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Ändringsförslag 25
Anna Záborská

Förslag till beslut
Titeln 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS BESLUT om Europaåret 
för aktivt åldrande (2012)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS BESLUT om Europaåret 
för aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna (2012) (text av betydelse 
för EES)

Or. en

Ändringsförslag 26
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 25 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna erkänner och 
respekterar EU rätten för äldre att leva ett 
värdigt och oberoende liv och att delta i det 
sociala och kulturella livet.

(3) Enligt artikel 25 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna erkänner och 
respekterar EU rätten för äldre människor 
att ha tillgång till fullgod hälso- och 
sjukvård och fullgott socialt stöd, att leva 
ett värdigt och oberoende liv och att delta i 
det sociala och kulturella livet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Åldrandet är visserligen en utmaning 
för hela samhället och alla generationer i 
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Europa, men också en fråga om 
solidaritet mellan generationerna och 
framför allt familjens roll.

Or. cs

Ändringsförslag 28
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I enlighet med artikel 34 i 
EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna erkänner och respekterar 
unionen rätten till tillgång till social 
trygghet och sociala förmåner som 
garanterar skydd.

Or. en

Ändringsförslag 29
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I enlighet med artikel 35 i 
EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna erkänner unionen att var 
och en har rätt till en hög nivå av skydd 
för hälsan.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja ett hälsosamt och aktivt åldrande 
och att se till att babyboomgenerationen, 
som allmänt taget är friskare och mer 
välutbildad än motsvarande årskullar före 
dem, har goda utsikter till förvärvsarbete 
och aktivt deltagande i samhällslivet.
Flexibla anställningsvillkor måste 
införas, särskilt s.k. atypiska 
anställningsformer, så att alla kan arbeta 
efter sin förmåga.

Or. cs

Ändringsförslag 31
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som nu är i övre femtioårsåldern och 
äldre, som allmänt taget är friskare och 
mer välutbildad än föregående 



PE458.631v01-00 6/75 AM\856841SV.doc

SV

deltagande i samhällslivet. generationer, har goda utsikter till 
förvärvsarbete och aktivt deltagande i 
samhälls- och familjelivet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har under en rad 
möten konstaterat att det krävs åtgärder för 
att hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre, särskilt i tider med 
konjunkturavmattning och ökade 
budgetbegränsningar. Ett sätt att reagera 
på den snabba förändringen i 
åldersstrukturen är att främja aktivt 
åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

Or. en

Motivering

Under konjunkturavmattning är det ännu mer nödvändigt att diskutera de demografiska 
förändringarna och bemöta det åldrande samhällets kommande behov på ett hållbart och 
passande sätt.



AM\856841SV.doc 7/75 PE458.631v01-00

SV

Ändringsförslag 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i familjelivet, det sociala livet 
och i samhällslivet, exempelvis 
frivilligarbete, livslångt lärande, 
kulturyttringar och idrott.

Or. en

Ändringsförslag 34
Anna Záborská

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet. Ett annat sätt 
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att reagera är att främja solidariteten 
mellan generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 35
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet. Ett aktivt 
åldrande förutsätter att det bedrivs en 
mångfasetterad politik och görs insatser 
för hela livet och inte bara för en viss 
ålder.

Or. el

Ändringsförslag 36
Corina Creţu

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
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äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt
deltagande i samhällslivet.

äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja skapandet av en hållbar kultur för 
livslångt aktivt åldrande och att se till att
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som nu är i övre 
femtioårsåldern och äldre, som allmänt 
taget är friskare och mer välutbildad än 
föregående generationer, har goda utsikter 
till förvärvsarbete och deltar aktivt i 
samhälls- och familjelivet.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja skapandet av en hållbar och 
samtidigt hinderfri samhällskultur för 
livslångt aktivt åldrande och att se till att 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som nu är i övre 
femtioårsåldern och äldre, som allmänt 
taget är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årsgrupp före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i familje- och samhällslivet.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa med hjälp av 
allmän och lika tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster. Friska äldre personer 
kan delta längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. pl

Ändringsförslag 39
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Här är 
tillgången till vård och socialtjänst 
avgörande. Friska äldre personer kan delta 
längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. cs
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Ändringsförslag 40
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja sunt åldrande för alla. Med sunt 
åldrande avses en process där 
möjligheterna till fysiskt, socialt och 
mentalt välbefinnande är så goda som 
möjligt så att äldre personer kan delta 
aktivt i samhället utan diskriminering och 
leva ett oberoende liv med god livskvalitet. 
Sunt åldrande kan även bidra till att äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Anna Záborská

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen. I detta sammanhang 
bör uppnåendet av pensionsåldern 
åtföljas av ett projekt som syftar till att 
låta den åldrande personen hålla sina 
färdigheter aktiva, genom att fortsätta 
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arbeta eller utföra frivilliga uppgifter, 
inbegripet sådana som kan räknas som 
arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa och höja de 
europeiska medborgarnas medvetenhet 
om de problem som hänger ihop med en 
åldrande befolkning. Friska äldre personer 
kan delta längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet och delta i verksamhet som 
är till nytta för samhället, som 
frivilligarbete, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård-, pensions- och omsorgssystemen och 
möjliggör ett värdigt liv vid hög ålder.

Or. en

Ändringsförslag 43
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 

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

minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen. Det är ytterst viktigt att 
effektivt integrera de äldre i samhället för 
att motverka en fragmentering där äldre 
människor både känner sig och behandlas 
som andra klassens medborgare. 

Or. el

Ändringsförslag 44
Corina Creţu

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja sunt åldrande för alla och, framför 
allt för äldre personer, stödja deras 
vitalitet och värdighet. Med sunt åldrande 
avses en process där möjligheterna till 
fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande 
är så goda som möjligt så att äldre 
personer kan delta aktivt i samhället utan 
diskriminering och leva ett oberoende liv 
med god livskvalitet. Sunt åldrande kan 
även bidra till att äldre personer kan delta 
längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja sunt åldrande för alla och, framför 
allt för äldre personer, stödja deras 
vitalitet och värdighet. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet 
genom en högre nivå på tjänster och ett 
hinderfritt samhälle och minskar trycket 
på vård- och omsorgssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen. Äldre personer med 
kroniska sjukdomar, som för övrigt är 
friska, bör få behandling utan fördomar 
eller diskriminering.

Or. en



AM\856841SV.doc 15/75 PE458.631v01-00

SV

Ändringsförslag 47
Martin Kastler

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja sunt åldrande för alla och, framför 
allt för äldre personer, stödja deras 
vitalitet och värdighet. Med sunt åldrande 
avses en process där möjligheterna till 
fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande 
är så goda som möjligt så att äldre 
personer kan delta aktivt i samhället utan 
diskriminering och leva ett oberoende liv 
med god livskvalitet. Sunt åldrande kan 
även bidra till att äldre personer kan delta
längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I och med att andelen äldre personer 
och därmed sammanhängande kroniska 
sjukdomar ökar i Europa blir det allt 
viktigare att främja äldre personers hälsa 
och utarbeta initiativ för att bekämpa 
hälsorisker som följer av 
åldrandeprocessen, som näringsbrist. 
Friska äldre personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 
både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
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omsorgssystemen.

Or. en

Motivering

Många sjukdomar som äldre lider av beror på faktorer i kosten, och vissa av dem har verkat 
sedan spädbarnsåldern. Dessa faktorer består ofta av förändringar som hänger ihop naturligt 
med åldrandeprocessen. De hälsorelaterade kostnaderna för människor som lider av 
näringsbrist uppskattas till 120 miljarder euro årligen i EU.

Ändringsförslag 49
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vi måste fortsätta kampen mot den 
åldrande generationens bristande tillgång 
till information. Att ha tillgång till ny 
teknik och att kunna använda den är ett 
grundvillkor för aktivt åldrande och 
kontakten med samhället.

Or. cs

Ändringsförslag 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Aktivt åldrande är av strategisk 
betydelse med tanke på att den 
ekonomiska krisen, som lett till en ökning 
av massarbetslösheten, uppsägningar av 
äldre arbetstagare och otryggare 
anställningar, ytterligare försvårar arbetet 
med att uppnå de mål i 
Europa 2020-strategin som inbegriper 
äldre personer, såsom social integration 



AM\856841SV.doc 17/75 PE458.631v01-00

SV

och minskning av antalet personer som 
riskerar att hamna i fattigdom. 

Or. it

Ändringsförslag 51
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Sunt åldrande borde vara en process 
där människor kan ta kontroll över och 
förbättra sin hälsa genom rättvis tillgång 
till hälso- och sjukvård och till 
långtidsvård av god kvalitet. Sunt 
åldrande kan uppnås genom att man 
ägnar sig åt lämplig fysisk aktivitet, äter 
hälsosamt och tar de rätta medicinerna 
vid högre ålder, och också genom att 
avskaffa misshandel av äldre, däribland 
fysisk, sexuell och psykisk misshandel och 
finansiellt missbruk samt försummelse av 
dem. 

Or. en

Motivering

För att främja aktivt åldrande bör hälso- och sjukvårdssystemen inriktas på att främja hälsa 
och förebygga sjukdomar, liksom på att avskaffa missbruk, vilket äldre personer ofta lider av 
och som utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 52
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på den djupa ekonomiska 
och sociala kris som flera europeiska 
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länder upplever bör man i främjandet och 
den strategiska planeringen av aktivt 
åldrande ta hänsyn till utsatta 
befolkningsgrupper och arbetstagare för 
att undvika en fragmentering av 
arbetsmarknaden och en ökning av 
fattigdomen.

Or. el

Ändringsförslag 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen redogjorde för sin syn 
på de demografiska utmaningarna i EU och 
på möjligheterna att ta itu dem i 
meddelandet Europas demografiska 
framtid – en utmaning som öppnar 
möjligheter av den 12 oktober 2006 och i 
meddelandet Om hanteringen av effekterna 
av en åldrande befolkning i EU av den 
29 april 2009.

(6) Kommissionen redogjorde för sin syn 
på de demografiska utmaningarna i EU och 
på möjligheterna att ta itu dem i 
meddelandet Europas demografiska 
framtid – en utmaning som öppnar 
möjligheter av den 12 oktober 2006 och i 
meddelandet Om hanteringen av effekterna 
av en åldrande befolkning i EU av den 
29 april 2009. En av dessa utmaningar är 
det växande antalet äldre personer som 
behöver vård och omsorg. Större delen av 
denna vård och omsorg utförs av obetalda
anhörigvårdare. Denna viktiga resurs är 
utsatt för tryck.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den kulturella och etniska 
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mångfalden bland de äldre 
generationerna i Europa kommer att 
fortsätta att öka. Lika möjligheter och 
medverkan måste därför främjas aktivt. 
Aktiva medborgare med olika kulturella 
bakgrunder spelar en viktig roll som 
brobyggare i samhället och bidrar till 
integrationen och ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 55
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Under konferensen ”Tillsammans för 
psykisk hälsa och välbefinnande”, som 
hölls den 12–13 juni 2008 under det 
slovenska ordförandeskapet, lanserades 
den europeiska pakten för psykisk hälsa 
och välbefinnande.

Or. en

Motivering

Pakten syftar till att utarbeta gemensamma enhälliga rekommendationer inom fem områden, 
och bland dessa ingår psykisk hälsa bland äldre. Att ta upp frågan om psykisk hälsa är 
avgörande för att främja aktivt åldrande och social sammanhållning i EU.

Ändringsförslag 57
Martin Kastler

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Rådet antog den 8 juni 2009 slutsatser 
om lika möjligheter för kvinnor och män 
och om ett aktivt och värdigt åldrande. I 
slutsatserna konstateras att äldre kvinnor 
och män i hela EU stöter på allvarliga 
problem när de försöker leva ett aktivt liv 
och åldras med värdighet, och 
medlemsstaterna och kommissionen 
uppmanas vidta åtgärder bland annat för 
att främja en politik för aktivt åldrande 
med beaktande av de olika 
omständigheterna i medlemsstaterna och 
de olika problem som kvinnor och män 
ställs inför.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rådet antog den 20 november 2009 
slutsatser om hälsosamt och värdigt 
åldrande, där kommissionen bland annat 
uppmanades att ”utveckla 
medvetandegörande aktiviteter för att 
främja aktivt åldrande, även ett eventuellt 
europeiskt år för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna 2012.”

(9) Rådet antog den 20 november 2009 
slutsatser om hälsosamt och värdigt 
åldrande, där kommissionen bland annat 
uppmanades att ”utveckla 
medvetandegörande aktiviteter för att 
främja aktivt åldrande, även ett eventuellt 
europeiskt år för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna 2012.” I 
dessa slutsatser betonas också vikten av 
att frågor om informell vård och 
informella vårdare beaktas, vilket är 
mycket viktigt i samband med solidaritet 
mellan generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 59
Thomas Mann

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) År 2012 bör heta ”Europaåret för 
aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna”, vilket 
Europaparlamentet redan har begärt 
eftertryckligen i diskussionerna i 
utskotten och i sin resolution av den 
11 november 2010 om solidariteten 
mellan generationerna, som slutligen 
ledde till Europeiska kommissionens 
officiella förslag om att utlysa 
Europaåret.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning 
och ökad produktivitet att EU stöder den 
äldre befolkningens hälsa och aktivitet. 
Strategin omfattar flaggskeppsinitiativen 
”En agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”, inom ramen för vilket 
medlemsstaterna bland annat bör främja 
politiska åtgärder som stöder ett aktivt 
åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. För att nå dessa mål måste alla 
såväl på olika nivåer av statsförvaltningen 
som bland olika icke-statliga aktörer agera. 
De kan få stöd på EU-nivå, genom de 
åtgärder som vidtas för att sprida 
information och främja utbytet av bra 
lösningar under Europaåret. De nationella 
samordnarna bör se till att verksamheten i 
medlemsstaterna samordnas och att den 
ligger i linje med Europaårets övergripande 
mål. Övriga institutioner och berörda 
parter ska enligt planerna också delta.

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning 
och ökad produktivitet att EU stöder den 
äldre befolkningens hälsa och aktivitet. 
Strategin omfattar flaggskeppsinitiativen 
”En agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”, inom ramen för vilket 
medlemsstaterna bland annat bör främja 
politiska åtgärder som stöder ett aktivt 
åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. För att nå dessa mål måste alla 
såväl på olika nivåer av statsförvaltningen 
som bland olika icke-statliga aktörer agera. 
De kan få stöd på EU-nivå, genom de 
åtgärder som vidtas för att sprida 
information och främja utbytet av bra 
lösningar under Europaåret. De nationella 
samordnarna bör se till att verksamheten i 
medlemsstaterna samordnas och att den 
ligger i linje med Europaårets övergripande 
mål. Övriga institutioner och övriga 
sociala aktörer som redan verkar i sektorn 
ska enligt planerna också delta och 
involveras fullt ut i planeringen och 
genomförandet av åtgärder för stöd och 
social utveckling.

Or. it

Ändringsförslag 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europaåret bör i idealfallet leda 
fram till ett europeiskt nätverk för 
erfarenhetsutbyten och jämförelser av 
olika lösningar som tagits fram inom 
sektorn på nationell eller lokal nivå.

Or. it

Ändringsförslag 62
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rådet antog den 7 juni 2010 slutsatser 
om aktivt åldrande, där kommissionen 
uppmanas ”att fortsätta förberedelserna 
inför Europaåret för aktivt åldrande (2012), 
som kan bli ett tillfälle att lyfta fram 
fördelarna med aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna och 
offentliggöra lovande initiativ till stöd för 
aktivt åldrande på alla nivåer.”

(11) Rådet antog den 7 juni 2010 slutsatser 
om aktivt åldrande, där kommissionen 
uppmanas ”att fortsätta förberedelserna 
inför Europaåret för sunt och aktivt 
åldrande (2012), som kan bli ett tillfälle att 
lyfta fram fördelarna med aktivt åldrande 
och solidaritet mellan generationerna och 
offentliggöra lovande initiativ till stöd för 
sunt och aktivt åldrande på alla nivåer.”

Or. en

Ändringsförslag 63
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europaparlamentet antog den 
11 november 2010 en resolution ”om den 
demografiska utmaningen och 
solidariteten mellan generationerna”, i 
vilken medlemsstaterna uppmanas att 



PE458.631v01-00 24/75 AM\856841SV.doc

SV

göra aktivt åldrande till en prioriterad 
fråga för de närmaste åren och det 
betonas att Europaåret 2012 särskilt bör 
synliggöra de äldres bidrag till samhället 
och bereda möjligheter för att främja 
solidaritet, samarbete och förståelse 
mellan generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 64
Corina Creţu

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europaparlamentet antog den 
11 november 2010 en resolution ”om den 
demografiska utmaningen och 
solidariteten mellan generationerna”, i 
vilken medlemsstaterna uppmanas att 
göra aktivt åldrande till en prioriterad 
fråga för de närmaste åren och det 
betonas att Europaåret 2012 särskilt bör 
synliggöra de äldres bidrag till samhället 
och bereda möjligheter för att främja 
solidaritet och samarbete mellan 
generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 65
Martin Kastler

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I sina yttranden betonar också 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén vikten 
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av en kultur för aktivt åldrande i Europa. 
En viktig aspekt är här hälso- och 
sjukvård och skydd mot åldersrelaterade 
sjukdomar över generationsgränserna, 
vilka Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén också nämner i sitt yttrande 
om ”konsekvenserna av en åldrande 
befolkning för sjukvårdssystemen och de 
sociala systemen” av den 15 juli 20101. 
______________
1 EUT C 44, 11.2.2011, s. 10.

Or. de

Ändringsförslag 66
Thomas Mann

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I sin resolution av den 
11 november 2010 om den demografiska 
utmaningen och solidariteten mellan 
generationerna välkomnade 
Europaparlamentet uttryckligen att ett 
stort antal frivilligorganisationer i 
civilsamhället utropat den 29 april till 
dagen för ”solidaritet mellan 
generationerna”. Europaparlamentet 
uppmanade dessutom kommissionen att 
utarbeta ett förslag om att göra 2012 till 
”Europeiskt år för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna”, som 
synliggör äldre personers bidrag till 
samhället och främjar åtgärder som syftar 
till att ungdomar och äldre personer 
medverkar i gemensamma initiativ.

Or. de
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Ändringsförslag 67
Corina Creţu

Förslag till beslut
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Kommissionen angav i sin andra 
tvåårsrapport om sociala tjänster av 
allmänt intresse att trots att det finns en 
ökande efterfrågan på sociala tjänster och 
hälso- och sjukvårdstjänster råder det i 
många länder brist på arbetskraft inom 
vårdsektorn på grund av att arbetskraften 
inom vårdsektorn blir allt äldre och den 
höga personalomsättningen. Eftersom 
personalen spelar en nyckelroll inom 
vård- och omsorgstjänsterna måste dessa 
brister åtgärdas för att man ska kunna 
garantera att sociala tjänster och hälso-
och sjukvårdstjänster av fullgod kvalitet 
finns tillgängliga som stöd för aktivt 
åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 68
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 7 
och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 
7 och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar sunt och aktivt 
åldrande. Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
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kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap.

kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap.

Or. en

Ändringsförslag 69
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 7 
och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap.

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 7 
och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för fattigdom och utanförskap.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 7 
och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap.

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 7 
och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken, också 
för ett hinderfritt samhälle, bör stärkas, så 
att människor ges möjligheter i olika 
skeden av livet, skyddas mot risken för 
utanförskap och stärker sin aktiva 
medverkan i samhällslivet.

Or. en

Ändringsförslag 71
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid den konferens om aktivt och 
sunt åldrande, som ägde rum under det 
spanska ordförandeskapet för EU den 
29-30 april 2010, redogjordes för goda 
metoder som tillämpas i Europa på 
området för social delaktighet och 
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solidaritet mellan generationerna.

Or. en

Motivering

Konferensen om aktivt och sunt åldrande är viktig eftersom det vid den redogjordes för 
viktiga aspekter av att de äldres hälsa och personliga oberoende bevaras, liksom att främja 
relationer mellan generationerna.

Ändringsförslag 72
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen genomför den 
europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av sambandet mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande även 
omfattar åtgärder av betydelse för äldre 
personer. Detta gäller särskilt åtgärder som 
grundas på ett ”design för alla” -tänkande, 
och som syftar till att förbättra 
tillgängligheten. EU och medlemsstaterna 
har vidare undertecknat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som även innehåller 
bestämmelser om äldre personer.

(14) Kommissionen genomför den 
europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av det ofta förekommande sambandet 
mellan funktionsnedsättningar och 
åldrande även omfattar åtgärder av 
betydelse för äldre personer. Detta gäller 
särskilt åtgärder som grundas på ett 
”design för alla” -tänkande, och som syftar 
till att förbättra tillgängligheten. Åtgärder
till stöd för ett oberoende liv och 
delaktighet i samhället är relevanta, 
inbegripet åtgärder avsedda för äldre 
personer med funktionshinder, i behov av 
en hög stödnivå och med komplicerade 
behov, som är särskilt utsatta och riskerar 
utanförskap. EU och medlemsstaterna har 
vidare undertecknat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som bland annat
innehåller bestämmelser om äldre personer.
Europarådets rekommendation om 
åldrande och funktionshinder under 
2000-talet, som antogs 2009, syftar till att 
främja självbestämmanderätt och ett 
oberoende liv för äldre personer med 
funktionshinder, förbättra kvaliteten på 
tjänster och garantera lika tillgång till 
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dem. Medlemsstaterna uppmanas i 
rekommendationen att anta innovativa 
förhållningssätt.

Or. en

Ändringsförslag 73
Corina Creţu

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen genomför den 
europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av sambandet mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande även 
omfattar åtgärder av betydelse för äldre 
personer. Detta gäller särskilt åtgärder som 
grundas på ett ”design för alla” -tänkande, 
och som syftar till att förbättra 
tillgängligheten. EU och medlemsstaterna 
har vidare undertecknat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som även innehåller 
bestämmelser om äldre personer.

(14) Kommissionen genomför den 
europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av det ofta förekommande sambandet 
mellan funktionsnedsättningar och 
åldrande även omfattar åtgärder av 
betydelse för äldre personer. Detta gäller 
särskilt åtgärder som grundas på ett 
”design för alla” -tänkande, och som syftar 
till att förbättra tillgängligheten. Åtgärder 
till stöd för ett oberoende liv och 
delaktighet i samhället är av betydelse, 
inbegripet åtgärder avsedda för äldre 
personer med funktionshinder, med starkt 
vårdberoende och med komplicerade 
behov, som är särskilt utsatta och riskerar 
utanförskap. EU och medlemsstaterna har 
vidare undertecknat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som bland annat
innehåller bestämmelser om äldre personer.
Europarådets rekommendation om 
åldrande och funktionshinder under 
2000-talet, som antogs 2009, syftar till att 
främja självbestämmanderätt och ett 
oberoende liv för äldre personer, förbättra 
kvaliteten på tjänster och garantera lika 
tillgång till dem. Medlemsstaterna 
uppmanas i rekommendationen att anta 
innovativa förhållningssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen genomför den 
europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av sambandet mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande även 
omfattar åtgärder av betydelse för äldre 
personer. Detta gäller särskilt åtgärder som 
grundas på ett ”design för alla” -tänkande, 
och som syftar till att förbättra 
tillgängligheten. EU och medlemsstaterna 
har vidare undertecknat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som även innehåller 
bestämmelser om äldre personer.

(14) Kommissionen genomför EU:s nya 
strategi för personer med funktionshinder 
för 2010–2020: Nya åtgärder för ett 
hinderfritt samhälle, som mot bakgrund av 
sambandet mellan funktionsnedsättningar 
och åldrande även omfattar åtgärder av 
betydelse för äldre personer. Detta gäller 
särskilt åtgärder som grundas på ett 
”design för alla” -tänkande, och som syftar 
till att förbättra tillgängligheten. EU och 
medlemsstaterna har vidare undertecknat 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, som 
bland annat innehåller bestämmelser om 
äldre personer.

Or. en

Ändringsförslag 75
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen kommer att använda 
ungefär 2 300 000 euro från budgeten 
2011 för att i första hand finansiera 
kommunikationsverksamhet och 
konferenser på EU-nivå under 
Europaåret, och avser att reservera ett 
liknande belopp i budgetförslaget 2012.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Europaårets tema bör prioriteras av 
kommissionens representationer i 
medlemsstaterna i deras 
kommunikationsverksamhet och i de 
arbetsprogram för de berörda viktigaste 
nätverken på europeisk nivå som drar 
nytta av stödet till sina löpande kostnader 
från EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 77
Thomas Mann

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Europaparlamentet konstaterade 
redan i sin resolution av den 
11 november 2010 om solidariteten 
mellan generationerna att 
medlemsstaternas födelsetal sedan 
årtionden ligger kvar på en låg nivå, en 
situation som kommer att leda till stora 
påfrestningar för kommande generationer 
och till fördelningskonflikter om inte 
något görs åt situationen i tid. På grund 
av detta brådskande handlingsbehov bör 
Europaåret för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna anslås 
en extra stor budget. Som ett realistiskt 
exempel kan nämnas 2010, under vilket 
Europeiska unionen ställde 
17 miljoner euro till förfogande, varav 
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9 miljoner euro avsedda för verksamheter 
i medlemsstaterna, medan 
medlemsstaterna hade åtagit sig att bidra 
med ytterligare 9 miljoner euro.

Or. de

Ändringsförslag 78
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
folkhälsoprogrammet, temaområdena 
informations- och kommunikationsteknik 
samt samhällsvetenskap och humaniora 
inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, handlingsplanen för 
förbättrade villkor för åldrande i 
informationssamhället, det gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogrammet för 
IT-stöd i boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. 
Kommissionen har i samband med 
”Europa 2020” föreslagit att ett 
pilotprojekt om aktivt och sunt åldrande 
ska lanseras i början av 2011 inom ramen 
för innovationsunionen. Detta 
pilotprojekt, som är det 
första innovationspartnerskapet, kommer 
att omfatta social innovation för att 
främja bättre livskvalitet, förebygga 
sjukdomar och förbättra de sociala 
nätverken i den offentliga sektorn och 
bland arbetsmarknadens parter samt 
främja införande av ny teknik som gör det 
möjligt att upprätthålla livskvaliteten. Det 
syftar även till att under perioden fram till 
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2020 se till att människor är friska under 
ytterligare två år av sina liv. EU kommer 
att delfinansiera verksamheten under 
Europaåret i enlighet med de årliga eller 
fleråriga prioriteringsområden och regler 
som fastställts för befintliga program och 
autonoma budgetposter inom områdena 
sysselsättning, sociala frågor och lika 
möjligheter. Vid behov kan Europaåret 
även beviljas stöd från program och 
åtgärder inom andra områden, som 
utbildning och kultur, hälsa, forskning, 
informationssamhället, regionpolitik och 
transportpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 80
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
folkhälsoprogrammet, temaområdena 
informations- och kommunikationsteknik 
samt samhällsvetenskap och humaniora 
inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, handlingsplanen för 
förbättrade villkor för åldrande i 
informationssamhället, det gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogrammet för 
IT-stöd i boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 
under Europaåret i enlighet med de årliga 

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
direktivet om gränsöverskridande hälso-
och sjukvård och gemenskapsprogrammet 
för åtgärder på hälsoområdet 2008–2013, 
temaområdena informations- och 
kommunikationsteknik samt 
samhällsvetenskap och humaniora inom 
det sjunde ramprogrammet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, 
handlingsplanen för förbättrade villkor för 
åldrande i informationssamhället, det 
gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för IT-stöd i 
boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
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eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga program 
och autonoma budgetposter inom 
områdena sysselsättning, sociala frågor och 
lika möjligheter. Vid behov kan Europaåret 
även beviljas stöd från program och 
åtgärder inom andra områden, som 
utbildning och kultur, hälsa, forskning, 
informationssamhället, regionpolitik och 
transportpolitik.

handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 
under Europaåret i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga program 
och autonoma budgetposter inom 
områdena sysselsättning, sociala frågor och 
lika möjligheter. Vid behov kan Europaåret 
även beviljas stöd från program och 
åtgärder inom andra områden, som 
utbildning och kultur, hälsa, forskning, 
informationssamhället, regionpolitik och 
transportpolitik.

Or. en

Motivering

EU:s hälsostrategi hänger oupplösligt samman med aktivt åldrande eftersom den uppmuntrar 
till en hälsosam kost, fysisk aktivitet för alla åldersgrupper och lika tillgång till primär hälso-
och sjukvård av god kvalitet.

Ändringsförslag 81
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att garantera att många olika 
slags organisationer deltar bör det finnas 
förenklade förfaranden att tillgå för 
mindre evenemang och verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Vid genomförandet av initiativ i 
samband med Europaåret bör hänsyn tas 
till familjens oersättliga roll som 
samhällets naturliga grundval och som 
primär aktör i ungdomars uppfostran, 
utbildning och uppväxt samt i främjandet 
av solidaritet mellan generationerna.

Or. it

Ändringsförslag 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Initiativ om befolkningens åldrande 
med anknytning till Europaåret bör 
uppmuntra till en debatt om förnyelsen av 
systemen för social trygghet och 
solidaritet, där arbetsmarknadens parter, 
det civila samhället och ideella 
organisationer bör medverka fullt ut.

Or. it

Ändringsförslag 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen föreslår att det 
inrättas ett innovationspartnerskap för 
aktivt och sunt åldrande (AHAIP) som är 
avsett att ingå i flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen” i Europa 2020-
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strategin som ska ta upp enskilda som 
patienter och konsumenter genom att 
utveckla innovativa lösningar, kliniska 
prövningar, läkemedel och behandlingar 
för att bekämpa och behandla vanliga 
kroniska och sällsynta sjukdomar. AHAIP 
bör inriktas på system för social vård och 
omsorg och hälso- och sjukvård genom 
att utveckla innovativa strategier och 
affärsmodeller för mer integrerade 
vårdsystem för äldre personer (inbegripet 
vård hemma och egenvård). AHAIP 
kommer också att inriktas på 
EU-relaterade marknader och bidra till 
att göra det möjligt för äldre personer att 
leva oberoende och aktiva liv genom att 
främja utveckling och spridning av 
innovativa varor, produkter och tjänster, 
inbegripet IKT-baserade tjänster, som är 
särskilt lämpliga för äldre personer. 
Eftersom AHAIP:s och Europaårets mål 
och planerade verksamheter hänger nära 
samman måste man se till att 
synergieffekter mellan de två initiativen 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jean Lambert

Förslag till beslut
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Ett antal berörda nätverk på 
EU-nivå kan komma att drabbas av 
allvarliga budgetbegränsningar som kan 
sätta gränser för deras deltagande i 
Europaåret. Detta bör beaktas för det fall 
extra medel blir tillgängliga på 
unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Synergieffekter mellan Europaåret 
för volontärarbete (2011) och Europaåret 
för aktivt åldrande (2012) bör främjas.

Or. en

Ändringsförslag 87
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 88
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande – Främja solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en



PE458.631v01-00 40/75 AM\856841SV.doc

SV

Ändringsförslag 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande: Främja solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 90
Anna Záborská

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 91
Edit Bauer

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande – främja aktivt åldrande och 
ömsesidig solidaritet mellan 
generationerna, med bibehållande av 
vitalitet hos alla och respekt för allas 
värdighet (nedan kallat Europaåret).
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Or. en

Ändringsförslag 92
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 93
Thomas Mann

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. de

Ändringsförslag 94
Martin Kastler

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret). Årets 
underrubrik ska lyda: ”Att främja 
vitalitet, värdighet och solidaritet mellan 
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generationerna”.

Or. de

Ändringsförslag 95
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 
mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller solidariteten mellan 
generationerna. Förutsättningen för ett
aktivt åldrande är god hälsa. Stödet för 
hälsosamt åldrande och sådana åtgärder 
som kan främja hälsosamt åldrande bör 
därför utgöra en integrerad del av det 
europeiska året. Aktivt åldrande innebär 
att man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, bland 
annat genom flexiblare 
anställningsformer, att man försöker 
motverka social utestängning genom att 
uppmuntra ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och garantera tillgång till 
sociala tjänster av hög kvalitet för ett 
värdigt åldrande, samt att man främjar 
äldre personers hälsa. De konkreta målen 
är följande:

Or. cs
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Ändringsförslag 96
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att underlätta skapandet av en 
hållbar kultur för aktivt åldrande i 
Europa som grundar sig på ett samhälle 
för alla åldrar och på solidaritet mellan 
generationerna. Inom denna ram ska 
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mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller solidariteten mellan 
generationerna. Aktivt åldrande innebär att 
man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, att 
man försöker motverka social utestängning
genom att uppmuntra ett aktivt deltagande
i samhällslivet och att man främjar äldre
personers hälsa. De konkreta målen är 
följande:

Europaåret stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhället, inbegripet företagssektorn, i 
deras arbete för att främja aktivt åldrande 
och att uppmuntra dem att göra mer för att 
ta till vara potentialen hos den snabbt 
växande andelen av befolkningen som är i 
övre femtioårsåldern och äldre, så att man
skapar ett samhälle för alla åldrar och 
främjar solidaritet och samarbete mellan 
generationerna. Med aktivt åldrande avses 
en process där möjligheterna till hälsa, 
delaktighet och säkerhet är så goda som 
möjligt så att livskvaliteten höjs när 
människor åldras. Aktivt åldrande gör att 
människor kan förverkliga sin potential 
till välbefinnande under hela sitt liv och 
delta i samhället i enlighet med sina 
behov, önskemål och förmåga, samtidigt 
som de ges tillräckligt skydd, säkerhet och 
vård och omsorg när de behöver det. 
Aktivt åldrande innebär att man skapar 
bättre möjligheter och arbetsförhållanden 
som gör det möjligt för äldre arbetstagare 
att förvärvsarbeta, att man bekämpar 
åldersdiskriminering och social 
utestängning, stödjer äldre personers roll i 
samhällslivet, familjelivet och i frivilliga 
verksamheter, och att man främjar äldre 
personers hälsa och underlättar för den 
med hjälp av förebyggande åtgärder och 
tillgång till sociala tjänster och hälso- och 
vårdtjänster av god kvalitet. De konkreta 
målen är följande:

Or. en

Ändringsförslag 98
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 
mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller solidariteten mellan 
generationerna. Aktivt åldrande innebär att 
man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, i 
enlighet med sin förmåga och sina 
önskemål, att man försöker motverka 
social utestängning genom att uppmuntra 
ett aktivt deltagande i samhällslivet, och
fördröjer funktionshinder och kroniska 
sjukdomar som kostar enskilda och hälso-
och sjukvårdssystemen stora summor och
att man främjar äldre personers hälsa.
Aktivt åldrande kommer att bidra till att 
avskaffa alla existerande negativa 
stereotyper där äldre personer anses vara 
sårbara och en ekonomisk börda för 
samhället. De konkreta målen är följande:

Or. en

Motivering

En strategi för aktivt åldrande bör sträva efter att göra det möjligt för äldre personer att 
fortsätta arbeta, baserat på deras rättigheter, behov, önskemål och förmågor. 
Funktionshinder och dålig hälsa är dyrt. När människor åldras vid bibehållen god hälsa ökar 
de medicinska utgifterna inte så snabbt. Det förekommer negativa stereotypa bilder av äldre 
personer, som främst handlar om deras oförmåga att leva oberoende, på grund av de 
kroniska sjukdomar de drabbats av och på grund av frågan om hållbara pensionssystem.
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Ändringsförslag 99
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna och att uppmuntra dem att 
göra mer för att ta till vara potentialen hos 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som är i övre femtioårsåldern 
och äldre, så att man bibehåller 
solidariteten mellan generationerna. Aktivt 
åldrande innebär att man skapar bättre 
möjligheter och arbetsförhållanden samt 
möjligheter till livslångt lärande som gör 
det möjligt för äldre arbetstagare att 
förvärvsarbeta, inbegripet framför allt 
institutionaliserad omskolning av 
arbetstagare med fysiskt mycket krävande 
arbeten, så att de kan få arbeten som är 
lämpliga för dem med tanke på deras 
ålder, att man försöker motverka social 
utestängning genom att uppmuntra ett 
aktivt deltagande i samhällslivet och att 
man främjar äldre personers hälsa samt 
bekämpar fattigdom genom att garantera 
pensionärer en fullgod inkomst, 
fullständig och rimligt prissatt tillgång till 
sociala tjänster och en hög nivå på hälso-
och sjukvård. De konkreta målen är 
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 100
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att underlätta skapandet av en 
hållbar och samtidigt hinderfri 
samhällskultur för aktivt åldrande i 
Europa som grundar sig på ett samhälle 
för alla åldrar och på solidaritet mellan 
generationerna. Europaåret ska inom 
denna ram uppmuntra och stödja 
medlemsstaterna, de regionala och lokala 
myndigheterna, arbetsmarknadens parter 
och det civila samhället, inbegripet kyrkor 
och föreningar som arbetar för att
bekämpa fattigdom och social 
utestängning, för att främja aktivt 
åldrande och att uppmuntra dem att göra 
mer för att ta till vara potentialen hos den 
snabbt växande andelen av befolkningen 
som är i övre femtioårsåldern och äldre, så 
att man bibehåller äldre personers vitalitet, 
ökar deras delaktighet i samhället, skapar 
ett samhälle för alla åldrar och främjar 
solidaritet och samarbete mellan 
generationerna. Aktivt åldrande innebär att 
man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, att 
man försöker motverka social utestängning 
genom att stödja äldre personers roll i 
familjelivet, inbegripet deras medverkan i 
framtidsplanering, och frivilligarbete 
samt ett aktivt deltagande i samhällslivet 
och att man främjar äldre personers hälsa. 
De konkreta målen är följande:

Or. en
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Ändringsförslag 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja 

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att underlätta skapandet av en 
hållbar kultur för aktivt åldrande i 
Europa som grundar sig på en vision av 
ett samhälle för alla åldrar och på 
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aktivt åldrande och att uppmuntra dem att 
göra mer för att ta till vara potentialen hos 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som är i övre femtioårsåldern
och äldre, så att man bibehåller
solidariteten mellan generationerna. Aktivt 
åldrande innebär att man skapar bättre 
möjligheter och arbetsförhållanden som 
gör det möjligt för äldre arbetstagare att 
förvärvsarbeta, att man försöker motverka
social utestängning genom att uppmuntra 
ett aktivt deltagande i samhällslivet och att 
man främjar äldre personers hälsa. De 
konkreta målen är följande:

solidaritet mellan generationerna. 
Europaåret ska inom denna ram 
uppmuntra och stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter, företagssektorn
och det civila samhället, inbegripet 
föreningar som arbetar för att bekämpa 
fattigdom och utanförskap, för att främja 
aktivt åldrande och att uppmuntra dem att 
göra mer för att ta till vara potentialen hos 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som är i övre femtioårsåldern 
och äldre, så att man bibehåller äldre 
personers vitalitet, ökar deras delaktighet 
i samhället, och därigenom skapar ett 
hållbart samhälle för alla åldrar och 
främjar solidaritet och samarbete mellan 
generationerna. Europaåret ska också 
främja konkreta åtgärder som kan 
medföra att äldre personer integreras 
bättre på arbetsmarknaden samt 
utbildnings- och fortbildningsmöjligheter 
för alla i syfte att minska arbetslöshet och 
förebygga socialt utanförskap på lång 
sikt. Aktivt åldrande innebär att man 
skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta, att 
man bekämpar åldersdiskriminering och
social utestängning, stöder äldre personers 
roll i familjelivet och i frivilliga 
verksamheter och deras aktiva deltagande 
i samhället, och att man främjar äldre 
personers hälsa och underlättar för den 
med hjälp av förebyggande åtgärder och 
tillgång till sociala tjänster och hälso- och 
vårdtjänster av god kvalitet. De konkreta 
målen är följande:

Or. en

Ändringsförslag 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället, familjelivet och ekonomin, att 
främja aktivt åldrande och att satsa på att ta 
till vara potentialen hos äldre för att 
motverka de negativa effekterna av 
babyboomgenerationens stora 
pensionsavgångar och av att den 
förvärvsarbetande befolkningen minskar.

Or. it

Ändringsförslag 104
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av hälsosamt och aktivt åldrande 
och lyfta fram de viktiga bidrag äldre 
människor kan ge familjen, samhället och 
ekonomin, att främja och möjliggöra aktivt
deltagande av medborgare över 55 år i 
arbetslivet, stödja mentorskap i 
förhållandet med yngre generationer och 
överlag satsa mer på att ta till vara 
potentialen hos äldre.

Or. cs

Ändringsförslag 105
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att bekämpa 
åldersdiskriminering, främja aktivt och 
sunt åldrande, avskaffa hinder och
erkänna mångfalden inom alla 
åldersgrupper och att bättre satsa på att ta 
till vara potentialen hos äldre, oberoende 
av deras etniska eller kulturella ursprung, 
kön eller sexuella läggning och att främja 
lika möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 106
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt
och sunt åldrande och att satsa på att ta till 
vara potentialen hos äldre.

Or. en

Ändringsförslag 107
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt 
åldrande och att satsa på att ta till vara 
potentialen hos äldre, genom att 
tillhandahålla möjligheter till utbildning 
och livslångt lärande under hela deras liv, 
genom att ge äldre personer möjligheter 
att delta i den ekonomiska utvecklingen 
och i frivilliga verksamheter och genom 
att uppmuntra att äldre personer deltar i 
familje- och samhällslivet, i takt med att 
de blir äldre.

Or. en

Motivering

Program för utbildning och livslångt lärande kan uppmuntra att äldre personer deltar till 
fullo i samhället, vilket främjar aktivt åldrande.

Ändringsförslag 108
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt 
åldrande och att satsa på att ta till vara 
potentialen hos äldre. Det är viktigt att 
program inom högre utbildning och 
yrkesutbildning främjar en 
personalförvaltningskultur som tar fasta 
på fördelarna med att ha äldre anställda
och att det görs riktade 
informationsinsatser för både 
arbetstagare och arbetsgivare.

Or. el
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Ändringsförslag 109
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna samt att satsa på att ta till 
vara potentialen hos äldre personer, och 
särskilt uppmärksamma konkreta planer 
för att bekämpa fattigdom bland äldre, 
särskilt hos kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Att skydda äldre som förlängt sitt 
arbetsliv, oavsett strukturell nivå, genom 
lämpliga läkarkontroller.

Or. fr

Motivering

I enlighet med slutsatserna i de inledande skälen (”hälsosamt och värdigt åldrande” och 
”viktigt [...] för social sammanhållning och ökad produktivitet att EU stöder den äldre 
befolkningens hälsa och aktivitet”) bör äldre yrkesverksamma få lämpligt medicinskt skydd.  
Därför bör man motverka potentiella funktionshinder hos äldre och ta fram ett särskilt 
hälsoprogram.
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Ändringsförslag 111
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 112
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 113
Georges Bach

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

av information och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och berörda aktörer på 
alla nivåer, i syfte att främja åtgärder för 
aktivt åldrande, främja hållbara och säkra 
pensionssystem i Europa, hitta exempel på 
god praxis och sprida dessa samt att 
uppmuntra samarbete och synergieffekter.

Or. de

Ändringsförslag 114
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Att väcka debatt och utveckla utbyte av 
information och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och berörda aktörer på 
alla nivåer, i syfte att främja åtgärder för 
aktivt åldrande, främja hållbara och säkra 
pensionssystem i Europa som bygger på 
olika kombinationer av systemen för 
tjänstepensioner och individuella 
pensioner, att hitta exempel på god praxis 
och sprida dessa samt att uppmuntra 
samarbete och synergieffekter.

Or. en

Ändringsförslag 117
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer kan utforma politiken och ett 
övergripande förhållningssätt genom 
särskilda åtgärder och ställa upp konkreta 
mål för sunt och aktivt åldrande 
(inbegripet åtgärder för att underlätta 
tillgång till lämplig hälso- och sjukvård 
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och social vård och omsorg av hög 
kvalitet).

Or. en

Ändringsförslag 118
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer kan utforma innovativa och lokalt 
passande lösningar och ställa upp 
konkreta mål för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 119
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer – med aktivt deltagande av det 
civila samhället och arbetsmarknadens 
parter – kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och ställa upp konkreta 
mål för aktivt åldrande.

Or. ro
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Ändringsförslag 120
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att Europeiska 
unionen, medlemsstaterna och berörda 
parter på alla nivåer, med ett energiskt 
deltagande från det civila samhället, 
inbegripet företagssektorn, kan utforma
och dela politiken genom särskilda 
åtgärder och ställa upp konkreta mål för 
aktivt åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och göra konkreta 
insatser när det gäller de specifika målen 
för aktivt åldrande.

Or. it

Ändringsförslag 122
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3



AM\856841SV.doc 59/75 PE458.631v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och ställa upp konkreta 
mål för aktivt åldrande, med särskilt fokus 
på kampanjer för att informera om och 
uppmuntra till ett korrekt genomförande 
av arbetsmiljödirektiven, ett centralt 
inslag i aktivt åldrande.

Or. el

Ändringsförslag 123
Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att
Europeiska unionen, medlemsstaterna och 
berörda parter på alla nivåer, med ett 
energiskt deltagande från det civila 
samhället och företagssektorn, kan 
utforma politiken genom särskilda åtgärder 
och ställa upp konkreta mål för aktivt 
åldrande och bekämpa den orättvisa 
sociala fördelningen av kostnaderna för 
krisen, eftersom det är de äldre som, i 
vissa medlemsstater, drabbats hårdast av 
åtgärderna mot konjunkturnedgången, av 
sänkta pensioner och av den låga 
kvaliteten på tjänster för hälso- och 
sjukvård och social vård och omsorg.

Or. en
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Ändringsförslag 124
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på alla
nivåer, med ett energiskt deltagande från 
det civila samhället och kyrkorna, kan 
utforma politiken genom särskilda åtgärder 
och ställa upp konkreta mål för aktivt 
åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att verka för en långsiktig och 
strukturell familjepolitik som på allvar tar 
tag i den demografiska utvecklingen. 
Detta kan ske genom insatser som främjar 
mödraskap, barnuppfostran, möjligheter 
att förena yrkes- och familjeliv samt 
äldres människors arbete till förmån för
familjen och tar sikte på ett kulturellt och 
värderingsmässigt utbyte mellan äldre och 
yngre.

Or. it
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Ändringsförslag 126
Anna Záborská

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att endera införa eller stärka den 
strukturella skattepolitiken till förmån för 
organisationer utan vinstsyfte, så att dessa 
organisationer kan planera och
genomföra sin verksamhet till stöd för 
äldre personer och den funktionshindrade 
delen av befolkningen på permanent basis 
och inte bara tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 127
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att stimulera utvecklingen av en 
heltäckande ledningsstrategi för 
åldersfrågor på nationell nivå och på 
företagsnivå, genom att utveckla nya typer 
av föreskrifter för balansen mellan 
arbetsliv och privatliv, som är anpassade 
till de äldre arbetstagarnas specifika 
behov och genom att belöna människor 
som arbetar längre.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Martin Kastler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att främja europeiskt utbyte om 
vikten av förebyggande som en 
självständig del i den nationella hälso-
och sjukvårdspolitiken, med särskilt 
beaktande av åldersbundna sjukdomar.

Or. de

Ändringsförslag 129
Thomas Mann

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att också främja följande mål, vilka 
Europaparlamentet efterlyste i sitt 
betänkande av den 6 oktober 2010 om 
solidariteten mellan generationerna:
– Främja äldre människors värdighet, 
hälsa, livskvalitet och oberoende.
– Ge dem jämlik tillgång till vårdtjänster 
oberoende av inkomst.
– Särskilt visa på vilka hälsorisker man 
löper om man plötsligt upphör 
förvärvsarbeta.
– Betona förebyggande av hälsoproblem, 
varvid medlemsstaterna uppmanas att 
stödja hälsosamma livsstilar och att vidta 
lämpliga åtgärder för att minska rökning, 
alkoholmissbruk, fetma och andra stora 
hälsorisker.

Or. de
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Ändringsförslag 130
Georges Bach, Martin Kastler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att generellt bättre uppskatta och 
främja äldre människors bidrag till 
Europas ekonomiska och sociala 
utveckling, och särskilt uppskatta att 
deras erfarenheter är ett uttryckligt 
mervärde för näringsliv och samhälle.

Or. de

Ändringsförslag 131
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar.

– Konferenser, evenemang och initiativ, till 
vilka näringslivet och små och medelstora 
företag bör knytas tätt, som anordnas för 
att väcka debatt, sprida information och 
främja fastställandet av konkreta 
målsättningar som bidrar till hållbara och 
långvariga resultat och där effektiva 
metoder och åtgärder för kommande 
initiativ och verksamheter inom området 
aktivt åldrande bör värderas högt.

Or. cs

Ändringsförslag 132
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar.

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar och i vilka det 
civila samhället och arbetsmarknadens 
parter ska delta aktivt.

Or. ro

Ändringsförslag 133
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar.

– Konferenser, evenemang, kulturforum, 
seminarier och initiativ som anordnas för 
att väcka debatt, sprida information och 
främja fastställandet av konkreta 
målsättningar.

Or. en

Motivering

Seminarier och kulturforum skulle kunna bidra till att allmänheten blir aktivare, och främst ta 
upp utbytet mellan generationerna och frivilligarbete.

Ändringsförslag 134
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 

– Konferenser, evenemang och initiativ, 
med ett energiskt deltagande från det 
civila samhället och kyrkorna, som 
anordnas för att väcka debatt, sprida 
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konkreta målsättningar. information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar samt bidrar till 
hållbara och varaktiga effekter.

Or. en

Ändringsförslag 135
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer.

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer i en form som är 
anpassad till de nationella, regionala eller 
lokala förhållandena och till målgrupper, 
med användning av multimedia och 
innovativa och nya metoder.

Or. en

Ändringsförslag 136
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer.

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer med hjälp av 
multimedia och sociala nätverk.

Or. ro

Ändringsförslag 137
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, PR- och
utbildningskampanjer.

– Informations-, PR-, utbildnings- och
fortbildningskampanjer.

Or. en

Ändringsförslag 138
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Forum för att konsolidera och bedöma 
bevis för nytta, liksom olika metoder för 
att få äldre personer delaktiga, i syfte att 
utveckla faktabaserade riktlinjer för bästa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 139
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar.

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar inom ramen för den öppna 
samordningsmetoden, vilket ska syfta till 
att, framför allt, garantera social 
integration av alla och tillgång till hälso-
och sjukvård och omsorg av hög kvalitet 
och på lång sikt.

Or. en
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Motivering

Öppna samordningsmetoden har visat sig vara ett mycket användbart instrument för att 
främja politisk utveckling i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 140
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell nivå, samt 
spridning av resultaten.

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell nivå, samt 
spridning av resultaten, varvid fokus bör 
ligga på de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av politiken för aktivt 
åldrande.

Or. el

Ändringsförslag 141
Edit Bauer

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell nivå, samt
spridning av resultaten.

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell nivå, exempelvis 
om orsakerna till förtidspension, om våld 
mot äldre personer, om flexibilitet i äldre 
personers arbetsmönster och om spridning 
av resultaten.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Anna Záborská

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Program för medborgarnas medverkan i 
Europaårets mål.

Or. en

Ändringsförslag 143
Edit Bauer

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärder inriktade på förebyggande 
hälsovård för sunt åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 144
Anna Záborská

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärder för att äldre och yngre 
personer ska medverka i gemensamma 
initiativ som syftar till att belysa deras 
typiska egenskaper och de möjligheter 
som erhålls genom utbyte mellan 
generationerna.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten samt till 
funktionshindrade och personer som 
tillhör etniska minoriteter, särskilt romer.

Or. ro

Ändringsförslag 146
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekter och till att alla 
generationer måste bli delaktiga vid 
genomförandet av Europaåret, och de bör 
sträva efter ett synsätt där alla 
generationer får medverka och erkänna 
mångfalden bland dem.

Or. en

Ändringsförslag 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
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till jämställdhetsaspekten. till jämställdhetsaspekten och 
bekämpandet av alla former av 
diskriminering som äldre utsätts för.

Or. it

Ändringsförslag 148
Anna Záborská

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till att man måste integrera att kvinnor 
respektive män befinner sig i specifika 
situationer.

Or. en

Ändringsförslag 149
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten, och främst 
inrikta sig på de särskilda behov som både 
kvinnor och män har, och särskilt 
ensamstående äldre kvinnors behov 
(exempelvis kroniska sjukdomar, 
fattigdom etc.).

Or. en

Motivering

Kvinnor lever vanligtvis längre än män. Kvinnors längre livslängd och deras traditionella 
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roll som familjens vårdare gör det mer sannolikt att de drabbas av ohälsa, vilket kan utsätta 
dem för ökad fattigdom vid högre ålder.

Ändringsförslag 150
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska beakta hur 
gränsöverskridande verksamhet på 
regional eller lokal nivå kan bidra till att 
de mål som anges i artikel 2 uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 151
Thomas Mann

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Finansieringsram och budget

En budget på 20 miljoner euro ska ställas 
till förfogande av Europeiska unionen för 
Europaåret för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna, varav 
10 miljoner euro är avsedda för 
verksamhet i medlemsstaterna, varvid 
dessa ska åta sig att bidra med ytterligare 
10 miljoner euro.

Or. de
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Ändringsförslag 152
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret. De nationella 
samordnarna bör också se till att den 
nationella verksamheten samordnas och att 
berörda parter, arbetsmarknadens parter 
och det civila samhällets organisationer 
medverkar i programmen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret. De nationella 
samordnarna bör arbeta oberoende, och 
inte bara återge regeringarnas 
ståndpunkter, och de bör också se till att 
den nationella verksamheten samordnas
och genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska kalla de nationella 
samordnarna till möten, där man 
samordnar verksamheten på EU-nivå och 
utbyter information om till exempel de 
åtaganden som gjorts och om hur de 
genomförts i medlemsstaterna. 
Kommissionen ska övervaka utvecklingen 
på nationell, regional och lokal nivå med 
hjälp av bedömningsmetoder, inbegripet 
genom att använda jämförelseindikatorer 
och den får införa, där så är lämpligt, nya 
metoder och verktyg för att uppnå dessa 
politiska mål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bedöma de framsteg som gjorts på nationell, regional och lokal nivå, med 
avseende på genomförande av strategierna för att bevara goda förutsättningar för äldre 
personers hälsa och sociala integration. Denna bedömning bör kommissionen göra genom att 
tillämpa en rad tillgängliga verktyg och instrument.

Ändringsförslag 155
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samfinansiering på unionsnivå av 
verksamhet inom ramen för Europaåret 
ska genomföras i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga 
program och autonoma budgetposter, 
särskilt inom områdena sysselsättning, 
sociala frågor och lika möjligheter. Vid 
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behov kan Europaåret även beviljas stöd 
från program och åtgärder inom andra 
områden som också främjar aktivt 
åldrande, som utbildning och kultur, 
hälsa, forskning, informationssamhället, 
regionpolitik och transportpolitik samt 
politik och praxis inom områdena 
bostäder och bostadslån.

Or. en

Ändringsförslag 156
Martin Kastler

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets tema ska prioriteras av 
kommissionens representationer i 
medlemsstaterna i deras 
kommunikationsverksamhet och i de 
arbetsprogram för de berörda viktigaste 
nätverken på europeisk nivå som drar 
nytta av stödet till sina löpande kostnader 
från unionens budget.

Or. en

Ändringsförslag 157
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i bedömningssyfte 
uppmuntra de nationella statistikkontoren 
att ägna särskild uppmärksamhet åt 
bedömning av de åtgärder som anges i 
artikel 3.1, som ägde rum på deras 
territorium under Europaåret, särskilt 
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genom att beakta offentligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 158
Georges Bach

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
genomförandet, resultaten och den 
övergripande bedömningen av de initiativ 
som fastställs i detta beslut.

Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
genomförandet, resultaten och den 
övergripande bedömningen av de initiativ 
från kommissionen och medlemsstaterna
som fastställs i detta beslut.

Or. de

Ändringsförslag 159
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2013 ska 
medlemsstaterna lämna en landsrapport 
till kommissionen om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som fastställs 
i detta beslut.

Or. en


