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Tarkistus 25
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON PÄÄTÖS aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisesta 
teemavuodesta (2012) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON PÄÄTÖS aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun eurooppalaisesta 
teemavuodesta (2012) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 26
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
25 artiklan mukaan unioni tunnustaa 
ikääntyneiden henkilöiden oikeuden 
ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä 
oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen 
elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa 
näitä oikeuksia.

(3) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
25 artiklan mukaan unioni tunnustaa 
iäkkäiden ihmisten oikeuden saada 
asianmukaista terveyteen liittyvää apua ja 
sosiaalista tukea, oikeuden ihmisarvoiseen 
ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden 
osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja 
kulttuurielämään ja se kunnioittaa näitä 
oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 27
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ikääntyminen on epäilemättä haaste 
koko yhteiskunnalle ja kaikille 
sukupolville Euroopassa, mutta siinä on 
myös kyse sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta ja ennen kaikkea 
perheen asemasta.

Or. cs

Tarkistus 28
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Perusoikeuskirjan 34 artiklan 
mukaan unioni tunnustaa oikeuden 
sosiaaliturvaetuuksiin ja 
sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja.

Or. en

Tarkistus 29
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Perusoikeuskirjan 35 artiklan 
mukaan unioni tunnustaa jokaiselle 
kuuluvan oikeuden saada tasokasta 
ehkäisevää terveydenhoitoa.

Or. en
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Tarkistus 30
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on terveen ja 
aktiivisen ikääntymisen edistäminen ja 
näin ollen sen varmistaminen, että suurilla 
ikäluokilla, jotka ovat kokonaisuutena 
katsoen terveempiä ja paremmin 
koulutettuja kuin muut vastaavat ikäluokat 
ennen niitä, on hyvät mahdollisuudet 
työskentelyyn ja aktiiviseen 
osallistumiseen yhteiskunnassa. 
Työsuhteiden joustavuutta – erityisesti 
niin sanottuja epätyypillisiä 
työsopimuksia – on edistettävä, jotta 
voidaan varmistaa, että kaikki voivat 
tehdä työtä omien edellytystensä 
mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 31
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
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varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

varmistaminen, että nopeasti kasvavalla 
väestönosalla, joka muodostuu tällä 
hetkellä 60 vuoden ikää lähestyvistä ja 
sitä vanhemmista, jotka ovat 
kokonaisuutena katsoen terveempiä ja 
paremmin koulutettuja kuin aiemmat 
sukupolvet, on hyvät mahdollisuudet 
työskentelyyn ja aktiiviseen 
osallistumiseen yhteiskunnassa ja perhe-
elämässä.

Or. en

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin, erityisesti 
talouden taantuman ja budjettirajoitusten 
lisääntymisen aikaan. Ikärakenteen 
nopeaan muuttumiseen vastatessa 
avainasemassa on aktiivisen ikääntymisen 
edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

Or. en

Perustelu

Talouden taantuman aikaan on entistäkin tärkeämpää puuttua väestörakenteen muutosta 
koskevaan ongelmaan ja kohdata ikääntyvän yhteiskunnan tulevat tarpeet kestävällä ja 
asianmukaisella tavalla.
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Tarkistus 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen
yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskennellä ja 
osallistua aktiivisesti perhe-elämään, 
sosiaaliseen elämään ja yhteisöelämään, 
kuten vapaaehtoistoimintaan, elinikäiseen 
oppimiseen, kulttuuri-ilmaisuun ja 
urheiluun.

Or. en

Tarkistus 34
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. Yksi tapa 
vastata ikärakenteen nopeaan 
muuttumiseen on aktiivisen ikääntymisen 
edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 



PE458.631v01-00 8/79 AM\856841FI.doc

FI

jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.
Toinen tapa vastata on edistää 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta.

Or. en

Tarkistus 35
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. 
Aktiivinen ikääntyminen edellyttää 
vastaavasti monimuotoisen 
lähestymistavan hyväksymistä ja 
sitoutumista toimenpiteisiin, joita 
sovelletaan koko elämän ajan eikä 
niinkään tiettyyn ikäryhmään.

Or. el
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Tarkistus 36
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen 
yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on elinikäisen 
aktiivisen ikääntymisen kestävän 
kulttuurin luomisen edistäminen ja näin 
ollen sen varmistaminen, että nopeasti 
kasvavalla väestönosalla, joka muodostuu 
tällä hetkellä 60 vuoden ikää lähestyvistä 
ja sitä vanhemmista, jotka ovat 
kokonaisuutena katsoen terveempiä ja 
paremmin koulutettuja kuin aiemmat 
sukupolvet, on hyvät mahdollisuudet 
työskennellä ja osallistua aktiivisesti 
yhteiskunta- ja perhe-elämään.

Or. en

Tarkistus 37
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa on keskeistä edistää elinikäisen
aktiivisen ikääntymisen kestävää 
kulttuuria esteettömässä ympäristössä ja 
näin ollen varmistaa, että nopeasti 
kasvavalla väestönosalla, joka muodostuu 
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muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen 
yhteiskunnassa.

tällä hetkellä 60 vuoden ikää lähestyvistä 
ja sitä vanhemmista, jotka ovat 
kokonaisuutena katsoen terveempiä ja 
paremmin koulutettuja kuin muut vastaavat 
ikäryhmät ennen niitä, on hyvät 
mahdollisuudet työskennellä ja osallistua 
aktiivisesti perhe- ja yhteiskuntaelämään.

Or. en

Tarkistus 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 39
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 

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

edistää tervettä ikääntymistä. Olennainen 
tekijä siinä on terveys- ja 
sosiaalipalvelujen saatavuus. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. cs

Tarkistus 40
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää kaikkien ihmisten tervettä 
ikääntymistä. Terve ikääntyminen on 
prosessi, jossa optimoidaan 
mahdollisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja 
henkiseen hyvinvointiin, jotta ikääntyneet 
voivat osallistua aktiivisesti 
yhteiskuntaelämään ilman syrjintää ja 
nauttia itsenäisestä, laadukkaasta 
elämästä. Terve ikääntyminen voi myös
auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten 
osallistumista työelämään, mahdollistaa 
heidän pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en
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Tarkistus 41
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita. Tältä osin eläkeiän 
saavuttamiseen pitäisi liittyä hanke, jonka 
tavoitteena olisi se, että ikääntyvä 
ihminen käyttäisi aktiivisesti osaamistaan 
jatkamalla työskentelyä tai osallistumalla 
vapaaehtoistoimintaan, myös työn piiriin 
kuuluvaan vapaaehtoistoimintaan. 

Or. en

Tarkistus 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä ja lisätä EU:n 
kansalaisten valveutuneisuutta väestön 
ikääntymiseen liittyvien ongelmien 
suhteen. Terve ikääntyminen voi auttaa 
lisäämään iäkkäiden ihmisten 
osallistumista työelämään, mahdollistaa 
heidän pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa ja heidän osallistumisensa 
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kohdistuvia paineita. yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan, 
kuten vapaaehtoistyöhön, parantaa heidän 
elämänlaatuaan, rajoittaa terveydenhuolto-, 
eläke- ja sosiaalijärjestelmiin kohdistuvia 
paineita ja auttaa heitä elämään 
tyydyttävää elämää vanhuksina.

Or. en

Tarkistus 43
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita. Iäkkäiden ihmisten 
kattava integroiminen yhteiskuntaan on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan välttää 
kaikenlainen erottelu, jonka takia iäkkäät 
saattaisivat pitää itseään tai heihin 
saatettaisiin suhtautua toisen luokan 
kansalaisina.

Or. el

Tarkistus 44
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää kaikkien ja erityisesti iäkkäiden 
ihmisten tervettä ikääntymistä tukemalla 
heidän elinvoimaisuuttaan ja 
ihmisarvoaan. Terve ikääntyminen on 
prosessi, jossa optimoidaan 
mahdollisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja 
henkiseen hyvinvointiin, jotta ikääntyneet 
voivat osallistua aktiivisesti 
yhteiskuntaelämään ilman syrjintää ja 
nauttia itsenäisestä, laadukkaasta 
elämästä. Terve ikääntyminen voi myös
auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten 
osallistumista työelämään, mahdollistaa 
heidän pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en

Tarkistus 45
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää kaikkien ja erityisesti iäkkäiden 
ihmisten tervettä ikääntymistä tukemalla 
heidän elinvoimaisuuttaan ja 
ihmisarvoaan. Terve ikääntyminen voi 
auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten 
osallistumista työelämään ja mahdollistaa 
heidän pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, korkeampi palvelutaso ja 
esteetön ympäristö voivat parantaa heidän 
elämänlaatuaan, ja lisäksi terve 
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ikääntyminen voi rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en

Tarkistus 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita. Kroonisista 
sairauksista kärsiviä mutta muuten 
hyvinvoivia ikääntyneitä pitäisi hoitaa 
ilman ennakkoluuloja ja syrjintää.

Or. en

Tarkistus 47
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää kaikkien ja erityisesti iäkkäiden 
ihmisten tervettä ikääntymistä tukemalla 
heidän elinvoimaisuuttaan ja 
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työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

ihmisarvoaan. Terve ikääntyminen on 
prosessi, jossa optimoidaan 
mahdollisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja 
henkiseen hyvinvointiin, jotta ikääntyneet 
voivat osallistua aktiivisesti
yhteiskuntaelämään ilman syrjintää ja 
nauttia itsenäisestä, laadukkaasta 
elämästä. Terve ikääntyminen voi myös
auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten 
osallistumista työelämään, mahdollistaa 
heidän pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en

Tarkistus 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen ja siitä johtuvan kroonisten 
sairauksien lisääntymisen vuoksi on 
entistä tärkeämpää edistää tervettä 
ikääntymistä ja tehdä aloitteita 
ikääntymisprosessiin liittyvien 
terveysriskien, kuten 
ravitsemushäiriöiden, torjumiseksi. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en
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Perustelu

Monet iäkkäiden sairaudet johtuvat ravitsemustekijöistä, joista osa on vaikuttanut heihin 
lapsuudesta asti. Näitä tekijöitä pahentavat usein muutokset, jotka tapahtuvat luonnostaan 
ikääntymisen myötä. EU:ssa ravitsemushäiriöistä kärsivien ihmisten 
terveydenhoitokustannuksiksi arvioidaan 120 miljardia euroa vuodessa.

Tarkistus 49
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin, 
jotta iäkkään sukupolven jäämistä tiedon 
ulkopuolelle voidaan torjua. Uusien 
tekniikoiden saatavuus ja käyttäminen on 
perusedellytys aktiiviselle ikääntymiselle 
ja sosiaaliselle osallisuudelle.

Or. cs

Tarkistus 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Aktiivisesta ikääntymisestä tulee 
strategisesti merkittävä asia, sillä 
talouskriisi, jonka vaikutukset ovat 
lisänneet joukkotyöttömyyttä, iäkkäiden 
työntekijöiden irtisanomisia ja työn 
epävarmuutta, asettaa haasteita iäkkäitä 
ihmisiä, heidän sosiaalista osallisuuttaan 
ja köyhyysvaarassa olevan väestön 
pienentämistä koskevien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiselle.
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Or. it

Tarkistus 51
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Terveen ikääntymisen pitäisi olla 
prosessi, joka tarjoaa ihmisille 
mahdollisuuden hallita ja parantaa 
terveyttään siten, että heillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet saada laadukasta 
terveydenhoitoa ja pitkäaikaishoitoa. 
Terveeseen ikääntymiseen voidaan pyrkiä 
harrastamalla sopivaa liikuntaa, syömällä 
terveellisesti ja ottamalla vanhemmalla 
iällä oikeita lääkkeitä sekä torjumalla 
ikäihmisten hyväksikäyttöä, myös fyysistä, 
seksuaalista, psykologista ja taloudellista 
hyväksikäyttöä ja laiminlyöntiä.

Or. en

Perustelu

Aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi terveydenhoitojärjestelmissä pitäisi keskittyä paitsi 
parantamaan terveyttä ja ehkäisemään sairauksia myös torjumaan hyväksikäyttöä, josta 
ikäihmiset usein kärsivät ja joka loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan.

Tarkistus 52
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Aktiivista ikääntymistä koskevan 
strategian edistämisessä ja suunnittelussa 
on moniin Euroopan maihin vaikuttavien 
ankaran talous- ja yhteiskuntakriisin 
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kaltaisten ongelmien takia otettava 
huomioon yhteiskunnan ja työvoiman 
heikossa asemassa olevat osat, jotta 
voidaan välttää kaikki työmarkkinoiden 
pirstaloituminen ja köyhyystason nousu.

Or. el

Tarkistus 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio esitti kantansa EU:n 
kohtaamista väestörakenteellisista 
haasteista ja mahdollisuuksista niiden 
ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa ”Euroopan 
väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin” ja 21 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa ”EU:n väestön ikääntymisen 
vaikutusten käsittelystä”.

(6) Komissio esitti kantansa EU:n 
kohtaamista väestörakenteellisista 
haasteista ja mahdollisuuksista niiden 
ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa ”Euroopan 
väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin” ja 21 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa ”EU:n väestön ikääntymisen 
vaikutusten käsittelystä”. Yksi näistä 
haasteista on hoivaa tarvitsevien 
iäkkäiden ihmisten kasvava määrä. Tätä 
hoivaa antavat enimmäkseen 
omaishoitajat, jotka eivät saa 
hoivatyöstään palkkaa. Tähän tärkeään 
resurssiin kohdistuu paineita.

Or. en

Tarkistus 54
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vanhempien sukupolvien 
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kulttuurinen ja etninen moninaisuus 
lisääntyy EU:ssa entisestään. Siksi on 
edistettävä aktiivisesti yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja kannustettava 
osallistumaan. Aktiivisilla kansalaisilla, 
joilla on erilaiset kulttuuritaustat, on 
yhteiskunnassa tärkeä tehtävä kuilujen 
kaventajina, ja he edistävät integraatiota 
ja antavat oman panoksensa talouteen.

Or. en

Tarkistus 55
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä 
helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta 
”Euroopan väestörakenteen muutoksen 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet: 
iäkkäiden ihmisten osallistuminen 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen”. Siinä korostettiin tarvetta 
parantaa iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia aktiiviseen 
osallistumiseen, uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia (”senioritalous”), joita 
syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät 
ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä 
tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten 
myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä.

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä 
helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta 
”Euroopan väestörakenteen muutoksen 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet: 
iäkkäiden ihmisten osallistuminen 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen”. Siinä korostettiin tarvetta 
parantaa iäkkäiden ihmisten 
mahdollisuuksia aktiiviseen 
osallistumiseen, uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia (”senioritalous”), joita 
syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät 
ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä 
tavaroita ja palveluja, sekä 
mahdollisimman hyvän terveyden ja 
elämänlaadun (joka käsittää myös 
mahdollisuuden saada asianmukaista ja 
laadukasta terveydenhoitoa) ja iäkkäiden 
ihmisten myönteisen julkisen kuvan 
tärkeyttä.

Or. en
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Tarkistus 56
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Slovenian puheenjohtajakaudella 
12 – 13 päivänä kesäkuuta 2008 
järjestetyssä konferenssissa, jonka 
aiheena oli ”Yhdessä mielenterveyden ja 
hyvinvoinnin puolesta”, julkistettiin 
mielenterveyttä ja hyvinvointia koskeva 
eurooppalainen sopimus.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen tavoitteena on laatia yhteisesti hyväksyttyjä suosituksia viidellä alueella, joista 
yksi on ikääntyneiden mielenterveys. Mielenterveysasioiden käsittely on hyvin tärkeää 
aktiivisen ikääntymisen edistämisen ja EU:n sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 57
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä 
kesäkuuta 2009 päätelmät aiheesta 
”Naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas 
ikääntyminen”. Niissä tunnustetaan, että 
aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas 
ikääntyminen on haasteellista iäkkäille 
naisille ja miehille kaikkialla EU:ssa, ja 
ehdotetaan jäsenvaltioille ja komissiolle 
useita toimenpiteitä, muun muassa 
sellaisen aktiivista ikääntymistä koskevan 
politiikan edistämistä, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
tilanteet sekä miesten ja naisten 



PE458.631v01-00 22/79 AM\856841FI.doc

FI

kohtaamat erilaiset haasteet.

Or. en

Tarkistus 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
marraskuuta 2009 päätelmät aiheesta 
”Terve ja arvokas ikääntyminen” ja kehotti 
komissiota muun muassa ”kehittämään 
aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi 
valistuskampanjoita, kuten mahdollinen 
Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden eurooppalainen 
vuosi 2012”.

(9) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
marraskuuta 2009 päätelmät aiheesta 
”Terve ja arvokas ikääntyminen” ja kehotti 
komissiota muun muassa ”kehittämään 
aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi 
valistuskampanjoita, kuten mahdollinen 
Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden eurooppalainen 
vuosi 2012”. Näissä päätelmissä 
korostetaan myös, miten tärkeää on ottaa 
huomioon omaishoitoon ja omaishoitajiin 
liittyvät kysymykset, jotka ovat hyvin 
tärkeitä sukupolvien välisen yhteisvastuun 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 59
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vuosi 2012 tulisi nimetä ”aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi”, kuten Euroopan 
parlamentti on jo vaatinut valiokunnissa 
käydyissä keskusteluissa ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta 11 päivänä 
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marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa, mikä lopulta johti 
Euroopan komission viralliseen 
ehdotukseen eurooppalaisen teemavuoden 
järjestämisestä.

Or. en

Tarkistus 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ihannetilanteessa Eurooppalaisen 
teemavuoden seurauksena pitäisi perustaa 
eurooppalainen verkosto kokemusten 
vaihtamista sekä kyseisellä alalla 
kansallisella tai paikallisella tasolla 
toteutettujen ratkaisujen vertailemista 
varten.

Or. it

Tarkistus 62
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Neuvosto hyväksyi 7 päivänä 
kesäkuuta 2010 päätelmät aiheesta 
”Aktiivisena ikääntyminen” ja pyysi 
komissiota ”jatkamaan vuonna 2012 
järjestettävän aktiivisena ikääntymistä 
koskevan eurooppalaisen teemavuoden 
valmisteluja; vuoden aikana voidaan 
korostaa hyötyjä aktiivisena ikääntymisestä 
ja sen vaikutuksesta sukupolvien väliseen 
yhteisvastuuseen ja julkistaa lupaavia 
aloitteita aktiivisena ikääntymisen tueksi 
kaikilla tasoilla”.

(11) Neuvosto hyväksyi 7 päivänä 
kesäkuuta 2010 päätelmät aiheesta 
”Aktiivisena ikääntyminen” ja pyysi 
komissiota ”jatkamaan vuonna 2012 
järjestettävän aktiivisena ikääntymistä 
koskevan eurooppalaisen teemavuoden 
valmisteluja; vuoden aikana voidaan 
korostaa hyötyjä terveenä ja aktiivisena 
ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta 
sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen ja 
julkistaa lupaavia aloitteita terveenä ja 
aktiivisena ikääntymisen tueksi kaikilla 
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tasoilla”.

Or. en

Tarkistus 63
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan parlamentti antoi
11 päivänä marraskuuta 2010 
päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta. 
Päätöslauselmassa se katsoi, että 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä aktiivisesta 
ikääntymisestä yksi tulevien vuosien 
painopisteistä, ja korosti, että 
eurooppalaisen teemavuoden 2010 pitäisi 
erityisesti painottaa ikääntyneiden 
ihmisten panosta yhteiskunnan 
toiminnassa ja tarjota tilaisuuksia 
sukupolvien välisen solidaarisuuden, 
yhteisen toiminnan ja keskinäisen 
ymmärryksen edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 64
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan parlamentti antoi 
11 päivänä marraskuuta 2010 
päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta. 
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Päätöslauselmassa se katsoi, että 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä aktiivisesta 
ikääntymisestä yksi tulevien vuosien 
painopisteistä, ja korosti, että 
eurooppalaisen teemavuoden 2010 pitäisi 
erityisesti painottaa ikääntyneiden 
ihmisten panosta yhteiskunnan 
toiminnassa ja tarjota tilaisuuksia 
sukupolvien välisen solidaarisuuden ja 
yhteisen toiminnan edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 65
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Myös Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea ja alueiden komitea 
korostavat lausunnoissaan aktiivisen 
ikääntymisen kulttuurin merkitystä 
Euroopalle. Erityisen tärkeää on kaikille 
sukupolville suunnattu terveydenhuolto ja 
iästä johtuvien sairauksien 
ennaltaehkäisy, kuten talous- ja 
sosiaalikomitea toteaa aiheesta ”Väestön 
ikääntymisen vaikutukset 
terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin” 15 päivänä 
heinäkuuta 20101 antamassaan 
lausunnossa.
______________
1 EUVL C 44, 11.2.2011, s. 10.

Or. en
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Tarkistus 66
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Väestörakenteen muutokseen 
vastaamisesta ja sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
suhtautui erityisen myönteisesti siihen, 
että monet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot ovat julistaneet huhtikuun 
29. päivän ”sukupolvien välisen 
solidaarisuuden päiväksi”. Euroopan 
parlamentti on lisäksi kehottanut 
komissiota laatimaan ehdotuksen, jotta 
vuodesta 2012 tehtäisiin ”aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalainen 
teemavuosi”, jonka tavoitteena on 
painottaa ikääntyneiden ihmisten panosta 
yhteiskunnan toiminnassa sekä tarjota 
nuorille ja ikääntyneille ihmisille 
tilaisuuksia yhteiseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 67
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Komissio totesi toisessa kahden 
vuoden välein julkaistavassa 
kertomuksessa yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista, että vaikka sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kysyntä kasvaa, monissa 
maissa on hoiva-alan työntekijöistä pulaa 
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osaksi hoiva-alan työntekijöiden 
ikääntymisen vuoksi ja että henkilöstön 
vaihtuvuus on voimakasta. Koska 
henkilöstö on hoivapalvelujen alalla 
tärkeässä osassa, henkilöstöpulaan on 
puututtava, jotta voidaan taata, että 
saatavilla on riittävän laadukkaita 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja 
aktiivisen ikääntymisen tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 68
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
tervettä ja aktiivista ikääntymistä 
edistävillä politiikoilla, nostamaan 
iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.

Or. en
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Tarkistus 69
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä köyhyydeltä ja 
syrjäytymiseltä.

Or. en

Tarkistus 70
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
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kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.

kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista sekä politiikkaa, joka 
koskee aktiivista osallistamista 
esteettömässä ympäristössä, jotta ihmisille 
voidaan tarjota mahdollisuuksia eri 
elämänvaiheissa, heitä voidaan suojella
syrjäytymiseltä ja heidän aktiivista 
osallistumistaan yhteiskuntaan voidaan 
lisätä.

Or. en

Tarkistus 71
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Espanjan puheenjohtajakaudella 
29 – 30 päivänä huhtikuuta 2010 
pidetyssä konferenssissa, jonka aiheena 
oli ”Aktiivinen ja terve ikääntyminen”, 
esiteltiin EU:ssa sosiaalisen 
osallistumisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun alalla noudatettuja hyviä 
käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Aiheesta ”Aktiivinen ja terve ikääntyminen” järjestetty konferenssi oli merkittävä, koska 
siellä tuotiin esiin iäkkäiden ihmisten terveyden ja henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden 
säilyttämisen sekä sukupolvien välisten suhteiden edistämisen kannalta tärkeitä näkökohtia.
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Tarkistus 72
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy iäkkäitä 
ihmisiä koskevia määräyksiä.

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on usein yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Itsenäistä asumista ja 
yhteiskuntaan osallistumista tukevat 
toimet ovat tärkeitä. Tämä koskee myös 
toimia, jotka on suunnattu ikääntyneille 
vammaisille, jotka tarvitsevat paljon 
tukea, joilla on monenlaisia tarpeita ja 
jotka ovat erityisen heikossa asemassa ja 
vaarassa syrjäytyä. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy muun 
muassa iäkkäitä ihmisiä koskevia 
määräyksiä. Euroopan neuvosto antoi 
vuonna 2009 suosituksen ikääntymisestä 
ja vammaisuudesta 2000-luvulla. 
Suosituksen tavoitteena on tukea 
ikääntyvien vammaisten 
itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä 
elämää, parantaa palvelujen laatua ja 
taata heille yhtäläiset mahdollisuudet 
käyttää niitä. Siinä kehotetaan 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
innovatiivisia menetelmiä.

Or. en
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Tarkistus 73
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy iäkkäitä 
ihmisiä koskevia määräyksiä.

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on usein yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Itsenäistä asumista ja 
yhteiskuntaan osallistumista tukevat 
toimet ovat tärkeitä. Tämä koskee myös 
toimia, jotka on suunnattu ikääntyneille 
vammaisille, jotka tarvitsevat paljon 
tukea, joilla on monenlaisia tarpeita ja 
jotka ovat erityisen heikossa asemassa ja 
vaarassa syrjäytyä. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy muun 
muassa iäkkäitä ihmisiä koskevia 
määräyksiä. Euroopan neuvosto antoi 
vuonna 2009 suosituksen ikääntymisestä 
ja vammaisuudesta 2000-luvulla. 
Suosituksen tavoitteena on tukea 
ikääntyvien vammaisten 
itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä 
elämää, parantaa palvelujen laatua ja 
taata heille yhtäläiset mahdollisuudet 
käyttää niitä. Siinä kehotetaan 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
innovatiivisia menetelmiä.

Or. en
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Tarkistus 74
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy iäkkäitä 
ihmisiä koskevia määräyksiä.

(14) Komissio panee täytäntöön uutta 
Euroopan vammaisstrategiaa 2010–2020 
nimeltä ”Uudistettu sitoutuminen 
esteettömään Eurooppaan”. Siihen
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy muun 
muassa iäkkäitä ihmisiä koskevia 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 75
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komissio käyttää vuoden 2011 
talousarviosta noin 2 300 000 euroa 
ensisijaisesti eurooppalaiseen 
teemavuoteen liittyvien 
viestintätoimenpiteiden ja EU:n 
konferenssien rahoittamiseen ja aikoo 
varata vuoden 2012 talousarvioesityksestä 
vastaavanlaisen summan.

Or. en
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Tarkistus 76
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) eurooppalaisen teemavuoden aihe 
asetetaan etusijalle jäsenvaltioissa 
toimivien komission edustustojen 
viestintätoiminnassa sekä sellaisten 
keskeisten eurooppalaisten verkostojen 
työohjelmissa, joiden käyttökustannuksia 
tuetaan EU:n talousarviosta maksettavilla 
varoilla.

Or. en

Tarkistus 77
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Euroopan parlamentti huomautti jo
sukupolvien välisestä solidaarisuudesta 
11 päivänä marraskuuta 2010 
antamassaan päätöslauselmassa, että 
syntyvyys jäsenvaltioissa on pysynyt 
matalana vuosikymmeniä, mikä asettaa, 
jos ilmiöön ei puututa ajoissa, tulevat 
sukupolvet kovan rasituksen alle ja 
aiheuttaa hyvinvoinnin epätasaisesta 
jakautumisesta johtuvia kiistoja. Tästä 
syystä aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
teemavuoden talousarvion olisi oltava 
poikkeuksellisen suuri. Realistinen 
esimerkki tästä on vuosi 2010, jota varten 
Euroopan unioni varasi 17 miljoonaa 
euroa. Siitä yhdeksän miljoonaa euroa oli 
tarkoitettu jäsenvaltioissa tapahtuvaan 
toimintaan, ja jäsenvaltioiden 
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velvollisuutena oli avustaa toimintaa niin 
ikään yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Or. en

Tarkistus 78
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 79
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Komissio on 
ehdottanut, että Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä osana 
innovaatiounionia käynnistettäisiin 
vuoden 2011 alussa aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskeva pilottihanke. Tämä 
pilottihanke on ensimmäinen 
innovointikumppanuus, ja siihen sisältyy 
sosiaalista innovointia, jonka tavoitteena 
on parantaa elämänlaatua, ehkäistä 
sairauksia, parantaa sosiaalisia 
verkostoja julkisilla sektoreilla ja 
työmarkkinaosapuolten keskuudessa sekä 
edistää elämänlaatua tukevan uuden 
teknologian käyttöönottoa. Sen 
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tavoitteena on myös pidentää kansalaisten 
tervettä elinaikaa kahdella vuodella 
vuoteen 2020 mennessä. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

Or. en

Tarkistus 80
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, direktiivissä rajatylittävästä 
terveydenhuollosta ja yhteisön terveyden 
alan toimintaohjelmassa 2008–2013, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
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toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

Or. en

Perustelu

EU:n terveysstrategia liittyy erottamattomasti aktiiviseen ikääntymiseen, koska sillä 
edistetään terveellistä ruokavaliota, kaikkien ikäryhmien liikkumista sekä yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada laadukasta perusterveydenhuoltoa.

Tarkistus 81
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Monenlaisten organisaatioiden 
osallistumisen turvaamiseksi käytettävissä 
pitäisi olla yksinkertaistettuja menettelyjä 
pienimuotoisia tapahtumia ja toimintaa 
varten.

Or. en
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Tarkistus 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Eurooppalaiseen teemavuoteen 
liittyviä aloitteita toteutettaessa on 
tunnustettava perheen korvaamaton arvo 
yhteiskunnan luonnollisena ja 
perustavanlaatuisena ytimenä sekä sen 
ensisijaisen tärkeä rooli nuorten 
kasvatuksessa, koulutuksessa ja kasvussa 
sekä sukupolvien välisen yhteisvastuun 
kehittymisessä.

Or. it

Tarkistus 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Väestörakenteen ikääntymistä 
koskevien, eurooppalaisen teemavuoden 
aiheeseen liittyvien aloitteiden pitäisi 
lisätä sosiaalisen suojelun ja 
yhteisvastuun järjestelmien 
uudistamisesta käytävää keskustelua, 
johon työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen pitäisi 
osallistua täysipainoisesti.

Or. it
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Tarkistus 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komissio ehdottaa, että osana 
Eurooppa 2020 -strategian 
”Innovaatiounioni”-lippulaiva-aloitetta 
käynnistetään aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskeva 
innovointikumppanuus (AHAIP), jossa 
keskitytään yksilöihin, kuten potilaisiin ja 
kuluttajiin, ja kehitetään innovatiivisia 
ratkaisuja, kliinisiä testejä, lääkkeitä ja 
hoitoja yleisimpien kroonisten tautien ja 
harvinaisten sairauksien torjumiseksi ja 
hoitamiseksi. AHAIP:ssä keskitytään 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin 
kehittämällä innovatiivisia 
menettelytapoja ja liiketoimintamalleja 
kokonaisvaltaisempien hoitojärjestelmien 
kehittämiseksi ikääntyneitä varten 
(kotona annettavaan hoivaan ja 
itsehoitoon perustuvat järjestelmät 
mukaan luettuina). AHAIP kohdistuu 
myös EU:hun liittyviin markkinoihin ja 
auttaa osaltaan tarjoamaan ikääntyneille 
mahdollisuuden elää itsenäistä ja 
aktiivista elämää edistämällä 
innovatiivisten – myös tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvien – ja 
erityisesti ikääntyneille sopivien 
tuotteiden, laitteiden ja palvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Koska 
AHAIP:n ja Euroopan teemavuoden 
tavoitteet ja suunnitellut toimet liittyvät 
läheisesti yhteen, näiden kahden aloitteen 
väliset synergiaedut on turvattava.

Or. en
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Tarkistus 85
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Koska monilla asiaankuuluvilla 
EU:n verkostoilla saattaa olla vakavia 
budjettirajoituksia, jotka saattavat 
rajoittaa niiden osallistumista 
eurooppalaiseen teemavuoteen, asia 
pitäisi ottaa huomioon, jos EU:ssa 
vapautuu käyttöön lisää rahaa.

Or. en

Tarkistus 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Vapaaehtoistyön eurooppalaisen 
teemavuoden 2011 ja aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen 
teemavuoden 2012 välistä synergiaa on 
lisättävä.

Or. en

Tarkistus 87
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun eurooppalaiseksi 
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’eurooppalainen teemavuosi’. teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 88
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun edistämisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi, 
jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun edistämisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi, 
jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 90
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
1 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 91
Edit Bauer

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jonka aikana edistetään 
aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien 
vastavuoroista yhteisvastuuta, 
elinvoimaisuuden säilyttämistä ja 
kaikkien ihmisarvon kunnioittamista, 
jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 92
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
yhteisvastuun eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.



PE458.631v01-00 44/79 AM\856841FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 93
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. de

Tarkistus 94
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.
Teemavuoden alaotsikko on ”Tukea 
elinvoimalle, arvokkuudelle ja 
sukupolvien väliselle solidaarisuudelle”.

Or. de

Tarkistus 95
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. Hyvä 
terveys on aktiivisen ikääntymisen 
ennakkoedellytys. Terveen ikääntymisen 
tukemisen ja tervettä ikääntymistä 
edistävien toimenpiteiden olisi siksi oltava 
olennainen osa eurooppalaista 
teemavuotta. Aktiivinen ikääntyminen 
merkitsee parempien mahdollisuuksien ja 
työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät 
voivat osallistua työmarkkinoille, muun 
muassa lisäämällä työsuhteiden 
joustavuutta, sosiaalisen eristäytymisen 
torjuntaa edistämällä aktiivista 
osallistumista yhteiskuntaan ja tarjoamalla 
laadukkaat ja saatavilla olevat 
sosiaalipalvelut, joiden ansiosta 
ihmisarvoinen ikääntyminen on 
mahdollista, ja terveen ikääntymisen 
tukemista. Tämän perusteella tavoitteena 
on

Or. cs

Tarkistus 96
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
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jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee sitä, 
että tarjotaan paremmat mahdollisuudet 
elinikäiseen oppimiseen ja luodaan ikään 
nähden sopivat ja tukea tarjoavat työolot, 
jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua 
työmarkkinoille, köyhyyden ja sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 97
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on edistää sitä, että 
Eurooppaan luodaan kestävä aktiivisen 
ikääntymisen kulttuuri, joka perustuu 
kaikenikäisten yhteiskuntaan ja 
sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen. 
Tältä pohjalta eurooppalaisella
teemavuodella kannustetaan ja tuetaan 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan, myös liike-elämän,
pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä 
ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä 
vanhemman, nopeasti kasvavan 
väestönosan potentiaalin parempaa 
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aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

hyödyntämistä ja luoda näin 
kaikenikäisten yhteiskunta ja edistää 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja 
yhteistä toimintaa. Aktiivinen 
ikääntyminen on prosessi, jossa 
optimoidaan mahdollisuus terveyteen, 
osallistumiseen ja turvallisuuteen 
elämänlaadun parantamiseksi ihmisten 
ikääntyessä. Siinä ihmiset voivat käyttää 
hyvinvointiin liittyviä voimavarojaan koko 
elämänsä ajan ja osallistua 
yhteiskuntaelämään tarpeidensa, 
halujensa ja kykyjensä mukaisesti, ja 
samalla se tarjoaa heille riittävää suojaa, 
turvaa ja hoivaa heidän tarvitessaan 
apua. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, ikään 
perustuvan syrjinnän ja sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa, ikääntyneiden 
roolin tukemista yhteiskunnassa, perhe-
elämässä ja vapaaehtoistoiminnassa, 
terveen ikääntymisen tukemista ja 
edistämistä ennaltaehkäisevin 
toimenpitein ja tarjoamalla mahdollisuus 
saada laadukkaita sosiaali- ja 
terveydenhoitopalveluja. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 98
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
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aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille kykyjensä ja 
mieltymystensä mukaan, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, 
yksilöille ja terveydenhoitojärjestelmälle 
kalliiden sairauksien ja kroonisten tautien 
viivästyttämistä ja terveen ikääntymisen 
tukemista. Aktiivisen ikääntymisen 
prosessi auttaa poistamaan kaikki 
nykyiset kielteiset stereotypiat, joissa 
vanhukset nähdään suojattomina sekä 
taloudellisena taakkana yhteiskunnalle.
Tämän perusteella tavoitteena on

Or. en

Perustelu

Aktiivista ikääntymistä koskevalla politiikalla pitäisi yrittää tarjota ikääntyneille 
mahdollisuus jatkaa työntekoa heidän oikeuksiensa, tarpeidensa, mieltymystensä ja kykyjensä 
mukaisesti. Vammaisuus ja terveysongelmat tulevat kalliiksi. Kun ihmiset pysyvät 
ikääntyessään terveempinä, terveydenhuoltomenojen kasvu voi hidastua. Ikääntyneisiin liittyy 
kielteisiä stereotypioita, jotka liittyvät lähinnä heidän kyvyttömyyteensä elää itsenäisesti 
kroonisten sairauksien vuoksi sekä kestämättömiin eläkejärjestelmiin.

Tarkistus 99
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
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työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien 
välistä yhteisvastuuta ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee sitä, 
että tarjotaan paremmat mahdollisuudet, 
työolot ja mahdollisuus elinikäiseen 
oppimiseen, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille – mukaan 
luettuna erityisesti fyysisesti hyvin 
raskasta työtä tekevien työntekijöiden 
uudelleenkoulutuksen vakiinnuttaminen, 
jotta he voivat saada ikäänsä sopivaa 
työtä – sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa 
edistämällä aktiivista osallistumista 
yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen 
tukemista sekä köyhyyden torjumista 
takaamalla riittävät tulot ja tarjoamalla 
eläkeläisille kunnon mahdollisuus käyttää 
kohtuuhintaisia sosiaalipalveluja ja saada 
korkeatasoista terveydenhoitoa. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 100
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on edistää sitä, että 
Eurooppaan luodaan esteettömään 
ympäristöön kestävä aktiivisen 
ikääntymisen kulttuuri, joka perustuu 
kaikenikäisten yhteiskuntaan ja 
sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen. 
Tältä pohjalta eurooppalaisella
teemavuodella kannustetaan ja tuetaan 
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parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan, myös kirkkojen 
sekä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
aktiivisesti torjuvien järjestöjen,
pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä 
ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä 
vanhemman, nopeasti kasvavan 
väestönosan potentiaalin parempaa 
hyödyntämistä ja näin säilyttää 
ikääntyneiden elinvoimaisuus, lisätä 
heidän sosiaalista osallistumistaan, luoda 
kaikenikäisten yhteiskunta ja edistää 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja 
yhteistä toimintaa. Aktiivinen 
ikääntyminen merkitsee parempien 
mahdollisuuksien ja työolojen luomista, 
jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua
työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen 
torjuntaa tukemalla ikääntyneiden roolia 
perhe-elämässä – myös yhteisessä 
tulevaisuuden suunnittelussa – ja 
vapaaehtoistoiminnassa ja edistämällä 
heidän aktiivista osallistumistaan
yhteiskuntaan sekä terveen ikääntymisen 
tukemista. Tämän perusteella tavoitteena 
on

Or. en

Tarkistus 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
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lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. 
Kroonisista sairauksista kärsivät mutta 
muuten hyvinvoivat ikääntyneet on 
otettava mukaan ilman ennakkoluuloja 
tai syrjintää. Tämän perusteella tavoitteena 
on

Or. en

Tarkistus 102
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on edistää sitä, että 
Eurooppaan luodaan kestävä aktiivisen 
ikääntymisen kulttuuri, joka perustuu 
visioon kaikenikäisten yhteiskunnasta ja 
sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen. 
Tältä pohjalta eurooppalaisella
teemavuodella kannustetaan ja tuetaan 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten, liike-elämän ja
kansalaisyhteiskunnan, myös köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä aktiivisesti 
torjuvien järjestöjen, pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
ikääntyneiden elinvoimaisuus, lisätä 
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heidän sosiaalista osallistumistaan, luoda 
näin kestävä yhteiskunta kaikenikäisille 
ja edistää sukupolvien välistä
yhteisvastuuta ja yhteistä toimintaa. 
Eurooppalaisella teemavuodella 
edistetään myös konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla todennäköisesti 
lisätään ikääntyneiden osallistumista 
työmarkkinoille, sekä kaikille tarjottavia 
koulutusmahdollisuuksia työttömyyden 
vähentämiseksi ja pitkäkestoisen 
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, ikään 
perustuvan syrjinnän ja sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa, ikääntyneiden 
roolin tukemista yhteiskunnassa, perhe-
elämässä ja vapaaehtoistoiminnassa, sitä, 
että edistetään heidän aktiivista 
osallistumistaan yhteiskuntaan, terveen 
ikääntymisen tukemista ja edistämistä 
ennaltaehkäisevin toimenpitein ja 
tarjoamalla mahdollisuus saada 
laadukkaita sosiaali- ja 
terveydenhoitopalveluja. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan, perhe-elämän ja 
talouden kannalta, edistää aktiivista 
ikääntymistä ja saada iäkkäiden ihmisten 
potentiaali paremmin käyttöön suurten 
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ikäluokkien eläkkeelle jäämisen ja 
työssäkäyvän väestön pienenemisen 
haittavaikutusten torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 104
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta terveen ja 
aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, jotta 
voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten 
hyödyllistä panosta perheen, yhteiskunnan
ja talouden kannalta, edistää yli 
55-vuotiaiden aktiivista osallistumista 
työmarkkinoille ja mahdollistaa se, tukea 
neuvontaa suhteissa nuorempiin 
sukupolviin ja yleisesti saada iäkkäiden 
ihmisten potentiaali paremmin käyttöön;

Or. cs

Tarkistus 105
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
torjua ikään perustuvaa syrjintää, edistää 
aktiivista ja tervettä ikääntymistä, poistaa 
esteitä, tunnustaa, että kaikkien 
ikäryhmien edustajien välillä on eroja, 
saada iäkkäiden ihmisten potentiaali 
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paremmin käyttöön heidän etniseen tai 
kulttuuriseen alkuperäänsä, 
sukupuoleensa tai seksuaaliseen 
suuntautumiseensa katsomatta sekä 
edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 106
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta iäkkäiden 
ihmisten hyödyllisestä panoksesta
yhteiskunnan ja talouden kannalta, edistää 
aktiivista ja tervettä ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 107
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön tarjoamalla heille mahdollisuus 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen 
koko heidän elinkaarensa ajan, 
mahdollistamalla ikääntyneiden 
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aktiivinen osallistuminen talouden 
kehittämiseen ja vapaaehtoistyöhön sekä 
kannustamalla iäkkäämpiä ihmisiä 
osallistumaan perhe- ja 
yhteiskuntaelämään heidän 
ikääntyessään;

Or. en

Perustelu

Koulutusohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat voisivat kannustaa iäkkäämpiä 
osallistumaan täysipainoisesti yhteiskuntaelämään ja edistää siten aktiivista ikääntymistä.

Tarkistus 108
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön; on tärkeää, että 
korkeakoulutuksessa ja 
ammattikoulutuksessa kannustetaan 
johtamiskulttuuriin, jossa näkyy 
tietoisuus arvokkaasta panoksesta, jonka 
henkilöstön iäkkäämmät jäsenet voivat 
antaa, ja että hyväksytään toimenpiteitä, 
joiden nimenomaisena tarkoituksena on 
tiedottaa asianmukaisesti sekä 
työntekijöille että työnantajille;

Or. el
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Tarkistus 109
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta sekä
saada iäkkäiden ihmisten potentiaali 
paremmin käyttöön kiinnittämällä erityistä 
huomiota konkreettisiin suunnitelmiin 
ikääntyneiden, varsinkin iäkkäiden 
naisten, köyhyyden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) suojella ikääntynyttä hänen 
jatkaessa työuraansa riippumatta siitä, 
millä tasolla hän hoitaa työtään, 
mukautetun lääketieteellisen seurannan 
avulla;

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleissa esitetyn mukaisesti (”terve ja arvokas ikääntyminen” sekä se, 
miten tärkeää on tukea ”väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden – – saavuttamiseksi”) työssäkäyville ikääntyneille pitäisi järjestää 
erityistä mukautettua lääketieteellistä suojelua Näin ollen pitäisi ottaa huomioon ikääntyvien 
ihmisten mahdolliset rajoitteet ja vahvistaa erityinen terveysohjelma.
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Tarkistus 111
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 112
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 113
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 114
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 

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

vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla 
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen 
edistämiseksi, kestävän ja turvallisen 
julkisen eläkejärjestelmän luomiseksi 
unioniin, hyvien käytänteiden 
määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä 
yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 116
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 
vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla 
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen 
edistämiseksi, työeläkejärjestelmien ja 
yksityisten eläkejärjestelmien erilaisiin 
yhdistelmiin perustuvien kestävien ja 
turvallisten eläkejärjestelmien luomiseksi 
EU:hun, hyvien käytänteiden 
määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä 
yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 117
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 

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

lähestymistavan erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin tervettä ja aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin (myös 
toimenpiteisiin, joilla parannetaan 
sopivien ja laadukkaiden terveydenhoito-
ja sosiaalipalvelujen saatavuutta).

Or. en

Tarkistus 118
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään innovatiivisia ja paikallisesti 
merkityksellisiä ratkaisuja ja sitoutumaan 
erityisiin aktiivista ikääntymistä ja 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta 
koskeviin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 119
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla 
kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten aktiivisen 
osallistumisen kera pystyvät kehittämään 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 



AM\856841FI.doc 61/79 PE458.631v01-00

FI

ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

Or. ro

Tarkistus 120
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta Euroopan unioni, 
jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla 
pystyvät kehittämään ja jakamaan 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin, niin 
että kansalaisyhteiskunta – myös liike-
elämä – on tässä vahvasti mukana.

Or. en

Tarkistus 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 122
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 
ja sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin, ja 
kiinnittää erityistä huomiota 
viestintästrategioiden edistämiseen ja 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien 
suuntaviivojen asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon, sillä se on olennaisen 
tärkeää aktiivista ikääntymistä koskevassa 
politiikassa.

Or. el

Tarkistus 123
Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet lupauksille ja käytännön 
toimille, jotta Euroopan unioni, 
jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla 
– niin että kansalaisyhteiskunta, myös 
liike-elämä, on vahvasti mukana –
pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä 
toimilla, sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin ja 
torjumaan kriisin kustannusten 
epäoikeudenmukaista jakautumista 
yhteiskunnassa, sillä joissakin 
jäsenvaltioissa laman torjumiseksi 
toteutetut toimenpiteet, eläkkeiden 
leikkaaminen ja terveydenhoito- ja 
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sosiaalipalvelujen heikko laatu 
vaikuttavat voimakkaimmin juuri 
iäkkäimpiin.

Or. en

Tarkistus 124
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 
ja sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin, niin 
että kansalaisyhteiskunta ja kirkot ovat 
tässä vahvasti mukana.

Or. en

Tarkistus 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) edistää jatkuvaa rakenteellista 
perhepolitiikkaa, jolla voidaan vaikuttaa 
kunnolla väestörakenteen kehitykseen; 
tämä voidaan toteuttaa toimenpiteillä, 
joilla tuetaan äitiyttä, lasten kasvatusta tai 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
tai joilla lisätään sen työn arvostusta, jota 
ikääntyneet tekevät perheiden hyväksi, 
ikääntyneiden ja nuorten välisen 
kulttuurivaihdon ja arvojen välittämisen 
valossa.
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Or. it

Tarkistus 126
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) joko ottaa käyttöön tai lujittaa 
voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 
suosivaa veropolitiikkaa, jotta nämä 
voisivat suunnitella ja toteuttaa 
ikääntyneiden ja heikommassa asemassa 
olevien väestönosien tukemiseen tähtääviä 
toimenpiteitään jatkuvasti eivätkä vain 
satunnaisesti.

Or. en

Tarkistus 127
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) edistää ikärakenteen hallintaa 
koskevien kokonaisvaltaisten 
strategioiden kehittämistä jäsenvaltioissa 
ja yrityksissä laatimalla uudenlaisia työn 
ja yksityiselämän tasapainoa koskevia 
sääntöjä, jotka on mukautettu 
vastaamaan ikääntyneiden työntekijöiden 
tarpeita, sekä palkitsemalla ne, jotka 
jatkavat työssä pidempään.

Or. en
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Tarkistus 128
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) tukea eurooppalaista vuoropuhelua 
ennaltaehkäisyn merkityksestä 
itsenäisenä osana kansallista 
terveydenhuoltopolitiikkaa ottaen 
erityisesti huomioon iästä johtuvat 
sairaudet.

Or. en

Tarkistus 129
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) sekä saavuttaa väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta 6 päivänä 
lokakuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin mietinnön tavoitteet, joilla
– edistetään ikääntyneiden arvokkuutta, 
terveyttä, elämänlaatua ja itsenäisyyttä
– tarjotaan kaikille yhtäläiset hoitoon 
pääsyn mahdollisuudet tuloista 
riippumatta
– tähdennetään terveysriskejä, jotka 
koskevat äkillisesti työelämän lopettaneita 
henkilöitä
– korostetaan terveysongelmien 
ehkäisemistä, mikä edellyttää sitä, että 
jäsenvaltiot tukevat terveellisiä 
elämäntapoja ja ryhtyvät asianmukaisiin 
toimenpiteisiin tupakoinnin, alkoholin 
väärinkäytön sekä liikalihavuuden ja 
muiden vakavien terveysriskien 
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vähentämiseksi.

Or. de

Tarkistus 130
Georges Bach, Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) tunnustaa ikääntyneiden ihmisten 
panos Euroopan taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa kehityksessä ja 
edistää sitä sekä erityisesti tunnustaa 
ikääntyneiden ihmisten kokemuksen 
tuoma lisäarvo taloudelle ja 
yhteiskunnalle.

Or. de

Tarkistus 131
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, 
joihin liike-elämä ja pk-yritykset 
osallistuvat tiiviisti, keskustelun 
herättämiseksi, asian tunnetuksi 
tekemiseksi ja erityisten sitoumusten 
antamisen edistämiseksi ja kestävien ja 
pitkäkestoisten tulosten edistämiseksi 
arvioimalla tehokkaita menetelmiä ja 
tulevia aloitteita koskevia toimenpiteitä 
sekä toimia aktiivisen ikääntymisen 
alalla;
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Or. cs

Tarkistus 132
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet,
joihin kansalaisyhteiskunta ja 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat 
aktiivisesti, keskustelun herättämiseksi, 
asian tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 133
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– konferenssit, tapahtumat, 
kulttuuritapahtumat, työpajat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Työpajojen ja kulttuuritapahtumien avulla voitaisiin saada suuri yleisö liikkeelle, ja niissä 
voitaisiin keskittyä lähinnä sukupolvien välisiin yhteyksiin ja vapaaehtoistyöhön.
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Tarkistus 134
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet –
joihin kansalaisyhteiskunta ja kirkot 
osallistuvat voimakkaasti – keskustelun 
herättämiseksi, asian tunnetuksi 
tekemiseksi ja kestäviä ja pysyviä 
vaikutuksia tuottavien erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 135
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja 
valistuskampanjat;

– tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat 
kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
olosuhteita vastaavassa ja kohderyhmille 
sopivassa muodossa; multimedian sekä 
innovatiivisten ja uusien menetelmien 
hyödyntäminen; 

Or. en

Tarkistus 136
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja – tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat 
multimedian ja sosiaalisten verkottumisen 
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valistuskampanjat; keinoja hyödyntämällä;

Or. ro

Tarkistus 137
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja 
valistuskampanjat;

– tiedotus-, edistämis-, valistus- ja 
koulutuskampanjat;

Or. en

Tarkistus 138
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– foorumi iäkkäiden osallistumisen 
hyötyjä sekä lisäämismenetelmiä 
koskevan näytön kokoamista ja 
analysointia varten, jotta voidaan laatia 
näyttöön perustuvat parhaita käytäntöjä 
koskevat suuntaviivat;

Or. en

Tarkistus 139
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto avointa 
koordinointimenetelmää (OMC) käyttäen, 
jotta voidaan erityisesti turvata kaikkien 
sosiaalinen osallisuus sekä mahdollisuus 
saada korkealaatuista terveydenhoitoa ja 
pitkäaikaishoitoa;

Or. en

Perustelu

Avoin koordinointimenetelmä on osoittautunut varsin hyödylliseksi keinoksi edistää politiikan 
kehittämistä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 140
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai 
jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten 
levittäminen.

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai 
jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten 
levittäminen – korostamalla aktiivista 
ikääntymistä koskevan politiikan 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
vaikutusta.

Or. el

Tarkistus 141
Edit Bauer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai – tutkimukset ja kyselyt unionin tai 
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jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten 
levittäminen.

jäsenvaltioiden tasolla esimerkiksi 
varhaiseläkkeelle jäämisen syistä, 
iäkkäisiin ihmisiin kohdistuvasta 
väkivallasta, iäkkäiden ihmisten
työmallien joustavuudesta sekä 
tutkimusten ja kyselyjen tulosten 
levittämisestä.

Or. en

Tarkistus 142
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ohjelmat, joilla saadaan kansalaiset 
edistämään eurooppalaisen teemavuoden 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 143
Edit Bauer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toimenpiteet, joissa keskitytään 
terveeseen ikääntymiseen tähtäävään 
ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Or. en
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Tarkistus 144
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toimenpiteet, joilla houkutellaan 
ikääntyviä ja nuoria mukaan yhteisiin 
aloitteisiin, joissa on tarkoitus tuoda esiin 
heidän tyypillisiä ominaisuuksiaan sekä 
sukupolvien välisen vaihdon tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 145
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen,
sekä vammaisten henkilöiden ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, 
erityisesti romanivähemmistöön 
kuuluvien, osallistamisen.

Or. ro

Tarkistus 146
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

huomioon sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamisen ja sen, että kaikki 
sukupolvet on saatava mukaan 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamiseen, ja niiden pitäisi pyrkiä 
kehittämään kaikkien sukupolvien 
osallistumista edistävä lähestymistapa, 
jossa otetaan huomioon niiden 
moninaisuus.

Or. en

Tarkistus 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 
sekä kaikenlaisen ikääntyneisiin 
kohdistuvan syrjinnän torjumisen.

Or. it

Tarkistus 148
Anna Záborská

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
huomioon sen, että eurooppalaista
teemavuotta toteutettaessa on 
kiinnitettävä huomiota naisten ja miesten 
tilanteiden erityispiirteisiin.

Or. en
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Tarkistus 149
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen
ja keskittyvät ensisijaisesti sekä naisten 
että miesten erityistarpeisiin, erityisesti 
iäkkäiden yksin elävien naisten tarpeisiin 
(muun muassa kroonisiin tauteihin, 
köyhyyteen jne.).

Or. en

Perustelu

Naiset elävät yleensä miehiä pidempään. Se, että naiset ovat pitkäikäisiä ja heillä on 
perinteisesti perheessä hoivaajan rooli, lisää sitä todennäköisyyttä, että he kärsivät 
terveysongelmista, jotka voivat altistaa heidät vanhoina köyhyydelle.

Tarkistus 150
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ottaa huomioon 
mahdollisuuden saavuttaa 2 artiklassa 
asetetut tavoitteet rajat ylittävällä 
alueellisella tai paikallisella toiminnalla.

Or. en
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Tarkistus 151
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rahoituspuitteet ja talousarvio

Euroopan unioni varaa aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaisen 
teemavuoden talousarvioon 20 miljoonaa 
euroa. Siitä kymmenen miljoonaa euroa 
on tarkoitettu jäsenvaltioissa tapahtuvaan 
toimintaan, ja jäsenvaltioiden 
velvollisuutena on avustaa toimintaa niin 
ikään kymmenellä miljoonalla eurolla.

Or. de

Tarkistus 152
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti ja että 
sidosryhmät, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt otetaan mukaan 
ohjelmiin.

Or. en
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Tarkistus 153
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on työskenneltävä 
riippumattomalla tavalla, joka ei ilmennä
yksinomaan hallitusten näkemyksiä, ja 
heidän on myös huolehdittava siitä, että 
kansalliset toiminnot koordinoidaan ja 
pannaan täytäntöön asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit 
koolle unionin tason koordinointia ja muun 
muassa annettuja sitoumuksia ja niiden 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien 
tietojen vaihtoa varten. Komissio seuraa 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla tapahtuvaa kehitystä 
arviointimenetelmien avulla, kuten 
käyttämällä vertailuindikaattoreita. Se voi 
myös ottaa tarvittaessa käyttöön uusia 
menetelmiä ja keinoja poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää arvioida edistystä, jota on saavutettu kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
ikääntyneiden asianmukaisten terveydellisten olojen ylläpitämistä ja sosiaalisen osallisuuden 
jatkumista koskevan politiikan täytäntöönpanossa. Komission pitäisi käyttää tässä 
arvioinnissa erilaisia käytettävissään olevia välineitä.

Tarkistus 155
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin, erityisesti työllisyys-, 
sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan 
ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin 
vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden aktiivisen 
ikääntymisen edistämiseen vaikuttavien 
alojen – kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan, 
liikennepolitiikan sekä asunto- ja 
kiinnelainapolitiikan alojen – ohjelmista.

Or. en

Tarkistus 156
Martin Kastler

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden aihe 
asetetaan etusijalle jäsenvaltioissa 
toimivien komission edustustojen 
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viestintätoimissa sekä sellaisten keskeisten 
eurooppalaisten verkostojen 
työohjelmissa, joiden käyttökustannuksia 
tuetaan unionin talousarviosta 
maksettavilla varoilla.

Or. en

Tarkistus 157
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on arvioinnin tekemistä varten 
kehotettava kansallisia tilastokeskuksia 
kiinnittämään erityistä huomiota niiden 
alueella eurooppalaisen teemavuoden 
aikana tapahtuvan, 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan arviointiin ottaen 
erityisesti huomioon julkisen tuen.

Or. en

Tarkistus 158
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista 
sekä niitä koskevan yleisarvion.

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
komission ja jäsenvaltioiden aloitteiden 
toteuttamisesta ja tuloksista sekä niitä 
koskevan yleisarvion.

Or. de
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Tarkistus 159
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joulukuun 31 päivään 2013 
mennessä maakohtainen raportti 
täytäntöönpanosta ja tuloksista sekä 
yleinen arvio tämän päätöksen mukaisista 
aloitteista.

Or. en


