed blandt ældre mennesker. Med henblik på at fremme aktiv aldring og social 
samhørighed i EU er det særdeles vigtigt at tage fat på spørgsmålet om mental sundhed. 

Ændringsforslag 57
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Den 8. juni 2009 vedtog Rådet i sine 
konklusioner "Lige muligheder for kvinder 
og mænd: aktiv og værdig aldring", hvor 
det erkendes, at ældre kvinder og mænd i 
hele EU står over for alvorlige 
udfordringer, når de forsøger at leve et 
aktivt liv og at ældes med værdighed, og 
man foreslår medlemsstaterne og 
Kommissionen en række foranstaltninger, 
herunder fremme af politikker for aktiv 
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aldring, som tager hensyn til de 
forskellige situationer i de forskellige 
medlemsstater og til, at kvinder og mænd 
stilles over for forskellige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den 20. november 2009 vedtog Rådet 
konklusioner vedrørende "sund og værdig 
aldring" og opfordrede Kommissionen til 
blandt andet "at udvikle 
oplysningsaktiviteter for at fremme aktiv 
aldring, herunder et eventuelt europæisk år 
for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne i 2012".

(9) Den 20. november 2009 vedtog Rådet 
konklusioner vedrørende "sund og værdig 
aldring" og opfordrede Kommissionen til 
blandt andet "at udvikle 
oplysningsaktiviteter for at fremme aktiv 
aldring, herunder et eventuelt europæisk år 
for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne i 2012". Disse 
konklusioner understreger også 
betydningen af at tage hensyn til 
spørgsmål vedrørende uformel pleje og 
uformelle plejere, hvilket er særdeles 
vigtigt i forbindelse med solidaritet 
mellem generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 59
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) 2012 bør udpeges til det europæiske 
år for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne således som specifikt 
krævet af Europa-Parlamentet i 
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udvalgsdrøftelser og i dets beslutning af 
11. november 2010 om den demografiske 
udfordring og solidaritet mellem 
generationerne, hvoraf slutresultatet var 
et officielt forslag fra Kommissionen om 
udpegningen af dette europæiske år.

Or. de

Ændringsforslag 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 
for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 
politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". Skal disse 
politiske mål nås, kræver det aktioner på 
alle myndighedsniveauer og i forskellige 
ngo'er; disse kan til gengæld få støtte på 
EU-niveau fra aktiviteter under det 
europæiske år, hvis mål er kampagner og 
fremme af en mere omfattende udveksling 
af god praksis. Nationale koordinatorer bør 
sørge for, at den nationale aktion 
koordineres og er i overensstemmelse med 
de overordnede mål i det europæiske år. 
Der er også planlagt deltagelse af andre 
institutioner og andre interesserede parter.

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 
for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 
politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". Skal disse 
politiske mål nås, kræver det aktioner på 
alle myndighedsniveauer og i forskellige 
ngo'er; disse kan til gengæld få støtte på 
EU-niveau fra aktiviteter under det 
europæiske år, hvis mål er kampagner og 
fremme af en mere omfattende udveksling 
af god praksis. Nationale koordinatorer bør 
sørge for, at den nationale aktion 
koordineres og er i overensstemmelse med 
de overordnede mål i det europæiske år. 
Der er også planlagt deltagelse og fuld 
inddragelse af andre institutioner og andre 
sociale aktører, der allerede er aktive i 
sektoren, i planlægningen og 
gennemførelsen af sociale støtte- og 
udviklingsforanstaltninger.
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Or. it

Ændringsforslag 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det europæiske år bør ideelt set føre 
til etablering af et europæisk netværk for 
udveksling af erfaringer og 
sammenligning af de forskellige 
løsninger, der er indført på nationalt og 
lokalt plan i de forskellige berørte 
sektorer.

Or. it

Ændringsforslag 62
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den 7. juni 2010 vedtog Rådet 
konklusioner vedrørende "aktiv aldring" og 
opfordrede Kommissionen til "at fortsætte 
forberedelsen af et europæisk år for aktiv 
aldring i 2012, hvor fordelene ved aktiv 
aldring og dens bidrag til solidaritet 
mellem generationerne kan blive 
fremhævet, og hvor lovende initiativer til 
støtte for aktiv aldring på alle niveauer kan 
blive offentliggjort".

(11) Den 7. juni 2010 vedtog Rådet 
konklusioner vedrørende "aktiv aldring" og 
opfordrede Kommissionen til "at fortsætte 
forberedelsen af et europæisk år for aktiv 
aldring i 2012, hvor fordelene ved sund og 
aktiv aldring og dens bidrag til solidaritet 
mellem generationerne kan blive 
fremhævet, og hvor lovende initiativer til 
støtte for sund og aktiv aldring på alle 
niveauer kan blive offentliggjort".

Or. en
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Ændringsforslag 63
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den 11. november 2010 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning om 
den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne, hvori 
det opfordrede medlemsstaterne til at gøre 
aktiv aldring til en af prioriteterne for de 
kommende år og understregede, at det 
europæiske år 2012 navnlig bør 
tydeliggøre det bidrag, som ældre 
menneskers yder til samfundet, og åbne 
muligheder for at fremme solidaritet, 
samarbejde og forståelse mellem 
generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 64
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den 11. november 2010 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning om 
den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne, hvori 
det opfordrede medlemsstaterne til at gøre 
aktiv aldring til en af prioriteterne for de 
kommende år og understregede, at det 
europæiske år 2012 navnlig bør 
tydeliggøre det bidrag, som ældre 
menneskers yder til samfundet, og åbne 
muligheder for at fremme solidaritet og 
samarbejde mellem generationerne.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De udtalelser, der er udarbejdet af 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget understreger 
også den betydning, som en kultur med 
aktiv aldring har for Europa. Ét bestemt 
aspekt heraf vedrører sundhedspleje på 
tværs af generationerne og beskyttelse 
mod, hvad Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg omtaler som 
aldersbetingede sygdomme i sin udtalelse 
om "Virkningerne af 
befolkningsaldringen på sundheds- og 
socialsystemerne" af 15. juli 20101.
______________
1 EUT C 44 af 11.2.2011, p.10.

Or. de

Ændringsforslag 66
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I sin beslutning af 11. november 
2010 om den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne 
glædede Europa-Parlamentet sig 
udtrykkeligt over det forhold, at mange 
frivillige organisationer har erklæret den 
29. april for dagen for solidaritet mellem 
generationerne. Desuden opfordrede det 
Kommissionen til at udarbejde et forslag 
om at gøre 2012 til det europæiske år for 
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aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne, hvilket vil tydeliggøre det 
bidrag, som ældre menneskers yder til 
samfundet, og fremme muligheder for, at 
unge og ældre mennesker arbejder 
sammen. 

Or. de

Ændringsforslag 67
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Kommissionen rapporterede i sin 
anden toårige beretning om socialydelser 
af almen interesse, at mange lande, selv 
om der er øget efterspørgsel efter sociale 
ydelser og sundhedsydelser, oplever 
mangel på arbejdstagere i plejesektoren, 
til dels som følge af plejepersonalets 
aldring, og at der er en høj udskiftning 
blandt personalet. Eftersom personalet 
spiller en central rolle i forbindelse med 
plejeydelser, må der tages fat på disse 
mangler for at sikre, at der til støtte for 
aktiv aldring er adgang til sociale ydelser 
og sundhedsydelser af tilstrækkelig høj 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 68
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til (12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
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Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af aktiv aldring, at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsfrekvens gennem innovation i 
arbejdstilrettelæggelsen og at øge ældre 
arbejdstageres mulighed for at blive ansat 
ved at forbedre deres kvalifikationer, og 
ved at de deltager i ordninger vedrørende 
livslang læring. I retningslinje 10 
understreger man behovet for at styrke 
ordningerne for den sociale sikring, 
livslang læring og politikker for aktiv 
integration med henblik på at give folk 
muligheder på forskellige tidspunkter i 
deres liv og at beskytte dem mod risiko for 
social udstødelse.

Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af sund og aktiv aldring, at øge ældre 
arbejdstageres erhvervsfrekvens gennem 
innovation i arbejdstilrettelæggelsen og at 
øge ældre arbejdstageres mulighed for at 
blive ansat ved at forbedre deres 
kvalifikationer, og ved at de deltager i 
ordninger vedrørende livslang læring. I 
retningslinje 10 understreger man behovet 
for at styrke ordningerne for den sociale 
sikring, livslang læring og politikker for 
aktiv integration med henblik på at give 
folk muligheder på forskellige tidspunkter i 
deres liv og at beskytte dem mod risiko for 
social udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 69
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af aktiv aldring, at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsfrekvens gennem innovation i 
arbejdstilrettelæggelsen og at øge ældre 
arbejdstageres mulighed for at blive ansat 
ved at forbedre deres kvalifikationer, og 
ved at de deltager i ordninger vedrørende 
livslang læring. I retningslinje 10 
understreger man behovet for at styrke 
ordningerne for den sociale sikring, 
livslang læring og politikker for aktiv 

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af aktiv aldring, at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsfrekvens gennem innovation i 
arbejdstilrettelæggelsen og at øge ældre 
arbejdstageres mulighed for at blive ansat 
ved at forbedre deres kvalifikationer, og 
ved at de deltager i ordninger vedrørende 
livslang læring. I retningslinje 10 
understreger man behovet for at styrke 
ordningerne for den sociale sikring, 
livslang læring og politikker for aktiv 
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integration med henblik på at give folk 
muligheder på forskellige tidspunkter i 
deres liv og at beskytte dem mod risiko for 
social udstødelse.

integration med henblik på at give folk 
muligheder på forskellige tidspunkter i 
deres liv og at beskytte dem mod risiko for 
fattigdom og social udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 70
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af aktiv aldring, at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsfrekvens gennem innovation i 
arbejdstilrettelæggelsen og at øge ældre 
arbejdstageres mulighed for at blive ansat 
ved at forbedre deres kvalifikationer, og 
ved at de deltager i ordninger vedrørende 
livslang læring. I retningslinje 10 
understreger man behovet for at styrke 
ordningerne for den sociale sikring, 
livslang læring og politikker for aktiv 
integration med henblik på at give folk 
muligheder på forskellige tidspunkter i 
deres liv og at beskytte dem mod risiko for 
social udstødelse.

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politiker til fremme 
af aktiv aldring, at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsfrekvens gennem innovation i 
arbejdstilrettelæggelsen og at øge ældre 
arbejdstageres mulighed for at blive ansat 
ved at forbedre deres kvalifikationer, og 
ved at de deltager i ordninger vedrørende 
livslang læring. I retningslinje 10 
understreger man behovet for at styrke 
ordningerne for den sociale sikring, 
livslang læring og politikker for aktiv samt 
i henseende til de fysiske omgivelser 
barrierefri integration med henblik på at 
give folk muligheder på forskellige 
tidspunkter i deres liv, beskytte dem mod 
risiko for social udstødelse og øge deres 
aktive deltagelse i samfundet.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) På konferencen om aktiv og sund 
aldring, som fandt sted den 29.-30. april 
2010 under det spanske EU-formandskab, 
fremsattes der indlæg om god praksis med 
hensyn til deltagelse i samfundslivet og 
solidaritet mellem generationerne.

Or. en

Begrundelse

Konferencen om aktiv og sund aldring var vigtig, fordi der blev fremsat indlæg om aspekter, 
der har central betydning for bevarelsen af ældres sundhed og personlige autonomi og for 
fremme af forbindelserne på tværs af generationerne. 

Ændringsforslag 72
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
EU's handlingsplan på handicapområdet, 
som under hensyntagen til 
sammenhængen mellem handicap og 
aldring også omfatter relevante aktioner for 
ældre. Især aktioner vedrørende 
adgangsforhold på grundlag af "Design for 
alle" strategier vil være relevante. 
Endvidere har EU og alle medlemsstaterne 
underskrevet FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som omfatter 
relevante bestemmelser for ældre.

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
EU's handlingsplan på handicapområdet, 
som under hensyntagen til den hyppige 
sammenhæng mellem handicap og aldring 
også omfatter relevante aktioner for ældre. 
Især aktioner vedrørende adgangsforhold 
på grundlag af "Design for alle" strategier 
vil være relevante. Aktioner til støtte for et 
uafhængigt liv og integration i samfundet 
vil også være relevante, herunder aktioner 
til fordel for ældre handicappede, som har 
brug for et højt støtteniveau og har 
komplekse behov, som er særlig sårbare, 
og som lettere bliver ofre for social 
udstødelse. Endvidere har EU og alle
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medlemsstaterne underskrevet FN's 
konvention om handicappedes rettigheder, 
som bl.a. omfatter relevante bestemmelser 
for ældre. Europarådets henstilling fra 
2009 om aldring og handicap i det 21. 
århundrede tager sigte på at fremme 
aldrende handicappedes autonomi og 
uafhængige liv gennem en forbedring af 
kvaliteten af ydelser og sikring af lige 
adgang til disse. Henstillingen opfordrer 
medlemsstaterne til at vælge innovative 
tilgange.

Or. en

Ændringsforslag 73
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
EU's handlingsplan på handicapområdet, 
som under hensyntagen til 
sammenhængen mellem handicap og 
aldring også omfatter relevante aktioner for 
ældre. Især aktioner vedrørende 
adgangsforhold på grundlag af "Design for 
alle" strategier vil være relevante. 
Endvidere har EU og alle medlemsstaterne 
underskrevet FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som omfatter 
relevante bestemmelser for ældre.

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
EU's handlingsplan på handicapområdet, 
som under hensyntagen til den hyppige 
sammenhæng mellem handicap og aldring 
også omfatter relevante aktioner for ældre. 
Især aktioner vedrørende adgangsforhold 
på grundlag af "Design for alle" strategier 
vil være relevante. Aktioner til støtte for et 
uafhængigt liv og integration i samfundet 
vil også være relevante, herunder aktioner 
til fordel for ældre handicappede, som har 
brug for et højt støtteniveau og har 
komplekse behov, som er særlig sårbare, 
og som lettere bliver ofre for social 
udstødelse. Endvidere har EU og alle 
medlemsstaterne underskrevet FN's 
konvention om handicappedes rettigheder, 
som bl.a. omfatter relevante bestemmelser 
for ældre. Europarådets henstilling fra 
2009 om aldring og handicap i det 21. 
århundrede tager sigte på at fremme 
aldrende handicappedes autonomi og 
uafhængige liv gennem en forbedring af 
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kvaliteten af ydelser og sikring af lige 
adgang til disse. Henstillingen opfordrer 
medlemsstaterne til at vælge innovative 
tilgange.

Or. en

Ændringsforslag 74
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
EU's handlingsplan på handicapområdet, 
som under hensyntagen til sammenhængen 
mellem handicap og aldring også omfatter 
relevante aktioner for ældre. Især aktioner 
vedrørende adgangsforhold på grundlag af 
"Design for alle" strategier vil være 
relevante. Endvidere har EU og alle 
medlemsstaterne underskrevet FN's 
konvention om handicappedes rettigheder, 
som omfatter relevante bestemmelser for 
ældre.

(14) Kommissionen er ved at gennemføre 
den nye europæiske handicapstrategi 
2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 
uden barrierer, som under hensyntagen til 
sammenhængen mellem handicap og 
aldring også omfatter relevante aktioner for 
ældre. Især aktioner vedrørende 
adgangsforhold på grundlag af "Design for 
alle" strategier vil være relevante. 
Endvidere har EU og alle medlemsstaterne 
underskrevet FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som bl.a. 
omfatter relevante bestemmelser for ældre.

Or. en

Ændringsforslag 75
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen vil bruge ca. 2 300 
000 EUR fra 2011-budgettet til primært at 
finansiere kommunikationsaktiviteter og 
EU-konferencer i forbindelse med det 
europæiske år og agter at reservere et 
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lignende beløb i forslaget til budget for 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Det europæiske år vil være et 
prioriteret emne i de 
kommunikationsaktiviteter, som 
Kommissionens repræsentationer i 
medlemsstaterne udfolder, og i 
arbejdsprogrammerne for relevante 
centrale EU-netværk, som modtager støtte 
til deres driftsudgifter fra EU's budget.

Or. en

Ændringsforslag 77
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I sin beslutning af 11. november 
2010 om den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne 
henledte Europa-Parlamentet 
opmærksomheden på, at fødselsraterne i 
medlemsstaterne har været lave i nogle 
årtier, en situation, der, hvis den ikke 
afhjælpes i tide, vil lægge en tung byrde 
på de kommende generationer og føre til 
konflikt omkring byrdedeling.  I 
betragtning af dette spørgsmåls 
presserende karakter bør der afsættes 
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usædvanligt høje budgetbevillinger til det 
europæiske år for aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne, i 
hvilken forbindelse et realistisk eksempel 
var 2010, hvor Den Europæiske Union 
afsatte 17 mio. EUR, heraf 9 mio. EUR til 
initiativer i medlemsstaterne, idet 
sidstnævnte selv forpligtede sig til at 
afsætte yderligere 9 mio. EUR til dette 
formål.

Or. de

Ændringsforslag 78
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

Or. en

Ændringsforslag 79
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. I 
forbindelse med "Europa 2020" har 
Kommissionen foreslået at iværksætte et 
pilotprojekt vedrørende aktiv og sund 
aldring i begyndelsen af 2011 inden for 
rammerne af innovations-EU. Dette 
pilotprojekt, som er det første 
innovationspartnerskab, vil omfatte social 
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arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

innovation med henblik på at forbedre 
livskvaliteten, forebygge sygdomme, 
forbedre de sociale net inden for det 
offentlige og blandt arbejdsmarkedets 
parter og fremme indførelsen af nye 
teknologier til støtte for livskvaliteten.   
Projektet sigter også mod at øge antallet 
af borgernes sunde leveår med to senest i 
2020. EU's medfinansiering af aktiviteter 
under det europæiske år vil ske i henhold 
til de gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

Or. en

Ændringsforslag 80
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, direktivet om grænseoverskridende 
sundhedsydelser og EF-
handlingsprogrammet for sundhed (2008-
2013), de specifikke programmer om 
informations- og kommunikationsteknologi 
og samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
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eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

Or. en

Begrundelse

EU's sundhedsstrategi er uløseligt forbundet med aktiv aldring, eftersom den tilskynder til 
sund ernæring, fysisk aktivitet for alle aldersgrupper og retfærdig adgang til primære 
sundhedsydelser af god kvalitet.

Ændringsforslag 81
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at sikre, at en lang række 
forskellige organisationer vil deltage, bør 
der gælde forenklede procedurer for 
mindre arrangementer og aktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I forbindelse med den praktiske 
gennemførelse af de initiativer, der er 
forbundet med det europæiske år, bør 
familiens uerstattelige værdi som en 
naturlig og grundlæggende social enhed 
anerkendes, ligesom dens primære rolle i 
unges uddannelse, erhvervsuddannelse og 
opdragelse og i udviklingen af solidaritet 
mellem generationerne også må 
anerkendes.

Or. it

Ændringsforslag 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De initiativer vedrørende 
befolkningens aldring, der vil blive 
gennemført i tilknytning til det 
europæiske år, bør give anledning til 
overvejelser vedrørende fornyelsen af de 
sociale beskyttelses- og 
solidaritetssystemer under fuld 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundet og 
nonprofitorganisationer.

Or. it
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Ændringsforslag 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen har i sinde at 
iværksætte et innovationspartnerskab 
inden for aktiv og sund aldring (AHAIP) 
under Europa 2020-flagskibsinitiativet 
"Innovations-EU", som vil henvende sig 
til enkeltpersoner i deres egenskab af 
patienter og forbrugere gennem udvikling 
af innovative løsninger, kliniske forsøg og 
lægemidler og behandlinger til 
bekæmpelse og behandling af udbredte 
kroniske sygdomme og sjældne lidelser. 
AHAIP vil fokusere på sociale systemer 
og sundhedsplejesystemer gennem 
udvikling af innovative politikker og 
forretningsmodeller for mere integrerede 
plejesystemer for ældre (herunder 
ordninger med pleje i hjemmet og 
selvpleje). AHAIP vil også henvende sig 
til EU-tilknyttede markeder, som er med 
til at sætte ældre i stand til leve et 
uafhængigt og aktivt liv ved at fremme 
udviklingen og anvendelsen af innovative 
produkter, anordninger og tjenester, 
herunder ikt-baserede tjenester, der er 
specielt egnede til ældre. Eftersom 
målsætningerne med og de planlagte 
aktiviteter i forbindelse med AHAIP og 
det europæiske år er nært forbundne, må 
der sikres synergier mellem de to 
initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 85
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Eftersom en række relevante 
netværk på EU-plan muligvis vil blive 
konfronteret med alvorlige 
budgetmæssige restriktioner, som kunne 
begrænse deres deltagelse i det 
europæiske år, bør der tages hensyn 
hertil, hvis der bliver ekstra midler til 
rådighed på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Der bør ske fremme af synergier 
mellem det europæiske år for frivilligt 
arbejde 2011 og det europæiske år for 
aktiv aldring 2012.

Or. en

Ændringsforslag 87
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som 
"det europæiske år").

Or. en
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Ændringsforslag 88
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring - fremme af solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som 
"det europæiske år").

Or. en

Ændringsforslag 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring: Fremme af solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som 
"det europæiske år").

Or. en

Ændringsforslag 90
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som 
"det europæiske år").
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Or. en

Ændringsforslag 91
Edit Bauer

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring - fremme af aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne samt 
bevarelse af alle menneskers vitalitet og 
respekt for deres værdighed (i det 
følgende benævnt "det europæiske år").

Or. en

Ændringsforslag 92
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som 
"det europæiske år").

Or. en

Ændringsforslag 93
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 



PE458.631v01-00 42/76 AM\856841DA.doc

DA

aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

aldring og solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende benævnt 
"det europæiske år").

Or. de

Ændringsforslag 94
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år"). Årets undertitel er 
"Fremme af generationernes vitalitet og 
værdighed og af solidariteten mellem 
dem". 

Or. de

Ændringsforslag 95
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende 
gruppe af personer i slutningen af 50'erne 
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende 
gruppe af personer i slutningen af 50'erne 
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Et godt helbred 
er en forudsætning for aktiv aldring. 
Støtte til sund aldring og foranstaltninger 
til fremme af sund aldring bør derfor 
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bidrag på arbejdsmarkedet, at social 
udstødelse bekæmpes ved at støtte aktiv 
deltagelse i samfundet, og at man 
tilskynder til en sund alderdom. På 
grundlag heraf er målene:

være en integrerende del af det 
europæiske år. Aktiv aldring betyder, at 
der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem 
øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, at 
der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet, at social 
udstødelse bekæmpes ved at støtte aktiv 
deltagelse i samfundet og ved at tilbyde 
tilgængelige sociale ydelser af høj kvalitet, 
som muliggør værdig aldring, og at man 
tilskynder til en sund alderdom.  På 
grundlag heraf er målene:

Or. cs

Ændringsforslag 96
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme skabelsen af en bæredygtig 
kultur med aktiv aldring i Europa baseret 
på et samfund for alle aldersgrupper og 
på solidaritet mellem generationerne.
Inden for denne ramme skal det 
europæiske år befordre og støtte den 
indsats, som medlemsstaterne, deres 
regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, 
herunder erhvervslivet, gør for at fremme 
aktiv aldring, og gøre mere for at 
mobilisere potentialet hos den hurtigt 
voksende gruppe af personer i slutningen 
af 50'erne og ældre for at skabe et 
samfund for alle aldre og fremme
solidariteten og samarbejdet mellem 
generationerne. Aktiv aldring består i en 
proces med at optimere mulighederne for 
sundhed, deltagelse og sikkerhed for at 
øge livskvaliteten, efterhånden som 
mennesker ældes.  En sådan proces sætter 
dem i stand til at realisere deres potentiale 
for trivsel hele livet igennem og til at 
deltage i samfundet alt efter deres behov, 
ønsker og evner samtidig med, at den 
sikrer dem tilstrækkelig beskyttelse, 
sikkerhed og pleje, når de har brug for 
assistance. Aktiv aldring betyder, at der 
skabes bedre muligheder og arbejdsvilkår 
for at give ældre arbejdstagere mulighed 
for at yde deres bidrag på arbejdsmarkedet, 
at aldersdiskrimination og social 
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udstødelse bekæmpes, at ældres rolle i 
samfundet, familielivet og frivillige 
aktiviteter støttes, at der tilskyndes til en 
sund alderdom, og at en sådan fremmes 
ved hjælp af forebyggende 
foranstaltninger og adgang til sociale 
ydelser og sundhedsydelser af god 
kvalitet. På grundlag heraf er målene:

Or. en

Ændringsforslag 98
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende 
gruppe af personer i slutningen af 50'erne 
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet alt efter deres 
evner og præferencer, at social udstødelse 
bekæmpes ved at støtte aktiv deltagelse i 
samfundet, at handicap og kroniske 
sygdomme, der er forbundet med store 
udgifter for den enkelte og for 
sundhedssystemet, forsinkes, og at man 
tilskynder til en sund alderdom. Aktiv 
aldring vil bidrage til at eliminere alle 
eksisterende negative stereotyper, 
hvorefter ældre betragtes som sårbare og 
som en økonomisk byrde for samfundet.
På grundlag heraf er målene:
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Or. en

Begrundelse

Politikker vedrørende aktiv aldring bør stile mod at sætte ældre i stand til at fortsætte med at 
arbejde alt efter deres rettigheder, behov, præferencer og evner. Handicap og dårligt helbred 
koster dyrt. Efterhånden som mennesker ældes med et bedre helbred, vil udgifterne til 
lægebehandling og medicin måske ikke stige så hurtigt. Der eksisterer negative 
ældrestereotyper, som hovedsagelig fokuserer på de ældres manglende evne til at leve et 
uafhængigt liv som følge af de kroniske sygdomme, de ofte lider af, og som følge af 
spørgsmålet om bæredygtige pensionsordninger.  

Ændringsforslag 99
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og solidaritet mellem 
generationerne, og at gøre mere for at 
mobilisere potentialet hos den hurtigt 
voksende gruppe af personer i slutningen 
af 50'erne og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder,
arbejdsvilkår og muligheder for livslang 
læring for at give ældre arbejdstagere 
mulighed for at yde deres bidrag på 
arbejdsmarkedet, herunder navnlig 
institutionaliseret omskoling af 
arbejdstagere i fysisk meget krævende job, 
således at de kan beskæftiges i 
hensigtsmæssige job, der passer til deres 
alder, at social udstødelse bekæmpes ved 
at støtte aktiv deltagelse i samfundet, at der
tilskyndes til en sund alderdom, og at 
fattigdom bekæmpes gennem sikring af en 
tilstrækkelig indkomst, fuld og 
prismæssigt overkommelig adgang til 



AM\856841DA.doc 47/76 PE458.631v01-00

DA

sociale ydelser og et højt 
sundhedsydelsesniveau for pensionister. 
På grundlag heraf er målene:

Or. en

Ændringsforslag 100
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme skabelsen af en bæredygtig og i 
henseende til de fysiske omgivelser 
barrierefri kultur med aktiv aldring i 
Europa baseret på et samfund for alle 
aldersgrupper og på solidaritet mellem 
generationerne. Inden for disse rammer 
skal det europæiske år befordre og støtte 
den indsats, som medlemsstaterne, deres 
regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, 
herunder kirker og foreninger, der er 
aktive inden for bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse, gør for at fremme 
aktiv aldring, og gøre mere for at 
mobilisere potentialet hos den hurtigt 
voksende befolkningsgruppe i slutningen 
af 50'erne og ældre og derigennem bevare 
ældres vitalitet, øge deres deltagelse i 
samfundslivet, skabe et samfund for alle 
aldersgrupper og fremme solidaritet og 
samarbejde mellem generationerne. Aktiv 
aldring betyder, at der skabes bedre 
muligheder og arbejdsvilkår for at give 
ældre arbejdstagere mulighed for at yde 
deres bidrag på arbejdsmarkedet, at social 
udstødelse bekæmpes ved at støtte ældres 
rolle i familielivet, herunder fælles 
planlægning af fremtiden, og i frivillige 
aktiviteter og deres aktive deltagelse i 
samfundet, og at man tilskynder til en sund 
alderdom. På grundlag heraf er målene:
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Or. en

Ændringsforslag 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 

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

på en vision om et samfund for alle 
aldersgrupper og på solidaritet mellem 
generationerne. Inden for disse rammer 
skal det europæiske år fremme og støtte 
den indsats, som medlemsstaterne, deres 
regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, erhvervssektoren
og civilsamfundet, herunder foreninger, 
der er aktive inden for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse, gør for at 
fremme aktiv aldring, og gøre mere for at 
mobilisere potentialet hos den hurtigt 
voksende befolkningsgruppe i slutningen 
af 50'erne og ældre og derigennem bevare 
ældres vitalitet, øge deres deltagelse i 
samfundslivet og således skabe et 
bæredygtigt samfund for alle 
aldersgrupper og fremme solidaritet og 
samarbejde mellem generationerne. Det 
europæiske år skal også fremme konkrete 
foranstaltninger, der kan sikre øget 
inddragelse af ældre på arbejdsmarkedet 
samt uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesmuligheder for alle 
med det formål at begrænse arbejdsløshed 
of forhindre langfristet social udstødelse.
Aktiv aldring betyder, at der skabes bedre 
muligheder og arbejdsvilkår for at give 
ældre arbejdstagere mulighed for at yde 
deres bidrag på arbejdsmarkedet, at 
aldersdiskrimination og social udstødelse 
bekæmpes, at ældres rolle i familielivet og 
frivillige aktiviteter og deres aktive 
deltagelse i samfundet støttes, at der 
tilskyndes til en sund alderdom, og at en 
sådan fremmes ved hjælp af forebyggende 
foranstaltninger og adgang til sociale 
ydelser og sundhedsydelser af god 
kvalitet. På grundlag heraf er målene:

Or. en
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Ændringsforslag 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet, familielivet
og økonomien, fremme aktiv aldring og 
gøre mere for at mobilisere ældres 
potentiale for at imødegå de negative 
virkninger, som bølgen af pensioneringer 
af de store årgange og mindskelsen af den 
erhvervsaktive befolkning vil medføre.

Or. it

Ændringsforslag 104
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af sund og aktiv aldring for at fremhæve 
det nyttige bidrag, ældre giver familien, 
samfundet og økonomien, fremme og 
muliggøre aktiv deltagelse på 
arbejdsmarkedet for personer over 55 år, 
støtte vejledning i forbindelserne med de 
yngre genrationer og generelt gøre mere 
for at mobilisere ældres potentiale.

Or. cs
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Ændringsforslag 105
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, bekæmpe forskelsbehandling 
af ældre, fremme aktiv og sund aldring, 
fjerne barrierer og anerkende 
mangfoldigheden inden for alle 
aldersgrupper, forbedre mobiliseringen af
ældres potentiale uanset deres etniske eller 
kulturelle oprindelse, køn eller seksuel 
orientering og fremme lige muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 106
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 107
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, fremme aktiv aldring og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale 
ved at tilbyde dem muligheder for
uddannelse og livslang læring hele livet 
igennem, ved at sætte ældre i stand til at 
deltage aktivt i økonomisk udvikling og 
frivillige aktiviteter og ved at tilskynde 
ældre til at deltage i familie- og 
samfundslivet efterhånden som de bliver 
ældre.

Or. en

Begrundelse

Uddannelsesprogrammer og programmer for livslang læring kunne befordre ældres fulde 
deltagelse i samfundet og således fremme aktiv aldring.

Ændringsforslag 108
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, fremme aktiv aldring og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale. 
Det er vigtigt, at programmer for 
videregående uddannelse og 
erhvervsuddannelse fremmer en 
forvaltningskultur, der afspejler en 
bevidsthed om det værdifulde bidrag, som 
ældre ansatte kan yde, og at der vedtages 
foranstaltninger med det specifikke 
formål at holde både arbejdstagere og 
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arbejdsgivere behørigt underrettede. 

Or. el

Ændringsforslag 109
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Øge det generelle kendskab til værdien 
af aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, fremme aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale, 
idet der lægges særlig vægt på konkrete 
planer med henblik på bekæmpelse af 
fattigdom blandt ældre, navnlig blandt 
kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Beskytte ældre, der fortsætter med at 
udøve en aktivitet, uanset i hvilken 
organisationskategori denne aktivitet 
udøves, ved hjælp af passende lægeligt 
tilsyn.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med de i betragtningerne omhandlede konklusioner ("sund og værdig 
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aldring" og "fremme en sund og aktiv aldrende befolkning af hensyn til den sociale 
samhørighed") bør ældre, der udøver en erhvervsmæssig aktivitet, nyde godt af passende 
lægelig beskyttelse.  Således bør der tages hensyn til de handicap, som ældre mennesker 
muligvis lider af, og fastlægges et særligt sundhedsprogram. 

Ændringsforslag 111
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 112
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 113
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 114
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el

Ændringsforslag 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 116
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Fremme debatten og udvikle 
udvekslingen af gensidig læring mellem 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer for at fremme politikker 
vedrørende aktiv aldring, fremme 
bæredygtige og sikre pensionssystemer i 
Europa baseret på forskellige 
kombinationer af erhvervstilknyttede og 
private pensionsordninger, udpege og 
formidle god praksis og tilskynde til 
kooperation og synergi.

Or. en

Ændringsforslag 117
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker og en horisontal tilgang gennem 
specifikke aktiviteter og forpligte sig til 
gennemførelse af specifikke mål 
vedrørende sund og aktiv aldring 
(herunder foranstaltninger til fremme af 
adgangen til passende sundhedsydelser og 
sociale ydelser af høj kvalitet).

Or. en

Ændringsforslag 118
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
innovative og lokalt relevante løsninger
og forpligte sig til gennemførelse af 
specifikke mål vedrørende aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 119
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 120
Jean Lambert

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give Den 
Europæiske Union, medlemsstaterne og 
interesserede parter på alle niveauer, under 
omfattende inddragelse af civilsamfundet, 
herunder erhvervssektoren, mulighed for 
at udvikle og dele politikker gennem 
specifikke aktiviteter og forpligte sig til 
gennemførelse af specifikke mål 
vedrørende aktiv aldring.

Or. en

Ændringsforslag 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 
vedtage konkrete foranstaltninger i 
forbindelse med specifikke mål vedrørende 
aktiv aldring.

Or. it

Ændringsforslag 122
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter på 
alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 
forpligte sig til gennemførelse af specifikke 
mål vedrørende aktiv aldring med særlig 
vægt på fremme af informationsstrategier 
og af korrekt gennemførelse af 
retningslinjer for sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen, eftersom dette har 
central betydning for en politik for aktiv 
aldring.

Or. el

Ændringsforslag 123
Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Give en ramme for engagementer og 
konkrete aktioner for at give den 
europæiske Union, medlemsstaterne og 
interesserede parter på alle niveauer, under 
omfattende inddragelse af civilsamfundet 
og erhvervssektoren, mulighed for at 
udvikle politikker gennem specifikke 
aktiviteter og forpligte sig til 
gennemførelse af specifikke mål 
vedrørende aktiv aldring og for at 
bekæmpe den uretfærdige sociale 
fordeling af omkostningerne ved krisen, 
idet det i visse medlemsstater er de ældre, 
der er hårdest ramt af 
krisebekæmpelsesforanstaltninger, 
pensionsnedskæringer og 
sundhedsydelser og sociale ydelser af 
dårlig kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 124
Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Fremme indførelsen af sådanne 
konsekvente strukturpolitikker til fordel 
for familien, som kan få en 
betydningsfuld indvirkning på den 
demografiske udvikling; disse politikker 
kunne tage form af foranstaltninger til 
støtte for moderskab, børneopdragelse, 
forening af arbejds- og familieliv og 
opgradering af det arbejde, ældre udfører 
for familien, i et perspektiv med 
udveksling af kultur og værdier mellem 
ældre og unge.

Or. it

Ændringsforslag 126
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Enten indføre eller styrke strukturelle 
beskatningspolitikker til fordel for 
nonprofitorganisationer, således at disse 
kan planlægge og udøve deres aktiviteter 
til støtte for aldrende mennesker og 
dårligt stillede samfundsgrupper på 
kontinuerlig og ikke blot lejlighedsvis 
basis. 

Or. en
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Ændringsforslag 127
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Fremme udviklingen af omfattende 
aldersforvaltningsstrategier på nationalt 
plan og virksomhedsplan gennem 
udvikling af nye former for bestemmelser 
vedrørende balancen mellem arbejdsliv og 
familieliv, som er tilpasset ældre 
arbejdstageres specifikke behov, og 
gennem belønning af mennesker, der 
arbejder længere.

Or. en

Ændringsforslag 128
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Fremme udvekslingen af idéer på 
europæisk plan om betydningen af 
forebyggelse som et separat 
sundhedspolitisk spørgsmål, idet der i
denne forbindelse navnlig skal tages 
hensyn til aldersbetingede lidelser.

Or. de

Ændringsforslag 129
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) sammen med de mål, Europa-
Parlamentet opstillede i sin betænkning af 
6. oktober 2010 om solidaritet mellem 
generationerne:
- at øge ældres værdighed, sundhed, 
livskvalitet og selvstændighed
- at give ældre lige adgang til 
sundhedsydelser uanset indkomst
- navnlig at henlede opmærksomheden på 
sundhedsrisiciene for mennesker, der 
pludselig ophører med at være 
erhvervsaktive
- at lægge vægt på forebyggelse af 
sundhedsproblemer, hvilket kræver, at 
medlemsstaterne støtter en sund livsstil og 
træffer hensigtsmæssige foranstaltninger 
til begrænsning af rygning, 
alkoholmisbrug, fedme og andre store 
sundhedsrisici.

Or. de

Ændringsforslag 130
Georges Bach, Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Bedre generel anerkendelse og 
fremme af ældres bidrag til den 
økonomiske og sociale udvikling i 
Europa, navnlig anerkendelse af deres 
erfaring som en klar merværdi for 
økonomien og samfundet.

Or. de
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Ændringsforslag 131
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer, arrangementer og initiativer 
for at skabe debat, større opmærksomhed 
og fremme indgåelse af specifikke 
forpligtelser

– konferencer, arrangementer og initiativer, 
hvori erhvervssektoren og SMV'er vil 
blive nært inddraget, for at skabe debat, 
større opmærksomhed og fremme 
indgåelse af specifikke forpligtelser, der 
bidrager til bæredygtige og langvarige 
resultater gennem evaluering af effektive 
metoder og foranstaltninger med henblik 
på fremtidige initiativer og aktiviteter på 
området aktiv aldring

Or. cs

Ændringsforslag 132
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer, arrangementer og initiativer 
for at skabe debat, større opmærksomhed 
og fremme indgåelse af specifikke 
forpligtelser

– konferencer, arrangementer og initiativer, 
under aktiv inddragelse af civilsamfundet 
og arbejdsmarkedets parter, for at skabe 
debat, større opmærksomhed og fremme 
indgåelse af specifikke forpligtelser 

Or. ro

Ændringsforslag 133
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer, arrangementer og initiativer 
for at skabe debat, større opmærksomhed 
og fremme indgåelse af specifikke 
forpligtelser

– konferencer, arrangementer, kulturelle 
forummer, workshopper og initiativer for 
at skabe debat, større opmærksomhed og 
fremme indgåelse af specifikke 
forpligtelser

Or. en

Begrundelse

Workshopper og kulturelle forummer kunne bidrage til at mobilisere den brede offentlighed 
ved hovedsagelig at fokusere på drøftelser mellem generationerne og frivillige aktiviteter.

Ændringsforslag 134
Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer, arrangementer og initiativer 
for at skabe debat, større opmærksomhed 
og fremme indgåelse af specifikke 
forpligtelser

– konferencer, arrangementer og initiativer, 
under omfattende inddragelse af 
civilsamfundet og kirker, for at skabe 
debat, større opmærksomhed og fremme 
indgåelse af specifikke forpligtelser og 
dermed bidrage til vedvarende og varige 
virkninger

Or. en

Ændringsforslag 135
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations- og pr-kampagner og – informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner i en form, der er 
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oplysningskampagner tilpasset nationale, regionale og lokale 
forhold og målgrupper, og under 
anvendelse af multimedier og innovative 
og nye metoder

Or. en

Ændringsforslag 136
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner

informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner under anvendelse af 
multimedier og sociale netværk

Or. ro

Ændringsforslag 137
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner

– informations- og pr-kampagner og 
oplysnings- og uddannelseskampagner

Or. en

Ændringsforslag 138
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forummer til konsolidering og 
analysering af beviser på fordele samt af 
forskellige metoder til inddragelse af 
ældre med det formål at udarbejde 
evidensbaserede retningslinjer for bedste 
praksis

Or. en

Ændringsforslag 139
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udveksling af informationer, erfaringer 
og eksempler på god praksis

– udveksling af informationer, erfaringer 
og eksempler på god praksis inden for 
rammerne af den åbne 
koordinationsmetode, navnlig med 
henblik på at sikre social inklusion af alle 
og adgang til sundhedsydelser og 
langfristet pleje af høj kvalitet 

Or. en

Begrundelse

Den åbne koordinationsmetode har vist sig at være et nyttigt værktøj til fremme af politiske 
udviklinger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 140
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forskning og undersøgelser på EU-niveau – forskning og undersøgelser på EU-niveau 
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eller nationalt niveau og formidling af 
resultaterne.

eller nationalt niveau og formidling af 
resultaterne – med vægt på de økonomiske 
og sociale virkninger af en politik for 
aktiv aldring.

Or. el

Ændringsforslag 141
Edit Bauer

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forskning og undersøgelser på EU-niveau 
eller nationalt niveau og formidling af 
resultaterne.

– forskning og undersøgelser på EU-niveau 
eller nationalt niveau, f.eks. vedrørende 
årsagerne til førtidspensionering, 
vedrørende vold mod ældre, vedrørende 
fleksible arbejdsmønstre for ældre og 
vedrørende formidling af resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 142
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– programmer for borgernes deltagelse i 
bestræbelserne på at nå målsætningerne 
med det europæiske år.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Edit Bauer

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med fokus på 
forebyggende sundhedsydelser med 
henblik på sund aldring.

Or. en

Ændringsforslag 144
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltninger med henblik på 
inddragelse af aldrende mennesker og 
unge i fælles initiativer, der tager sigte på 
at kaste lys over deres typiske kendetegn 
og de muligheder, som drøftelser mellem 
generationerne frembyder.

Or. en

Ændringsforslag 145
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder samt 
inklusionen af handicappede og af 
personer tilhørende etniske mindretal, 
navnlig romamindretallet, ved 
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gennemførelsen af det europæiske år.

Or. ro

Ændringsforslag 146
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder og for at 
tage hensyn til behovet for at inddrage 
alle generationer i gennemførelsen af det 
europæiske år og søger at udvikle en 
inklusiv tilgang til alle generationer 
gennem anerkendelse af deres 
mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger ved gennemførelsen af det 
europæiske år for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder og for at 
bekæmpe alle de former for 
forskelsbehandling, som ældre udsættes 
for.

Or. it
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Ændringsforslag 148
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
tager hensyn til behovet for at inddrage 
særkenderne ved kvinders og mænds 
situation ved gennemførelsen af det 
europæiske år.  

Or. en

Ændringsforslag 149
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at inddrage aspektet lige 
muligheder for mænd og kvinder ved 
gennemførelsen af det europæiske år og 
fokuserer i den forbindelse hovedsagelig 
på både kvinders og mænds særlige 
behov, navnlig enlige ældre kvinders 
behov (bl.a. kroniske sygdomme, 
fattigdom osv.).

Or. en

Begrundelse

Kvinder lever normalt længere end mænd. Kvinders lange levetid og deres traditionelle rolle 
som omsorgsperson i familien gør, at der er større sandsynlighed for, at de kommer til at lide 
af et dårligt helbred, som kunne udsætte dem for øget fattigdom, når de bliver ældre.
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Ændringsforslag 150
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tager hensyn til 
potentialet ved grænseoverskridende 
aktiviteter på regionalt eller lokalt plan, 
når det gælder om at nå målene i artikel 
2.

Or. en

Ændringsforslag 151
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Finansiel ramme og budget

Den Europæiske Union stiller et budget 
på 20 mio. EUR til rådighed for det 
europæiske år for aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne, hvoraf 
10 mio. EUR er reserveret til aktiviteter i 
medlemsstaterne, som påtager sig at 
bidrage med yderligere 10 mio. EUR.

Or. de

Ændringsforslag 152
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 4 



AM\856841DA.doc 73/76 PE458.631v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 
nationale koordinatorer sørger også for, at 
nationale aktiviteter koordineres 
hensigtsmæssigt, og at relevante aktører, 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer inddrages i 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 153
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 
nationale koordinatorer arbejder
uafhængigt, uden udelukkende at afspejle 
regeringernes synspunkter, og sørger også 
for, at nationale aktiviteter koordineres og 
gennemføres hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 154
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen indkalder til møder mellem 
de nationale koordinatorer med henblik på 
koordination på EU-niveau og udveksling 
af informationer, herunder informationer 
om medlemsstaternes forpligtelser og 
gennemførelsen heraf. Kommissionen 
overvåger udviklingerne på nationalt, 
regionalt og lokalt plan ved hjælp af 
evalueringsmetoder, herunder anvendelse 
af komparative indikatorer, og kan om 
nødvendigt indføre nye måder og midler 
til opnåelse af politiske målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at vurdere de fremskridt, der gøres på nationalt, regionalt og lokalt plan med 
hensyn til gennemførelsen af politikker vedrørende ordentlige sundhedsvilkår for og inklusion 
af ældre. En sådan vurdering bør foretages af Kommissionen ved hjælp af en række 
disponible værktøjer og instrumenter.

Ændringsforslag 155
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's medfinansiering af aktiviteter i det 
europæiske år sker i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter, navnlig inden 
for områderne beskæftigelse, sociale 
anliggender og ligestilling. Hvor det er 
hensigtsmæssigt, kan programmer og 
politikker inden for andre områder, som 
også bidrager til fremme af aktiv aldring, 
f.eks. uddannelse og kultur, sundhed, 
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forskning, informationssamfundet, 
regionalpolitik og transportpolitik samt 
bolig- og boliglånspolitikker og -
praksisser, også støtte det europæiske år.

Or. en

Ændringsforslag 156
Martin Kastler

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det europæiske år vil være et prioriteret 
emne i de kommunikationsaktiviteter, som 
Kommissionens repræsentationer i 
medlemsstaterne udfolder, og i 
arbejdsprogrammerne for relevante 
centrale EU-netværk, som modtager støtte 
til deres driftsudgifter fra Unionens 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 157
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår evaluering opfordrer 
Kommissionen de nationale statistiske 
kontorer til at lægge særlig vægt på 
evalueringen af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede aktiviteter, som fandt sted på 
deres område i det europæiske år, og til 
navnlig at tage offentlighedens støtte 
heraf med i betragtning. 

Or. en
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Ændringsforslag 158
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2014 fremlægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelsen, 
resultaterne og den generelle vurdering af 
de initiativer, der er fastlagt i nærværende 
afgørelse.

Senest den 30. juni 2014 fremlægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelsen, 
resultaterne og den generelle vurdering af 
de kommissions- og 
medlemsstatsinitiativer, der er fastlagt i 
nærværende afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 159
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2013 forelægger 
medlemsstaterne en landerapport for 
Kommissionen om gennemførelsen og om 
resultaterne sammen med deres samlede 
vurdering af de initiativ er, der er fastlagt 
i denne afgørelse.

Or. en


