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Amendement 25
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Jaar voor actief ouder worden 
(2012) (voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties (2012) 
(voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 26
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 25 van het 
Handvest van de grondrechten erkent en 
eerbiedigt de Unie het recht van ouderen 
een waardig en zelfstandig leven te leiden 
en aan het maatschappelijk en cultureel 
leven deel te nemen.

(3) Overeenkomstig artikel 25 van het 
Handvest van de grondrechten erkent en 
eerbiedigt de Unie het recht van ouderen
toegang tot passende medische en sociale 
ondersteuning te hebben, een waardig en 
zelfstandig leven te leiden en aan het 
maatschappelijk en cultureel leven deel te 
nemen.

Or. en

Amendement 27
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De vergrijzing is zonder meer een 
uitdaging voor de hele samenleving en 
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alle generaties in Europa, evenals de 
kwestie van solidariteit tussen de 
generaties en met name de rol van het 
gezin.

Or. cs

Amendement 28
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Overeenkomstig artikel 34 van het 
Handvest van de grondrechten erkent en 
eerbiedigt de Unie het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten die bescherming bieden.

Or. en

Amendement 29
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Overeenkomstig artikel 35 van het 
Handvest van de grondrechten erkent de 
Unie het recht van eenieder op een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming.

Or. en
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Amendement 30
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van gezond en actief ouder 
worden, met andere woorden ervoor 
zorgen dat de babyboomercohorten, die 
over het algemeen gezonder en beter 
opgeleid zijn dan die leeftijdsgroep ooit 
geweest is, ruime mogelijkheden hebben 
om te blijven werken en actief deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven.
Verder dient er te worden gezorgd voor 
flexibele arbeidsverhoudingen en dan met 
name voor zogeheten atypische 
contracten, opdat iedereen naar eigen 
kunnen kan werken.

Or. cs

Amendement 31
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
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bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de snel 
groeiende bevolking die thans eind vijftig 
en ouder is, die over het algemeen 
gezonder en beter opgeleid is dan vorige 
generaties, ruime mogelijkheden heeft om 
te blijven werken en actief deel te nemen 
aan het maatschappelijk en gezinsleven.

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen, vooral in 
tijden van economische vertraging en 
toegenomen budgettaire beperkingen. Een 
belangrijk aspect van de reactie op deze 
snelle verandering van de leeftijdsopbouw 
is het bevorderen van actief ouder worden, 
met andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

Or. en

Motivering

Tijden van economische recessie maken het urgenter het vraagstuk van demografische 
verandering aan te pakken en een duurzaam en adequaat antwoord te bieden op de 
naderende behoeften van een vergrijzende samenleving.
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Amendement 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
familie-, maatschappelijk en 
gemeenschapsleven, met inbegrip van 
vrijwilligerswerk, een leven lang leren, 
culturele expressie en sport.

Or. en

Amendement 34
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een aspect van 
de reactie op deze snelle verandering van 
de leeftijdsopbouw is het bevorderen van 
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bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

actief ouder worden, met andere woorden 
ervoor zorgen dat de babyboomercohorten, 
die over het algemeen gezonder en beter 
opgeleid zijn dan die leeftijdsgroep ooit 
geweest is, ruime mogelijkheden hebben 
om te blijven werken en actief deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. Een 
ander aspect van de reactie is het 
bevorderen van solidariteit tussen de 
generaties.

Or. en

Amendement 35
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. In dit kader vereist 
actief ouder worden dat een 
multidimensioneel beleid wordt 
vastgesteld en een toezegging wordt 
gedaan voor acties die het gehele leven en 
niet slechts een bepaalde leeftijd 
betreffen.

Or. el
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Amendement 36
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van het creëren van een 
duurzame cultuur van levenslang actief 
ouder worden, met andere woorden ervoor 
zorgen dat de snel groeiende bevolking die 
thans eind vijftig en ouder is, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid is
dan vorige generaties, ruime 
mogelijkheden heeft om te blijven werken 
en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk en gezinsleven.

Or. en

Amendement 37
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van het creëren van een 
duurzame en op een barrièrevrije 
omgeving gerichte cultuur van levenslang
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algemeen gezonder en beter opgeleid zijn
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

actief ouder worden, met andere woorden 
ervoor zorgen dat de snel groeiende 
bevolking die thans eind vijftig en ouder 
is, die over het algemeen gezonder en beter 
opgeleid is dan die leeftijdsgroep ooit 
geweest is, ruime mogelijkheden heeft om 
te blijven werken en actief deel te nemen 
aan het maatschappelijk en gezinsleven.

Or. en

Amendement 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 39
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 

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

dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Daartoe is de toegang tot 
geneeskundige zorg en sociale 
dienstverlening van cruciaal belang. 
Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

Or. cs

Amendement 40
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden voor 
iedereen te bevorderen. Gezond ouder 
worden is het proces waarin de 
mogelijkheden voor het fysieke, sociale en 
geestelijke welzijn geoptimaliseerd worden 
om ouderen in staat te stellen actief en 
zonder discriminatie aan het 
maatschappelijk leven deel te nemen en 
een onafhankelijk bestaan met een goede 
levenskwaliteit te leiden. Gezond ouder 
worden kan ook de arbeidsparticipatie van 
ouderen verhogen, hen in staat stellen 
langer een actieve rol in de samenleving te 
blijven spelen, hun individuele 
levenskwaliteit verbeteren, en de druk op 
de stelsels van gezondheids- en sociale 
zorg verminderen.

Or. en
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Amendement 41
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen. In dit verband 
moet het bereiken van de pensioenleeftijd 
vergezeld gaan van een project met als 
doel ouderen in staat te stellen hun 
vaardigheden actief te houden door te 
blijven werken of vrijwilligerswerk te 
verrichten, met inbegrip van activiteiten 
in de sfeer van werk. 

Or. en

Amendement 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen en onder de Europese burgers 
bewustzijn te kweken over de problemen 
die een vergrijzende bevolking met zich 
brengt. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen en aan 
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maatschappelijk nuttige activiteiten deel 
te nemen, zoals vrijwilligerswerk, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, de 
druk op de stelsels van gezondheids-, 
pensioen- en sociale zorg verminderen, en 
voor een draaglijk bestaan op gevorderde 
leeftijd zorgen.

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen. Het is 
uitzonderlijk belangrijk een 
daadwerkelijke integratie van ouderen in 
de samenleving te verwezenlijken teneinde 
de strijd te kunnen aanbinden met door 
fragmentatie gekenmerkte situaties 
waarin ouderen het gevoel hebben als 
burgers met van een andere categorie te 
worden behandeld.

Or. el

Amendement 44
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit het gezond ouder worden van alle, 
met name oudere, mensen te bevorderen
met ondersteuning van hun vitaliteit en 
waardigheid. Gezond ouder worden is het 
proces waarin de mogelijkheden voor het 
fysieke, sociale en geestelijke welzijn
geoptimaliseerd worden om ouderen in 
staat te stellen actief en zonder 
discriminatie aan het maatschappelijk 
leven deel te nemen en een onafhankelijk 
bestaan met een goede levenskwaliteit te 
leiden. Gezond ouder worden kan ook de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

Or. en

Amendement 45
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit het gezond ouder worden van alle, 
met name oudere, mensen te bevorderen 
met ondersteuning van hun vitaliteit en 
waardigheid. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren door 
een hoger niveau van diensten en een 
barrièrevrije omgeving, en de druk op de 
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stelsels van gezondheids- en sociale zorg 
verminderen.

Or. en

Amendement 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen. Ouderen met 
chronische aandoeningen die verder 
gezond zijn, moeten zonder vooroordeel of 
discriminatie worden behandeld.

Or. en

Amendement 47
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit het gezond ouder worden van alle, 
met name oudere, mensen te bevorderen 
met ondersteuning van hun vitaliteit en 
waardigheid. Gezond ouder worden is het 
proces waarin de mogelijkheden voor het 
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individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

fysieke, sociale en geestelijke welzijn
geoptimaliseerd worden om ouderen in 
staat te stellen actief en zonder 
discriminatie aan het maatschappelijk 
leven deel te nemen en een onafhankelijk 
bestaan met een goede levenskwaliteit te 
leiden. Gezond ouder worden kan ook de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

Or. en

Amendement 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
Europese bevolking en de hieruit volgende 
toename van chronische aandoeningen
maakt het belangrijker dan ooit gezond 
ouder worden te bevorderen en initiatieven 
te ontwikkelen om gezondheidsrisico's in 
verband met ouder worden, zoals slechte 
voeding, tegen te gaan. Gezond ouder 
worden kan de arbeidsparticipatie van 
ouderen verhogen, hen in staat stellen 
langer een actieve rol in de samenleving te 
blijven spelen, hun individuele 
levenskwaliteit verbeteren, en de druk op 
de stelsels van gezondheids- en sociale 
zorg verminderen..

Or. en

Motivering

Veel aandoeningen waar ouderen aan lijden, zijn terug te voeren op voedingsfactoren 
waarvan er enkele al vanaf hun jeugd werkzaam zijn. Deze factoren worden vaak versterkt 
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door veranderingen die met het natuurlijke verouderingsproces gepaard gaan. De 
gezondheidsgerelateerde kosten van mensen die slechte voeding tot zich nemen, worden 
geschat op 120 miljard euro per jaar in de EU.

Amendement 49
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het informatie-isolement van 
ouderen dient voortdurend bestreden te 
worden. De toegang tot nieuwe 
technologieën is een basisvoorwaarde 
voor het actief ouder worden en voor een 
actieve participatie in de maatschappij. 

Or. cs

Amendement 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Actief ouder worden is van 
strategisch belang omdat de gevolgen van 
de economische crisis - die heeft geleid tot 
nog grotere massawerkloosheid, ontslag 
van de oudste werknemers en grotere 
arbeidsonzekerheid - een extra uitdaging 
vormen bij de verwezenlijking van de aan 
ouderen gerelateerde doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, zoals sociale 
insluiting en vermindering van de aan een 
armoederisico blootgestelde bevolking.

Or. it
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Amendement 51
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gezond ouder worden moet een 
proces zijn dat mensen in staat stelt hun 
gezondheid in eigen hand te nemen en te 
verbeteren door gelijke toegang te bieden 
tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en 
langdurige zorg. Gezond ouder worden 
kan worden bereikt door voldoende 
lichaamsbeweging, gezonde voeding en 
het nemen van de juiste medicatie op 
oudere leeftijd alsmede door het 
uitbannen van ouderenmishandeling, met 
inbegrip van fysiek, seksueel , 
psychologisch en financieel misbruik en 
verwaarlozing.

Or. en

Motivering

Teneinde het actief ouder worden te stimuleren, moeten gezondheidsstelsels zich richten op 
gezondheidsbevordering en het uitbannen van misbruik, waar ouderen vaak onder te lijden 
hebben en dat een schending van mensenrechten vormt.

Amendement 52
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij het bevorderen en plannen van 
een strategie voor actief ouder worden 
moet, gelet op de hevige economische en 
sociale crisis in vele Europese landen, 
rekening worden gehouden met de 
kwetsbare groepen burgers en 
werknemers teneinde 
fragmentatieverschijnselen op de 
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arbeidsmarkt en een stijging van de 
armoede te voorkomen. 

Or. el

Amendement 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie heeft haar visie op de 
demografische uitdagingen waarmee de 
EU wordt geconfronteerd en de 
mogelijkheden om die aan te pakken 
gepresenteerd in haar mededelingen "De 
demografische toekomst van Europa –
probleem of uitdaging?" van 12 oktober 
2006 en "Opvangen van de gevolgen van 
de vergrijzing in de EU" van 21 april 2009.

(6) De Commissie heeft haar visie op de 
demografische uitdagingen waarmee de 
EU wordt geconfronteerd en de 
mogelijkheden om die aan te pakken 
gepresenteerd in haar mededelingen "De 
demografische toekomst van Europa –
probleem of uitdaging?" van 12 oktober 
2006 en "Opvangen van de gevolgen van 
de vergrijzing in de EU" van 21 april 2009.
Een van die uitdagingen is het groeiend 
aantal ouderen dat zorg nodig heeft, zorg 
die veelal door mantelzorgers wordt 
verleend. Deze belangrijke hulpbron staat 
onder druk.

Or. en

Amendement 54
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De culturele en etnische diversiteit 
van de oudere generaties in Europa zal 
verder toenemen. Het is daarom 
noodzakelijk gelijke kansen actief te 
bevorderen en participatie aan te 
moedigen. Actieve burgers met 
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uiteenlopende culturele achtergronden 
oefenen in de maatschappij belangrijke 
brugfuncties uit, bevorderen de integratie 
en leveren een bijdrage aan de economie.

Or. en

Amendement 55
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De Raad heeft op 22 februari 2007 een 
resolutie aangenomen betreffende "Kansen 
en uitdagingen ten gevolge van de 
demografische veranderingen in Europa: 
de bijdrage van ouderen aan de 
economische en sociale ontwikkeling", 
waarin benadrukt werd dat ouderen meer 
mogelijkheden moeten krijgen om een 
actieve rol te spelen, dat de groeiende 
vraag van ouderen naar bepaalde goederen 
en diensten nieuwe economische 
mogelijkheden biedt (de zogenaamde 
"zilveren economie"), en dat gewerkt moet 
worden aan een optimale gezondheid en 
leefkwaliteit (waaronder ook toegang tot 
passende en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg valt) en een positief beeld 
van ouderen.

Or. en

Amendement 56
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op de conferentie "Together for 
Mental Health and Well-being", die op 12 
en 13 juni 2008 tijdens het Sloveense 
voorzitterschap van de EU werd 
gehouden, is het Europees pact voor 
geestelijke gezondheid en welzijn 
geïntroduceerd.

Or. en

Motivering

Met dit pact wordt beoogd gemeenschappelijk ondersteunde aanbevelingen op vijf gebieden te 
ontwikkelen, waaronder de geestelijke gezondheid van ouderen. De aanpak van het vraagstuk 
geestelijke gezondheid is essentieel voor de bevordering van het actief ouder worden en de 
sociale samenhang in de EU.

Amendement 57
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) De Raad heeft op 8 juni 2009 
conclusies aangenomen betreffende 
"Gelijke kansen voor vrouwen en mannen: 
actief en waardig ouder worden", waarin 
erkend wordt dat oudere vrouwen en 
mannen in de gehele EU met serieuze 
uitdagingen geconfronteerd worden als zij 
een actief leven willen leiden en waardig 
ouder willen worden, en waarin de 
lidstaten en de Commissie uitgenodigd 
worden een aantal maatregelen te nemen, 
waaronder de bevordering van 
beleidsmaatregelen voor actief ouder 
worden, rekening houdend met de 
onderling uiteenlopende situaties in de 
lidstaten en de verschillende uitdagingen 
waaraan vrouwen en mannen het hoofd 
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moeten bieden.

Or. en

Amendement 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Raad heeft op 20 november 2009 
conclusies aangenomen betreffende 
"Gezond en waardig ouder worden", 
waarin de Commissie uitgenodigd wordt 
om onder andere "… 
bewustmakingsactiviteiten te ontwikkelen 
om actief ouder worden te bevorderen, 
waaronder mogelijk, in 2012, een Europees 
Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties."

(9) De Raad heeft op 20 november 2009 
conclusies aangenomen betreffende 
"Gezond en waardig ouder worden", 
waarin de Commissie uitgenodigd wordt 
om onder andere "… 
bewustmakingsactiviteiten te ontwikkelen 
om actief ouder worden te bevorderen, 
waaronder mogelijk, in 2012, een Europees 
Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties." Deze 
conclusies benadrukken tevens dat het 
belangrijk is rekening te houden met 
kwesties die met informele zorg en 
zorgverleners in verband staan, hetgeen 
van wezenlijk belang is in het kader van 
de solidariteit tussen de generaties.

Or. en

Amendement 59
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) 2012 moet de titel "Europees Jaar 
voor actief ouder worden en solidariteit 
tussen de generaties" krijgen, 
overeenkomstig het uitdrukkelijke verzoek 
dat het Europees Parlement al heeft 
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gedaan tijdens de debatten van de 
parlementaire commissies en in zijn 
resolutie van 11 november 2010 over de 
solidariteit tussen de generaties, en dat 
uiteindelijk is uitgemond in het officiële 
voorstel van de Commissie om het 
Europees Jaar uit te roepen.

Or. en

Amendement 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het Europees Jaar zou idealiter 
moeten leiden tot de oprichting van een 
Europees netwerk voor het uitwisselen 
van ervaringen en het naast elkaar leggen 
van de diverse, op nationaal of lokaal 
genomen maatregelen in de onderhavige 
sector.

Or. it

Amendement 62
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De Raad heeft op 7 juni 2010 
conclusies betreffende "actief ouder 
worden" aangenomen, waarin de 
Commissie verzocht wordt "werk te maken 
van de voorbereiding van een Europees 
Jaar voor actief ouder worden in 2012, 
waarin de voordelen van actief ouder 
worden en de bijdrage ervan (aan) de 
intergenerationele solidariteit kunnen 

(11) De Raad heeft op 7 juni 2010 
conclusies betreffende "actief ouder 
worden" aangenomen, waarin de 
Commissie verzocht wordt "werk te maken 
van de voorbereiding van een Europees 
Jaar voor actief ouder worden in 2012, 
waarin de voordelen van gezond en actief 
ouder worden en de bijdrage ervan (aan) de 
intergenerationele solidariteit kunnen 
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worden belicht en veelbelovende 
initiatieven ter ondersteuning van actief 
ouder worden op alle niveaus kunnen 
worden bekendgemaakt."

worden belicht en veelbelovende 
initiatieven ter ondersteuning van gezond 
en actief ouder worden op alle niveaus 
kunnen worden bekendgemaakt."

Or. en

Amendement 63
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europees Parlement heeft op 
11 november 2010 een resolutie 
aangenomen over demografische 
vraagstukken en solidariteit tussen de 
generaties, waarin bij de lidstaten erop 
wordt aangedrongen actief ouder worden 
tot een van de prioriteiten voor de 
komende jaren te verheffen en wordt 
onderstreept dat het Europees Jaar 2012 
met name de bijdrage die ouderen leveren 
aan de maatschappij tot uiting moet 
brengen en mogelijkheden moet bieden 
om solidariteit, samenwerking en begrip 
tussen de generaties te bevorderen.

Or. en

Amendement 64
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europees Parlement heeft op 
11 november 2010 een resolutie 
aangenomen over demografische 
vraagstukken en solidariteit tussen de 
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generaties, waarin bij de lidstaten erop 
wordt aangedrongen actief ouder worden 
tot een van de prioriteiten voor de 
komende jaren te verheffen en wordt 
onderstreept dat het Europees Jaar 2012 
met name de bijdrage die ouderen leveren 
aan de maatschappij tot uiting moet 
brengen en mogelijkheden moet bieden 
om solidariteit en samenwerking tussen de 
generaties te bevorderen.

Or. en

Amendement 65
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In hun adviezen onderstrepen ook 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's het 
belang voor Europa van een cultuur van 
actief ouder worden. Een bijzonder facet 
in dit verband wordt gevormd door de 
generatieoverschrijdende gezondheidszorg 
en de bescherming tegen 
ouderdomsziekten, zoals het Europees 
Economisch en Sociaal Comité ook noemt 
in zijn advies over "De gevolgen van de 
vergrijzing voor de gezondheidszorg en 
socialezekerheidsstelsels" van 15 juli 
20101.
______________
1 PB C 44 van 11.2.2011, blz. 10.

Or. en
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Amendement 66
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In zijn resolutie van 11 november 
2010 over demografische vraagstukken en 
solidariteit tussen de generaties heeft het 
Europees Parlement uitdrukkelijk zijn 
waardering uitgesproken voor het feit dat 
tal van vrijwilligersorganisaties 29 april 
hebben uitgeroepen tot de dag van de 
"Solidariteit tussen de generaties". Het 
Europees Parlement heeft bovendien de 
Commissie verzocht een voorstel te 
formuleren om van 2012 het "Europees 
Jaar van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties"te maken, 
waardoor duidelijker de bijdrage wordt 
getoond die ouderen leveren aan de 
maatschappij en waardoor aan jongeren 
en ouderen de kans wordt geboden samen 
te werken.

Or. en

Amendement 67
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De Commissie vermeldde in haar 
tweede tweejaarlijks verslag over sociale 
diensten van algemeen belang dat hoewel 
de vraag naar sociale en 
gezondheidsdiensten groeit, veel landen te 
maken hebben met een tekort aan 
werknemers in de zorgsector, deels als 
gevolg van de vergrijzing van het 
personeel in de zorgsector, en een hoog 
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verloop onder gezondheidswerkers. 
Vanwege de cruciale rol die het 
zorgpersoneel vervult, is het aanpakken 
van deze tekorten noodzakelijk om de 
toegang tot sociale en 
gezondheidszorgdiensten van voldoende 
kwaliteit te waarborgen ter ondersteuning 
van het actief ouder worden.

Or. en

Amendement 68
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en hen 
te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting.

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van gezond en actief ouder 
worden, het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en hen 
te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting.

Or. en
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Amendement 69
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en hen 
te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting.

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en hen 
te behoeden voor het risico van armoede 
en sociale uitsluiting.

Or. en

Amendement 70
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en
hen te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting.

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve en op een barrièrevrije 
omgeving gerichte integratiemaatregelen, 
met het doel mensen nieuwe kansen te 
bieden in verschillende fasen van hun 
leven, hen te behoeden voor het risico van 
sociale uitsluiting en hun actieve 
participatie in de maatschappij te 
vergroten.

Or. en

Amendement 71
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Op de conferentie over actief en 
gezond ouder worden die op 29 en 30 
april 2010 tijdens het Spaanse 
voorzitterschap van de EU is gehouden, 
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zijn goede praktijken gepresenteerd die in 
Europa op het gebied van sociale 
participatie en solidariteit tussen de 
generaties zijn toegepast.

Or. en

Motivering

De conferentie over actief en gezond ouder worden is belangrijk omdat er belangrijke 
aspecten zijn gepresenteerd voor het behoud van de gezondheid en persoonlijke autonomie 
van ouderen en voor het bevorderen van de betrekkingen tussen de generaties.

Amendement 72
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de correlatie 
tussen handicaps en ouderdom. Met name 
de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. 
Bovendien hebben de EU en alle lidstaten 
het VN-Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap ondertekend, 
dat eveneens voor ouderen relevante 
bepalingen bevat.

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de frequente
correlatie tussen handicaps en ouderdom. 
Met name de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. Ook 
relevant zijn acties ter ondersteuning van 
een onafhankelijk bestaan en integratie in 
de samenleving, waaronder maatregelen 
gericht op ouderen met handicaps, die 
veel ondersteuning nodig hebben en 
complexe behoeften hebben, en die 
bijzonder kwetsbaar zijn en het risico 
lopen van sociale uitsluiting. Bovendien 
hebben de EU en alle lidstaten het VN-
Verdrag voor de rechten van personen met 
een handicap ondertekend, dat onder 
andere voor ouderen relevante bepalingen 
bevat. Met de in 2009 aangenomen 
aanbeveling van de Raad van Europa 
over vergrijzing en handicaps in de 21ste

eeuw, wordt beoogd autonomie en een 
onafhankelijk bestaan voor ouderen met 
handicaps te bevorderen, de kwaliteit van 
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de diensten te vergroten en gelijke 
toegang daartoe te waarborgen. Zij bevat 
het verzoek aan de lidstaten innovatieve 
benaderingen vast te stellen.

Or. en

Amendement 73
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de correlatie 
tussen handicaps en ouderdom. Met name 
de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. 
Bovendien hebben de EU en alle lidstaten 
het VN-Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap ondertekend, 
dat eveneens voor ouderen relevante 
bepalingen bevat.

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de frequente
correlatie tussen handicaps en ouderdom. 
Met name de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. Ook 
relevant zijn acties ter ondersteuning van 
een onafhankelijk bestaan en integratie in 
de samenleving, waaronder maatregelen 
gericht op ouderen met handicaps, die 
veel ondersteuning nodig hebben en 
complexe behoeften hebben, en die 
bijzonder kwetsbaar zijn en het risico 
lopen van sociale uitsluiting. Bovendien 
hebben de EU en alle lidstaten het VN-
Verdrag voor de rechten van personen met 
een handicap ondertekend, dat onder 
andere voor ouderen relevante bepalingen 
bevat. Met de in 2009 aangenomen 
aanbeveling van de Raad van Europa 
over vergrijzing en handicaps in de 21ste

eeuw, wordt beoogd autonomie en een 
onafhankelijk bestaan voor ouderen met 
handicaps te bevorderen, de kwaliteit van 
de diensten te vergroten en gelijke 
toegang daartoe te waarborgen. Zij bevat 
het verzoek aan de lidstaten innovatieve 
benaderingen vast te stellen.
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Or. en

Amendement 74
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de correlatie 
tussen handicaps en ouderdom. Met name 
de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. 
Bovendien hebben de EU en alle lidstaten 
het VN-Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap ondertekend, 
dat eveneens voor ouderen relevante 
bepalingen bevat.

(14) De Commissie is momenteel bezig 
met de uitvoering van de nieuwe Europese
strategie voor de periode 2010-2020 
inzake een hernieuwde inzet voor een 
barrièrevrij Europa voor mensen met een 
handicap, dat ook voor ouderen relevante 
acties omvat, gezien de correlatie tussen 
handicaps en ouderdom. Met name de 
acties met betrekking tot toegankelijkheid, 
op basis van de "Design for All"-
benadering, zijn relevant. Bovendien 
hebben de EU en alle lidstaten het VN-
Verdrag voor de rechten van personen met 
een handicap ondertekend, dat onder 
andere voor ouderen relevante bepalingen 
bevat.

Or. en

Amendement 75
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie zal ongeveer 
2 300 000 euro van de begroting voor 
2011 voornamelijk benutten om 
communicatieactiviteiten en EU-
conferenties in het kader van het 
Europees Jaar te bekostigen en zij is 
voornemens een soortgelijk bedrag te 
reserveren in de ontwerpbegroting voor 
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2012.

Or. en

Amendement 76
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het thema van het Europees Jaar 
zal een prioriteit zijn in de 
communicatieactiviteiten van de 
vertegenwoordigingen van de Commissie 
in de lidstaten en in de werkprogramma's 
van belangrijke sleutelnetwerken op 
Europees niveau die in aanmerking 
komen voor steun uit de EU-begroting 
voor hun exploitatiekosten.

Or. en

Amendement 77
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het Europees Parlement heeft er 
al in zijn resolutie van11 november 2010 
over de solidariteit tussen de generaties op 
gewezen dat de geboortecijfers in de 
lidstaten reeds tientallen jaren op 
hetzelfde lage peil blijven, waardoor 
volgende generaties, tenzij hieraan tijdig 
wat wordt gedaan, zwaar onder druk 
komen te staan, met geschillen over 
verdeling tot gevolg. In verband met die 
urgentie dient er voor het Europees Jaar 
voor actief ouder worden en solidariteit 
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tussen de generaties een buitengewoon 
hoog budget ter beschikking te worden 
gesteld. Het jaar 2010 kan als 
praktijkvoorbeeld worden gezien; in dat 
jaar stelde de Europese Unie 17 miljoen 
euro ter beschikking, waarvan 9 miljoen 
euro bestemd was voor activiteiten in de 
lidstaten, die zich ertoe verbonden zelf 
nog eens 9 miljoen euro bij te dragen.

Or. en

Amendement 78
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 
het volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 

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

zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 79
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 
het volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 
het volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. De Commissie heeft begin 2011 
uit hoofde van "Europa 2020" een 
proefproject gelanceerd over actief en 
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prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

gezond ouder worden in het kader van de 
Innovatie-Unie. Dit proefproject, dat het 
eerste innovatiepartnerschap is, zal 
sociale innovatie omvatten met als doel de 
levenskwaliteit te verbeteren, ziekte te 
voorkomen, sociale netwerken in 
overheidssectoren en tussen sociale 
partners te verbeteren en de invoering van 
nieuwe technologieën die de 
levenskwaliteit bevorderen te stimuleren. 
Met het proefproject wordt er ook naar 
gestreefd de gezonde levensduur van de 
burgers tegen 2020 met twee jaar te 
verlengen. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 80
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
het communautair actieprogramma op het 
gebied van gezondheid (2008-2013), de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

De gezondheidsstrategie van de EU is onlosmakelijk verbonden met actief ouder worden, 
omdat hierin gezonde voeding, lichaamsbeweging in alle leeftijdsgroepen en gelijke toegang 
tot kwalitatief hoogwaardige eerstelijnsgezondheidszorg wordt gestimuleerd.

Amendement 81
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om de participatie van een breed 
scala van organisaties te waarborgen, 
moeten er vereenvoudigde procedures 
beschikbaar zijn voor kleinschaliger 
gebeurtenissen en verrichtingen.

Or. en

Amendement 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bij de uitvoering van de met het 
Europees Jaar verbonden initiatieven 
moet de onvervangbare waarde van het 
gezin als natuurlijke en fundamentele 
kern van de samenleving en zijn rol als 
belangrijkste element in de opvoeding, 
vorming en groei van jongeren en in de 
ontwikkeling van intergenerationele 
solidariteit worden erkend.

Or. it

Amendement 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De met het thema van het 
Europees Jaar verbonden initiatieven 
inzake vergrijzing moeten aanzetten tot 
reflectie over de vernieuwing van de 
stelsels voor sociale zekerheid en 
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solidariteit,met volledige betrokkenheid 
van de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en van 
organisaties zonder winstoogmerk.

Or. it

Amendement 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie stelt voor in het 
kader van het vlaggenschipinitiatief 
"Innovatie-Unie" van Europa 2020 een 
innovatiepartnerschap voor actief en 
gezond ouder worden te starten, waarbij 
individuen als patiënten en consumenten 
worden benaderd door de ontwikkeling 
van innovatieve oplossingen, klinische 
tests, geneesmiddelen en behandelingen 
voor de bestrijding en aanpak van de 
belangrijkste chronische en zeldzame
aandoeningen. Dit partnerschap zal zich 
richten op sociale en 
gezondheidszorgstelsels door de 
ontwikkeling van innovatieve 
beleidsmaatregelen en bedrijfsmodellen 
voor meer geïntegreerde zorgsystemen 
voor ouderen (met inbegrip van thuis- en 
zelfzorgsystemen). Het partnerschap zal 
zich daarnaast op EU-gerelateerde 
markten richten, waarbij het bijdraagt 
aan mogelijkheden voor ouderen een 
onafhankelijk en actief bestaan te leiden 
door de ontwikkeling en inzet te 
bevorderen van innovatieve, onder andere 
op ICT gebaseerde producten, apparaten 
en diensten die specifiek op ouderen zijn 
toegesneden. Aangezien de doelstellingen 
en geplande activiteiten van het 
partnerschap en het Europees Jaar nauw 
met elkaar verbonden zijn, moet er voor 
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synergieën tussen de twee initiatieven 
worden gezorgd.

Or. en

Amendement 85
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Er kunnen zich bij een aantal 
relevante netwerken op EU-niveau 
ernstige budgettaire restricties voordoen 
die hun participatie in het Europees Jaar 
mogelijk beperken; daarmee moet 
rekening worden gehouden indien 
aanvullende middelen op het niveau van 
de Unie beschikbaar komen.

Or. en

Amendement 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Het is zaak om tussen het 
Europees Jaar van vrijwilligerswerk 2011 
en het Europees Jaar van actief ouder 
worden 2010 synergieën te bevorderen.

Or. en
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Amendement 87
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties (hierna 
"het Europees Jaar" genoemd).

Or. en

Amendement 88
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden -
bevordering van de solidariteit tussen de 
generaties (hierna "het Europees Jaar" 
genoemd).

Or. en

Amendement 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden: bevordering 
van de solidariteit tussen de generaties
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).
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Or. en

Amendement 90
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties (hierna 
"het Europees Jaar" genoemd).

Or. en

Amendement 91
Edit Bauer

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden -
bevordering van actief ouder worden en 
wederzijdse solidariteit tussen de 
generaties, behoud van vitaliteit en 
eerbiediging van ieders waardigheid
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).

Or. en

Amendement 92
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties (hierna 
"het Europees Jaar" genoemd).

Or. en

Amendement 93
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden en voor de 
solidariteit tussen de generaties (hierna 
"het Europees Jaar" genoemd).

Or. de

Amendement 94
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd). De ondertitel 
van het jaar luidt: "Vitaliteit, waardigheid 
en de solidariteit tussen de generaties 
bevorderen".

Or. de
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Amendement 95
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 
ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van snel groeiende 
bevolkingsgroep van tegen de zestig en 
ouder te mobiliseren, en aldus de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden. Een goede gezondheid is de 
conditio sine qua non voor actief ouder 
worden. De bevordering van gezond ouder 
worden en maatregelen ter bevordering 
van gezond ouder worden dienen dan ook 
een onlosmakelijk onderdeel uit te maken 
van het Europees Jaar voor actief ouder 
worden. Actief ouder worden betekent dat 
gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, onder 
meer met behulp van flexibelere 
arbeidsverhoudingen, dat sociale 
uitsluiting bestreden moet worden door 
actieve deelname aan het maatschappelijk 
leven te stimuleren, en door de levering 
van hoogstaande en toegankelijke sociale 
diensten ten behoeve van waardig ouder 
worden, alsook dat gezond ouder worden 
aangemoedigd moet worden. Op basis 
daarvan zijn de volgende doelstellingen 
bepaald:

Or. cs
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Amendement 96
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 97
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te

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

voor actief ouder worden in Europa te 
vergemakkelijken op basis van een 
maatschappij voor alle leeftijden en 
solidariteit tussen de generaties. In dit 
verband moet het Europees Jaar de 
inspanningen aanmoedigen en 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven om actief ouder worden te 
bevorderen, en meer te doen om het 
potentieel van de snel groeiende 
bevolkingsgroep van tegen de zestig en 
ouder te mobiliseren, en aldus een 
maatschappij voor alle leeftijden te 
creëren en de solidariteit en 
samenwerking tussen de generaties te 
bevorderen. Actief ouder worden is het 
proces waarin de mogelijkheden voor 
gezondheid, participatie en veiligheid 
geoptimaliseerd worden, teneinde de 
levenskwaliteit van personen naarmate zij 
ouder worden te verbeteren. Het stelt hen 
in staat hun welzijnspotentieel gedurende 
het leven te benutten en in 
overeenstemming met hun behoeften, 
wensen en capaciteiten aan de 
samenleving deel te nemen en daarbij 
beroep te doen op adequate bescherming, 
veiligheid en zorg wanneer zij behoefte 
hebben aan hulp. Actief ouder worden 
betekent dat gezorgd moet worden voor 
meer mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
leeftijdsdiscriminatie en sociale uitsluiting 
bestreden moeten worden, dat de rol van 
ouderen in het maatschappelijk leven, het 
gezinsleven en het vrijwilligerswerk moet 
worden ondersteund, dat gezond ouder 
worden aangemoedigd moet worden en 
moet worden bevorderd door preventieve 
maatregelen en toegang tot kwaliteitsvolle 
sociale en gezondheidsdiensten. Op basis 
daarvan zijn de volgende doelstellingen 
bepaald:
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Or. en

Amendement 98
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 
ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, en aldus de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden. Actief ouder worden betekent dat 
gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt in 
overeenstemming met hun capaciteiten en 
voorkeuren, dat sociale uitsluiting 
bestreden moet worden door actieve 
deelname aan het maatschappelijk leven te 
stimuleren, dat handicaps en chronische 
aandoeningen die individuen en het 
gezondheidszorgstelsel veel geld kosten, 
moeten worden uitgesteld tot een later 
tijdstip in het leven, en dat gezond ouder 
worden aangemoedigd moet worden. 
Actief ouder worden zal bijdragen aan de 
uitbanning van alle bestaande negatieve 
stereotypen waarin ouderen als kwetsbaar 
en als financiële last voor de samenleving 
worden beschouwd. Op basis daarvan zijn 
de volgende doelstellingen bepaald:

Or. en
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Motivering

Met beleidsmaatregelen voor actief ouder worden, moeten ouderen in staat worden gesteld 
aan het werk te blijven op basis van hun rechten, behoeften, voorkeuren en capaciteiten. 
Handicaps en een slechte gezondheid kosten veel geld. Als mensen in betere gezondheid 
ouder worden, zullen de kosten van de gezondheidszorg mogelijk minder snel stijgen. 
Ouderen worden met negatieve stereotypen geconfronteerd, die vooral zijn gericht op hun 
vermeende onvermogen een onafhankelijk bestaan te leiden tengevolge van chronische 
aandoeningen waaraan zij lijden, en dan is er nog het vraagstuk van houdbare 
pensioenstelsels.

Amendement 99
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 
ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties te bevorderen, en meer te doen 
om het potentieel van snel groeiende 
bevolkingsgroep van tegen de zestig en 
ouder te mobiliseren, en aldus de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden. Actief ouder worden betekent dat 
gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden, betere 
arbeidsomstandigheden en kansen voor 
een leven lang leren om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, 
waaronder met name 
geïnstitutionaliseerde herscholing van 
werknemers in lichamelijk zware banen 
om hen in staat te stellen op hun leeftijd 
afgestemde taken te verrichten, dat sociale 
uitsluiting bestreden moet worden door 
actieve deelname aan het maatschappelijk 
leven te stimuleren, dat gezond ouder 
worden aangemoedigd moet worden en dat 
armoede moet worden bestreden door het 
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garanderen van een toereikend inkomen, 
volledige en betaalbare toegang tot sociale 
diensten en een hoog niveau van 
gezondheidszorg voor gepensioneerden.
Op basis daarvan zijn de volgende 
doelstellingen bepaald:

Or. en

Amendement 100
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het creëren van een duurzame en op een 
barrièrevrije omgeving gerichte cultuur 
van actief ouder worden in Europa te 
vergemakkelijken op basis van een 
maatschappij voor alle leeftijden en 
solidariteit tussen de generaties. In dit 
verband moet het Europees Jaar de 
inspanningen aanmoedigen en 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van kerken en verenigingen die 
zich bezighouden met de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, om actief 
ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, en aldus de 
vitaliteit van ouderen in stand te houden 
door hun maatschappelijke participatie te 
vergroten, een maatschappij voor alle 
leeftijden te creëren en de solidariteit en 
samenwerking tussen de generaties te 
bevorderen. Actief ouder worden betekent 
dat gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
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blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
sociale uitsluiting bestreden moet worden 
door de rol van ouderen in het 
gezinsleven, inclusief de coplanning voor 
de toekomst, en vrijwilligerswerk alsmede 
hun actieve deelname aan het 
maatschappelijk leven te ondersteunen, en 
dat gezond ouder worden aangemoedigd 
moet worden. Op basis daarvan zijn de 
volgende doelstellingen bepaald:

Or. en

Amendement 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het creëren van een duurzame cultuur 
van actief ouder worden in Europa te 
vergemakkelijken gebaseerd op een visie 
van een maatschappij voor alle leeftijden 
en op solidariteit tussen de generaties. In 
dit verband moet het Europees Jaar de 
inspanningen aanmoedigen en 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners, de 
zakelijke sector en de maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van 
verenigingen die zich bezighouden met de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, om actief ouder worden te 
bevorderen, en meer te doen om het 
potentieel van de snel groeiende 
bevolkingsgroep van tegen de zestig en 
ouder te mobiliseren, en aldus de vitaliteit 
van ouderen in stand te houden door hun 
maatschappelijke participatie te vergroten 
en zo een duurzame maatschappij voor 
alle leeftijden te creëren en de solidariteit 
en samenwerking tussen de generaties te 
bevorderen. Het Europees Jaar bevordert 
tevens concrete maatregelen die 
waarschijnlijk leiden tot een betere 
toegang van ouderen tot de arbeidsmarkt 
en tot onderwijs- en 
opleidingsmogelijkheden voor eenieder 
teneinde de werkloosheid te verminderen 
en langdurige sociale uitsluiting te 
voorkomen. Actief ouder worden betekent 
dat gezorgd moet worden voor meer 
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mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
leeftijdsdiscriminatie en sociale uitsluiting 
bestreden moet worden door de rol van 
ouderen in het gezinsleven en 
vrijwilligerswerk en hun actieve deelname 
aan het maatschappelijk leven te 
ondersteunen, en dat gezond ouder worden 
aangemoedigd moet worden en 
vergemakkelijkt door preventieve 
maatregelen en toegang tot kwaliteitsvolle 
sociale en gezondheidsdiensten. Op basis 
daarvan zijn de volgende doelstellingen 
bepaald:

Or. en

Amendement 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving, het gezinsleven en de 
economie, om actief ouder worden te 
bevorderen en om het potentieel van 
ouderen beter te mobiliseren teneinde de 
negatieve gevolgen van de massale 
pensionering van babyboomers en de 
inkrimping van de actieve bevolking tegen 
te gaan;

Or. it



PE458.631v01-00 54/80 AM\856841NL.doc

NL

Amendement 104
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van gezond en actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan 
het gezinsleven, de samenleving en de 
economie, om de actieve betrokkenheid 
van mensen boven de 55 in het 
arbeidsproces te bevorderen en mogelijk te 
maken, om de mentoring van jongere 
mensen te bevorderen en om het potentieel 
van ouderen over het algemeen beter te 
mobiliseren;

Or. cs

Amendement 105
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om
leeftijdsdiscriminatie te bestrijden, om 
actief en gezond ouder worden te 
bevorderen, om barrières weg te nemen en 
de verscheidenheid binnen alle 
leeftijdgroepen te onderkennen, om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren, ongeacht hun etnische of 
culturele achtergrond, geslacht of 
seksuele geaardheid, en om gelijke kansen 
te bevorderen;
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Or. en

Amendement 106
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording 
bevorderen van de nuttige bijdrage die 
ouderen leveren aan de samenleving en de 
economie, om actief en gezond ouder 
worden te bevorderen en om het potentieel 
van ouderen beter te mobiliseren;

Or. en

Amendement 107
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te mobiliseren
door gedurende hun leven mogelijkheden 
aan te reiken voor een leven lang leren, 
door ouderen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan economische ontwikkeling 
en vrijwilligerswerk en door ouderen aan 
te moedigen om, naarmate ze ouder 
worden, actief aan het gezins- en 
maatschappelijk leven deel te nemen;



PE458.631v01-00 56/80 AM\856841NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Programma's op het gebied van onderwijs en permanente educatie kunnen ouderen 
aanmoedigen volledig aan het maatschappelijk leven deel te nemen en zo actief ouder worden 
bevorderen.

Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren; het is belangrijk om via 
programma's voor hoger onderwijs en 
beroepsopleiding te ijveren voor een 
cultuur inzake het beheer van menselijk 
potentieel die rekening houdt met de uit 
de inzet van ouder menselijk potentieel 
voortvloeiende voordelen, en om te zorgen 
voor gerichte acties ter informatie van 
zowel werknemers als werkgevers; 

Or. el

Amendement 109
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 

(1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 



AM\856841NL.doc 57/80 PE458.631v01-00

NL

ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren;

ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren, waarbij bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de bestrijding van 
armoede op oudere leeftijd, met name bij 
vrouwen;

Or. en

Amendement 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) de oudere beschermen in het kader 
van zijn/haar beroepsleven, ongeacht het 
niveau van de structuur waarin het werk 
wordt verricht, door te voorzien in een 
aangepaste medische begeleiding;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in de inleidende considerans vermelde bepalingen ("gezond en waardig 
ouder worden" en "dat de ouder wordende bevolking gezond en actief blijft, in het belang van 
sociale samenhang"), moeten ouderen die beroepsmatig arbeid verrichten voor aangepaste 
medische bescherming in aanmerking kunnen komen. Er moet aldus rekening worden 
gehouden met de potentiële handicaps van ouderen en worden voorzien in een specifiek 
gezondheidsprogramma.

Amendement 111
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 112
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Georges Bach

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 

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

inzake actief ouder worden te bevorderen, 
duurzame en veilige pensioenstelsels in 
Europa te bevorderen, goede praktijken te 
inventariseren en te verspreiden, en 
samenwerking en synergieën aan te 
moedigen;

Or. de

Amendement 114
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden te bevorderen
en een houdbaar en zeker openbaar 
pensioenstelsel in de Unie op te bouwen, 
goede praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
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synergieën aan te moedigen;

Or. en

Amendement 116
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden te bevorderen, 
houdbare en zekere pensioenregelingen in 
Europa op basis van verschillende 
combinaties van bedrijfs- en 
privépensioensystemen te bevorderen,
goede praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

Or. en

Amendement 117
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen 
beleidsmaatregelen en een horizontale 
aanpak te ontwikkelen door middel van 
specifieke activiteiten en zich te 
verplichten tot het nastreven van specifieke 
doelstellingen in verband met gezond en 
actief ouder worden (met inbegrip van 
maatregelen die de toegang tot passende 
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en kwalitatief hoogwaardige gezondheids-
en sociale zorg vergemakkelijken).

Or. en

Amendement 118
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen
innovatieve en lokaal relevante 
oplossingen te ontwikkelen en zich te 
verplichten tot het nastreven van specifieke 
doelstellingen in verband met actief ouder 
worden en solidariteit tussen de 
generaties.

Or. en

Amendement 119
Rovana Plumb

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE458.631v01-00 62/80 AM\856841NL.doc

NL

Or. ro

Amendement 120
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om de Europese Unie,
lidstaten en stakeholders op alle niveaus in 
staat te stellen, met grote betrokkenheid 
van het maatschappelijk middenveld en de 
zakelijke sector, beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen en te delen door middel van 
specifieke activiteiten en zich te 
verplichten tot het nastreven van specifieke 
doelstellingen in verband met actief ouder 
worden.

Or. en

Amendement 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 122
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen door 
middel van specifieke activiteiten en zich 
te verplichten tot het nastreven van 
specifieke doelstellingen in verband met 
actief ouder worden. Daarbij dient 
bijzondere nadruk te worden gelegd op de 
promotie van informatiecampagnes 
waarin onder meer wordt aangedrongen 
op een juiste toepassing van de richtlijnen 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, die een van de centrale activiteiten 
voor actief ouder worden is. 

Or. el

Amendement 123
Corina Creţu

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete acties om de Europese Unie,
lidstaten en stakeholders op alle niveaus in 
staat te stellen, met grote betrokkenheid 
van het maatschappelijk middenveld en de 
zakelijke sector, beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen door middel van specifieke 
activiteiten en zich te verplichten tot het 
nastreven van specifieke doelstellingen in 
verband met actief ouder worden en tot de 
bestrijding van de onrechtvaardige 
maatschappelijke verdeling van de kosten 
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van de crisis, omdat in sommige lidstaten 
ouderen het meest door anti-
recessiemaatregelen, bezuinigingen op de 
pensioenen en de slechte kwaliteit van 
diensten voor gezondheids- en sociale 
zorg worden getroffen.

Or. en

Amendement 124
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) de invoering bevorderen van vaste, 
structurele beleidsvormen ten behoeve 
van het gezin die de demografische 
ontwikkeling serieus kunnen beïnvloeden; 
dit kan geschieden door middel van 
maatregelen ter ondersteuning van 
moederschap, kinderopvoeding, het 
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combineren van werk en gezinsleven en 
de inzet van ouderen ten behoeve van het 
gezin, waarbij de invalshoek die van een 
culturele en waardenuitwisseling tussen 
ouderen en jongeren is.

Or. it

Amendement 126
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) structureel begrotingsbeleid 
invoeren dan wel versterken ten gunste 
van organisaties zonder winstoogmerk, 
zodat zij hun activiteiten ter 
ondersteuning van actief ouder worden en 
kansarme delen van de bevolking 
voortdurend en niet slechts bij 
gelegenheid kunnen plannen en 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 127
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) de ontwikkeling stimuleren van 
uitgebreide strategieën voor 
leeftijdsbeheer op nationaal en 
ondernemingsniveau door nieuwe typen 
regelingen in het kader van evenwicht 
tussen privéleven en werk te ontwikkelen 
die op specifieke behoeften van oudere 
werknemers zijn afgestemd, en door 
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mensen die aan het werk blijven te 
belonen.

Or. en

Amendement 128
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) het stimuleren van een Europese 
gedachtewisseling over het belang van 
preventie als op zichzelf staand element 
van nationaal gezondheidsbeleid, in het 
bijzonder met inachtneming van 
ouderdomsziekten.

Or. de

Amendement 129
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) alsook de doelstellingen waarom 
het Europees Parlement in zijn verslag 
van 6 oktober 2010 over solidariteit tussen 
de generaties heeft verzocht, te weten:
- waardigheid, gezondheid en welzijn en 
zelfbeschikking van ouderen te 
bevorderen,
- waardoor gelijke toegang tot zorg 
mogelijk wordt gemaakt, ongeacht het 
inkomen,
- waarbij in het bijzonder de 
gezondheidsrisico's worden beschreven 
van mensen die hun activiteiten plotseling 
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staken, en
- met klem wordt gewezen op preventie 
van gezondheidsproblemen, met het oog 
waarop de lidstaten gezonde levensstijlen 
moeten bevorderen en passende 
maatregelen moeten nemen om roken, 
alcoholmisbruik, obesitas en andere 
belangrijke gezondheidsrisico's terug te 
dringen.

Or. de

Amendement 130
Georges Bach, Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) een in het algemeen betere 
erkenning en stimulering van de bijdrage 
van ouderen aan de economische en 
sociale ontwikkeling van Europa, met een 
hoge waardering van hun ervaring als 
uitdrukkelijke toegevoegde waarde voor 
de economie en de maatschappij.

Or. de

Amendement 131
Milan Cabrnoch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

– conferenties, evenementen en initiatieven 
met nauwe betrokkenheid van het 
bedrijfsleven en van kleine en middelgrote 
ondernemingen, ter bevordering van het 
debat, de bewustwording en het aangaan 
van specifieke verplichtingen die bijdragen 
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aan duurzame en langdurige resultaten, 
dit met een analyse van doeltreffende 
methoden en maatregelen voor 
toekomstige initiatieven en activiteiten op 
het gebied van actief ouder worden;

Or. cs

Amendement 132
Rovana Plumb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

– conferenties, evenementen en 
initiatieven, met actieve deelname van het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners, ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

Or. ro

Amendement 133
Antigoni Papadopoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

– conferenties, evenementen, culturele 
fora, workshops en initiatieven ter 
bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

Or. en

Motivering

Workshops en culturele fora kunnen helpen het algemene publiek te mobiliseren door zich 
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vooral te richten op intergenerationele uitwisseling en vrijwilligerswerk.

Amendement 134
Ádám Kósa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

– conferenties, evenementen en 
initiatieven, met grote betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld en de 
kerk, ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen waarmee wordt 
bijgedragen tot een duurzaam en blijvend 
resultaat;

Or. en

Amendement 135
Milan Cabrnoch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes;

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes in een vorm die op nationale, 
regionale of plaatselijke omstandigheden 
en doelgroepen is toegesneden, met 
gebruikmaking van multimedia en 
innovatieve en nieuwe methoden;

Or. en

Amendement 136
Rovana Plumb

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes;

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes, met gebruik van multimedia 
en sociale netwerken;

Or. ro

Amendement 137
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
campagnes;

– voorlichtings-, promotie- en educatieve 
en opleidingscampagnes;

Or. en

Amendement 138
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- fora voor het samenvoegen en 
analyseren van bewijs van voordelen 
alsmede verschillende methoden die 
betrokkenheid van ouderen mogelijk 
maken om onderbouwde richtsnoeren 
voor beste praktijken te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 139
Antigoni Papadopoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken;

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken in het kader van de open 
coördinatiemethode, in hoofdzaak gericht 
op het veiligstellen van sociale integratie 
voor iedereen en het bieden van toegang 
tot gezondheidszorg en langdurige zorg 
van hoge kwaliteit;

Or. en

Motivering

De open coördinatiemethode is een zeer nuttig instrument gebleken voor de bevordering van 
beleidsontwikkelingen in lidstaten.

Amendement 140
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie of op nationale schaal, en 
verspreiding van de resultaten.

–onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie of op nationale schaal, en 
verspreiding van de resultaten.- met name 
met  betrekking tot de economische en 
sociale weerslag van het beleid voor actief 
ouder worden.

Or. el

Amendement 141
Edit Bauer

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie of op nationale schaal, en 
verspreiding van de resultaten.

– onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie of op nationale schaal, 
bijvoorbeeld, over de oorzaken van 
vroegtijdige pensionering, over geweld 
tegen ouderen, over flexibiliteit van 
arbeidspatronen van ouderen, en over 
verspreiding van de resultaten.

Or. en

Amendement 142
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- programma's voor inspraak van burgers 
bij de doelstellingen van het Europees 
Jaar.

Or. en

Amendement 143
Edit Bauer

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- maatregelen met het oog op 
gezondheidszorgpreventie en gericht op 
gezond ouder worden.

Or. en
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Amendement 144
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- maatregelen om ouderen en jongeren te 
betrekken bij gemeenschappelijke 
initiatieven bedoeld om de kenmerken die 
hen typeren en de kansen die 
intergenerationele uitwisseling biedt, 
onder de aandacht te brengen.

Or. en

Amendement 145
Rovana Plumb

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming, met personen met 
een handicap en met etnische 
minderheden, met name de Roma.

Or. ro

Amendement 146
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
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gendermainstreaming. gendermainstreaming en met de noodzaak 
alle generaties erbij te betrekken, en 
moeten streven naar de ontwikkeling van 
een inclusieve aanpak voor alle 
generaties, onder erkenning van hun 
verscheidenheid.

Or. en

Amendement 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming en met de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie waar ouderen onder te 
lijden hebben. 

Or. it

Amendement 148
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met de noodzaak 
de specificiteiten van de situatie van 
vrouwen en mannen erbij te betrekken.

Or. en
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Amendement 149
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming, en richten zich 
daarbij in hoofdzaak op de specifieke 
behoeften van zowel vrouwen als mannen 
en vooral op de behoeften van 
alleenstaande oudere vrouwen (bij onder 
andere chronische aandoeningen, 
armoede enzovoort).

Or. en

Motivering

Vrouwen leven doorgaans langer dan mannen. Door de lange levensduur van vrouwen en hun 
traditionele rol van verzorgster in het gezin lopen zij een grotere kans op een slechte 
gezondheid die hen op hogere leeftijd aan grotere armoede kan blootstellen.

Amendement 150
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie houdt rekening met 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende activiteiten op 
regionaal of lokaal niveau ter 
verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen.

Or. en
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Amendement 151
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Financieel kader en budget

Voor het Europees Jaar voor actief ouder 
worden en voor de solidariteit tussen de 
generaties stelt de Europese Unie een 
budget van 20 miljoen beschikbaar, 
waarvan 10 miljoen euro bestemd is voor 
activiteiten in de lidstaten, die zich ertoe 
verbinden zelf nog eens 10 miljoen euro 
bij te dragen.

Or. de

Amendement 152
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar. De nationale 
coördinatoren zien er ook op toe dat de 
nationale activiteiten passend 
gecoördineerd worden en dat stakeholders, 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties bij de programma's worden 
betrokken.

Or. en
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Amendement 153
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar. De nationale 
coördinatoren opereren onafhankelijk en 
zetten dus niet slechts het standpunt van 
regeringen uiteen, en zien er ook op toe 
dat de nationale activiteiten passend 
gecoördineerd en uitgevoerd worden.

Or. en

Amendement 154
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie organiseert vergaderingen 
van de nationale coördinatoren met het oog 
de coördinatie op het niveau van de Unie 
en voor de uitwisseling van informatie, 
onder andere over de gestelde 
beleidsdoelen en de gemaakte vorderingen 
in de lidstaten. De Commissie ziet aan de 
hand van beoordelingsmethoden toe op 
nationale, regionale en lokale 
ontwikkelingen en maakt daarbij gebruik 
van comparatieve indicatoren. Zij kan, 
indien nodig, nieuwe richtingen en 
instrumenten introduceren voor het 
bereiken van beleidsdoelstellingen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk een beoordeling te maken van de op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
gemaakte vorderingen in het uitvoeringsbeleid voor de handhaving van goede 
gezondheidscondities en sociale integratie van ouderen. Deze beoordeling moet de Commissie 
uitvoeren met behulp van een reeks beschikbare hulpmiddelen en instrumenten.

Amendement 155
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De medefinanciering op Unieniveau van 
activiteiten in het kader van het Europees 
Jaar is in overeenstemming met de 
prioriteiten en regels die, op jaar- of 
meerjarenbasis, van toepassing zijn op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen, met name op de 
terreinen werkgelegenheid, sociale zaken 
en gelijke kansen. Waar dat zinvol is, 
kunnen programma's en 
beleidsmaatregelen op andere terreinen 
die ook een bijdrage leveren tot de 
bevordering van actief ouder worden, 
zoals onderwijs en cultuur, gezondheid, 
onderzoek, de informatiemaatschappij, en 
regionaal en vervoersbeleid, alsmede 
beleidsmaatregelen en -praktijken op 
woning- en hypotheekgebied, het 
Europees Jaar ondersteunen.

Or. en

Amendement 156
Martin Kastler

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het thema van het Europees Jaar zal een 
prioriteit zijn in de 
communicatieactiviteiten van de 
vertegenwoordigingen van de Commissie 
in de lidstaten en in de werkprogramma's 
van belangrijke sleutelnetwerken op 
Europees niveau die in aanmerking 
komen voor steun uit de EU-begroting 
voor hun exploitatiekosten.

Or. en

Amendement 157
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de evaluatie spoort de 
Commissie nationale bureaus voor de 
statistiek aan bijzondere aandacht te 
schenken aan het evalueren van de in 
artikel 3, lid 1 bedoelde activiteiten die 
gedurende het Europees Jaar binnen hun 
land hebben plaatsgevonden, en daarbij 
met name op de publieke steun te letten.

Or. en

Amendement 158
Georges Bach

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 
2014 een verslag voor aan het Europees 

De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 
2014 een verslag voor aan het Europees 
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Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging, de resultaten en de 
algemene boordeling van de in dit besluit 
vastgelegde initiatieven.

Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging, de resultaten en de 
algemene beoordeling van de in dit besluit 
vastgelegde initiatieven van de Commissie 
en de lidstaten.

Or. de

Amendement 159
Jutta Steinruck

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2013 dienen de 
lidstaten bij de Commissie een 
landenrapport in over de 
tenuitvoerlegging en de resultaten, 
vergezeld gaande van hun algemene 
beoordeling van de initiatieven waarin dit 
besluit voorziet.

Or. en


