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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for aktiv 
aldring (2012)
(KOM(2010)0462 – C7–0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0462),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0253/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. 
oktober 20101,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7–
0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til EU-traktatens artikel 3 
bekæmper Unionen blandt andet social 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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udstødelse og forskelsbehandling og 
fremmer social retfærdighed og 
beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og 
mænd og solidaritet mellem 
generationerne.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

understøtte deres vitalitet og værdighed. 
En sund alderdom kan medvirke til at øge 
andelen af ældre, der er på 
arbejdsmarkedet, give dem mulighed for at 
være aktive i samfundet i længere tid, 
forbedre deres individuelle livskvalitet og 
mindske presset på sundheds- og 
socialområdet.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Kommissionen gjorde rede for sine 
synspunkter om de demografiske 
udfordringer, EU står over for, og om 
mulighederne for at tackle dem i 
meddelelserne "Den demografiske 
udvikling i Europa – en udfordring, men 
også en chance" af 12. oktober 2006, 
"Fremme af solidaritet mellem
generationerne" af 10. maj 2007 og 
"Konsekvenserne af befolkningsaldringen i 
EU" af 29. april 2009.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den 11. november 2010 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning om 
den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne, hvori 
det opfordrede medlemsstaterne til at gøre 



PE454.625v01-00 8/22 PR\851856DA.doc

DA

aktiv aldring til en af prioriteterne for de 
kommende år og understregede, at det 
europæiske år 2012 navnlig bør 
tydeliggøre det bidrag, som ældre 
menneskers yder til samfundet, og 
fremme muligheder for, at unge og ældre 
mennesker arbejder sammen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Kommissionen foreslog i sit forslag til 
Rådets afgørelse om "retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik" af 
27. april 2010, som i retningslinje 7 og 8 
opfordrer medlemsstaterne til at øge 
arbejdsstyrken gennem politikker til 
fremme af aktiv aldring, at øge ældre 
arbejdstageres erhvervsfrekvens gennem 
innovation i arbejdstilrettelæggelsen og at 
øge ældre arbejdstageres mulighed for at 
blive ansat ved at forbedre deres 
kvalifikationer, og ved at de deltager i 
ordninger vedrørende livslang læring. I 
retningslinje 10 understreges behovet for 
at styrke de sociale beskyttelsessystemer, 
livslang læring og aktive politikker til 
fremme af inklusion for at skabe
muligheder på forskellige stadier i 
borgernes liv og skærme dem mod 
risikoen for social eksklusion samt øge 
deres aktive deltagelse i samfundet.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Den europæiske dag for solidaritet 
mellem generationerne fejres hvert år den 
29. april. Denne dag frembyder hvert år 
en god lejlighed for EU til at forny sit 
engagement i en styrkelse af solidaritet og 
samarbejde mellem generationerne for at 
fremme et retfærdigt og bæredygtigt 
samfund. Den frembyder også en 
lejlighed for alle aktører, herunder 
civilsamfundsorganisationer, til at gøre 
sig fælles overvejelser om, hvorledes man 
bedst reagerer på den udfordring, som 
Europas aldrende samfund udgør.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) I denne afgørelse fastlægges der en 
finansiel ramme, der skal udgøre det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden, jf. punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1.
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 

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

gennemføre det europæiske år gennem 
anvendelse af disse programmer inden for 
disses allerede eksisterende rammer for 
finansiering af prioriteter på årsbasis eller 
flerårig basis.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) at øge den generelle opmærksomhed 
omkring værdien af aktiv aldring for at 
fremhæve ældres nyttige bidrag til
familielivet, samfundet og økonomien, 
fremme aktiv aldring under samtidig 
bevarelse af alle menneskers vitalitet og 
respekt for deres værdighed, fremme 
solidaritet mellem generationerne og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) at stimulere debatten og udvikle 
gensidig læring mellem medlemsstaterne 
og aktører på alle niveauer for at fremme 
politikker for aktiv aldring, fremme 
bæredygtige og sikre pensionssystemer i 
Europa baseret på tresøjlesystemet med 
erhvervstilknyttede og private 
pensionsordninger, indkredse og formidle 
god praksis og tilskynde til samarbejde og 
synergier

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) at tilbyde en ramme for engagement og 
konkret indsats for at give 
medlemsstaterne og aktører på alle 
niveauer, under omfattende inddragelse af 
civilsamfundet, mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 
forpligte sig til specifikke mål vedrørende 
aktiv aldring.

Or. en
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- informations- og pr-kampagner og 
oplysningskampagner 

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger for at integrere ligestillings- og 
handicapaspektet og for at tage hensyn til 
behovet for at inddrage alle generationer i 
gennemførelsen af det europæiske år

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for at 
tilrettelægge dens deltagelse i det 
europæiske år, og underretter 
Kommissionen om denne udpegning.

2. Senest den 30. september 2011 
underretter hver medlemsstat 
Kommissionen om sit arbejdsprogram, 
som skal indeholde oplysninger om de 
nationale aktiviteter, der er planlagt for 
det europæiske år.
3. De nationale koordinatorer sørger også 
for, at nationale aktiviteter er i 
overensstemmelse med målene i artikel 2 
og koordineres hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Deltagerlande

Følgende lande kan deltage i det 
europæiske år:
a) EU-medlemsstaterne
b) kandidatlande
c) EFTA-lande, der er parter i EØS-
aftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører det 
europæiske år på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Finansiering og ikke-finansiel støtte

1. Aktiviteter på EU-plan, jf. artikel 3, stk. 
1, kan medfinansieres eller give 
anledning til indkøbskontrakter, der 
finansieres over Den Europæiske Unions 
almindelige budget.
2. EU's medfinansiering af aktiviteter i 
det europæiske år sker i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter, navnlig inden 
for områderne beskæftigelse, sociale 
anliggender og ligestilling. Hvor det er 
hensigtsmæssigt, kan programmer og 
politikker inden for andre områder, som 
også bidrager til fremme af aktiv aldring, 
f.eks. uddannelse og kultur, sundhed, 
forskning, informationssamfundet, 
regionalpolitik og transportpolitik, støtte 
det europæiske år. 
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3. Unionen kan yde ikke-finansiel støtte til 
initiativer iværksat af offentlige og private 
organisationer i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Budget

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af denne afgørelse på 
EU-plan, navnlig de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede aktiviteter, for perioden fra 
den 1. januar 2011 til den 31. december 
2012 er på 6 000 000 EUR, hvoraf
2 000 000 EUR er reserveret til brug i 
perioden indtil den 31. december 2011.
2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for den 
finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2014 fremlægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelsen, 
resultaterne og den generelle vurdering af 

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

de initiativer, der er fastlagt i nærværende 
afgørelse. Rapporten tjener som grundlag 
for fremtidige EU-politikker, EU-
foranstaltninger og EU-aktioner på dette 
område.
2. Rapporten indeholder ligeledes 
oplysninger om, hvorledes ligestillings- og 
handicapaspektet er blevet integreret i 
aktiviteterne i det europæiske år, og 
hvorledes det europæiske år har bidraget 
til udviklingen af en bæredygtig kultur 
med aktiv aldring i Europa.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Befolkningsaldringen er en af de største udfordringer i EU, men også en af de største chancer. 

Den øgede forventede levetid i forbindelse med aldring er afgjort et ekstraordinært socialt 
resultat og en af vor tids succeshistorier. Europæere lever i dag et længere og sundere liv end 
nogensinde før, hvilket er en positiv og opmuntrende udvikling. Imidlertid stiller denne 
succes også det europæiske samfund over for en række udfordringer, navnlig med hensyn til 
beskæftigelse og social beskyttelse. Som en illustration heraf forventer Eurostat i sine 
demografiske prognoser, at der i 2030 vil være sket et fald på omkring 6,8 % (20,8 millioner) 
i antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Dermed vil kun to personer i den 
erhvervsaktive alder (15-64 år) skulle støtte én pensionist (over 65 år) sammenlignet med et 
forhold på 4:1 i dag. EU vil derfor blive vidne til en brat stigning i antallet af ældre og et stort 
fald i antallet af personer under 50 år, hvilket igen kan øge presset på de offentlige budgetter 
og pensionssystemer samt på tjenesteydelser på det sociale område og plejeområdet for ældre. 
Desuden associeres alderdom ofte med sygdom og afhængighed, og ældre kan føle sig 
udelukket fra arbejdsmarkedet, familien og samfundet.

Af disse årsager kunne befolkningsaldring betragtes som en kolossal udfordring, hvis ikke 
ligefrem en fare, eller også kan den frembyde nye muligheder for det europæiske samfund alt 
efter, hvor godt vi forbereder os på den.  Én måde at imødegå denne udfordring på består i at 
sikre, at personer, der er i 50'erne og derover, kan forblive længere på arbejdsmarkedet, fortsat 
kan deltage aktivt i samfundet og kan forblive sunde og uafhængige så længe som muligt. Det 
er derfor en udfordring, som det europæiske samfund må forberede sig på, og hvis det er 
velforberedt, og dette lang tid i forvejen, kunne det blive en chance for Europa til at nyde 
fremgang hurtigere og med øget social samhørighed på tværs af generationer. 

Regeringer og offentlige politikker må reagere på udfordringen på en række forskellige 
områder, navnlig gennem opstilling af rammer for imødegåelsen af konsekvenserne af 
befolkningsaldring. Derudover må den private sektor, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet samt den enkelte borger hver især yde deres bidrag. Alle disse aktører spiller 
en central rolle, når det gælder om at finde løsninger på udfordringen i forbindelse med 
Europas aldrende befolkning.

Som en reaktion på udfordringen på EU-plan forelagde Kommissionen den 6. september 2010 
et forslag til afgørelse om at erklære 2012 det europæiske år for aktiv aldring. Det foreslåede 
initiativ vil fremme og støtte medlemsstaternes, deres regionale og lokale myndigheders, 
arbejdsmarkedets parters og civilsamfundets indsats for at fremme aktiv aldring og for at gøre 
mere for at mobilisere potentialet hos den hurtigt voksende del af befolkningen, der i 
øjeblikket er i 50'erne og derover. Det europæiske år bør derfor tjene som en ramme for at 
skabe øget opmærksomhed omkring dette spørgsmål, for at indkredse og udbrede god praksis 
og, vigtigst af alt, for at tilskynde alle politiske beslutningstagere og aktører på alle niveauer 
til at fremme aktiv aldring. 

Ordføreren glæder sig meget over Kommissionens forslag og den generelle tilgang heri. Et 
sådant europæisk år kan og bør frembyde en god lejlighed til at gøre sig overvejelser om det 
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demografiske fænomen, der nu er blevet en udfordring for EU og medlemsstaterne. Det bør 
imidlertid også bane vej for afgivelsen af solide tilsagn om fremme af aktiv aldring på alle 
niveauer.  Der bør gøres bestræbelser på at konsolidere resultaterne af det europæiske år inden 
for specifikke politikker og programmer på alle relevante politikområder for dermed at
fremme indførelsen af permanente fremgangsmåder.

Desuden mener ordføreren, at forslaget om det europæiske år må ændres under hensyn til 
følgende specifikke aspekter:

1. Et samfund, der værdsætter aktiv aldring, må opstille rammer, der muliggør aktiv aldring, 
men også aldring, hvor der samtidig sikres bevarelse af alle menneskers vitalitet og 
respekt for deres værdighed. Desuden kan aktiv aldring kun lykkes i et samfund, der er 
baseret på solidaritet og samarbejde mellem generationerne. 

Ifølge WHO's definition omfatter aktiv aldring, at der skabes flere muligheder for, at 
ældre mennesker kan fortsætte på arbejdsmarkedet, forblive sunde og raske i længere tid 
og fortsætte med at bidrage til samfundet på andre måder, f.eks. gennem frivilligt arbejde. 
Følgelig må samfundet og økonomien hjælpe borgerne med at bevare deres fysiske, 
sociale og åndelige vel til op i en høj alder. Der er derfor brug for en holistisk tilgang til 
fremme af aktiv aldring. Denne tilgang skal omfatte sundheds-, vitalitets- og 
værdighedsaspekter, hvis vi ønsker at gøre det muligt for ældre fortsat at være aktive 
deltagere i samfundet og at forblive uafhængige så længe som muligt.

Ydermere er det for at fremme aktiv aldring af allerstørste betydning at øge solidaritet og 
samarbejde mellem generationerne. Denne tanke deles og fremmes af en række 
civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer forskellige aldersgruppers interesser, 
navnlig AGE og European Youth Platform. Desuden fejres den europæiske dag for 
solidaritet mellem generationerne hvert år den 29. april med samme formål for øje. 
Imidlertid må solidaritet mellem unge, aktive og ældre ikke udelukkende gribes an ud fra 
en finansiel synsvinkel. En sådan solidaritet skal derimod ses i en bredere sammenhæng 
omfattende fremme af samarbejde og udveksling mellem alle generationer, således at 
disse hver især kan finde deres plads i samfundet, og at de alle uden undtagelse kan 
bidrage til det europæiske samfund efter bedste evne. Det europæiske samfund må gøres 
til et samfund for alle aldersgrupper.

Ordføreren foreslår derfor, at det europæiske år 2012 erklæres for "det europæiske år for 
aktiv aldring - fremme af solidaritet mellem generationerne samt bevarelse af alle 
menneskers vitalitet og respekt for deres værdighed", og at de tre søjler – vitalitet, 
værdighed og solidaritet mellem generationerne - gøres synlige i det europæiske års 
målsætninger og aktiviteter.

2. Det europæiske år 2012 bør bidrage til udviklingen af en kultur med aktiv aldring i 
Europa i form at et sæt holdninger, værdier, mål og fremgangsmåder, der deles af alle 
europæere.

Aktiv aldring skal gøres til en integrerende del af den europæiske sociale model og af den 
sociale markedsøkonomi. Aktiv aldring må derfor gøres til en hjørnesten i "den 
europæiske livsform" og baseres på følgende tre søjler: vitalitet, værdighed og solidaritet 
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mellem generationerne. For at opnå dette bør det europæiske år bidrage til at ændre 
mentaliteten og udvikle et ejerskabsforhold til og varig støtte af tanken om aktiv aldring 
inden for alle aldersgrupper, herunder den del af befolkningen, der er i 50'erne og derover.
Det europæiske år bør også bidrage til at fremme den brede befolknings opfattelse af 
ældre og af det bidrag, de kan yde. Det bør bidrage til at ændre den måde, vort samfund er 
indrettet på, og til at genetablere de sociale bånd og forbindelser mellem og inden for de 
forskellige generationer.

Ordføreren forslår derfor, at det overordnede formål med det europæiske år udformes 
sådan, at det sikres, at det europæiske år kommer til at bidrage til skabelsen af en kultur 
med aktiv aldring i Europa.

3. Opnåelsen af de overordnede politiske målsætninger i løbet af det europæiske år kræver 
inddragelse af og støtte fra alle relevante aktører, men også et minimum af 
budgetmæssige ressourcer.

Det europæiske år bør åbne mulighed for og fremme deltagelse og inddragelse af alle 
relevante aktører på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan. Arbejdsmarkedets 
parters og civilsamfundsorganisationernes rolle er afgørende i denne henseende. Blandt 
sidstnævnte skal man være særlig opmærksom på kirker og forskellige foreninger, som 
bekæmper fattigdom og social udstødelse.

Eftersom mange af EU's eksisterende støtteprogrammer på forskellige områder er 
relevante for aktiv aldring, er der en mulighed for, at de kan bidrage til gennemførelsen af 
det europæiske år. Vi så gerne, om der tilskyndes til et sådant bidrag, også eftersom der er 
brug for politisk støtte til aktiv aldring inden for en række forskellige områder. Imidlertid 
vil det helt indtil udgangen af det europæiske år forblive uklart, hvor stort et reelt bidrag 
disse programmer har ydet. Derudover er det af den allerstørste betydning, at EU gør så 
meget som muligt for at hjælpe medlemsstaterne med at tilrettelægge deres aktiviteter på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder ved at skabe de rigtige betingelser for 
indkredsning og udveksling af gode erfaringer. Der er derfor brug for at afsætte et vist 
beløb til EU-aktiviteter med særlig relation til det europæiske år, f.eks. information og 
kommunikation samt EU-konferencer, EU-analyser og EU-undersøgelser.

For at støtte det europæiske års økonomiske bæredygtighed henstiller ordføreren derfor 
indtrængende, at der oprettes en særlig budgetpost for det europæiske år 2012.

EU og dets medlemsstater har tidligere gjort meget for at øge EU-borgernes forventede 
levetid. Økonomisk velfærd, social sikring og troværdig fred har sikret øget livskvalitet.
Samtidig er der opstået nye udfordringer, som må tages op. At leve i en kultur med aktiv 
aldring kan være en hjælp i denne henseende, navnlig hvis aktiv aldring udvikles under 
anvendelse af en holistisk tilgang, herunder forebyggelse og fremme af respekten for de 
ressourcer og talenter, som mennesker i alle aldersgrupper har at tilbyde økonomien og 
samfundet.

Det europæiske år 2012 bør derfor blive en milepæl for denne udvikling i Europa, hvor 
mennesket sættes i centrum for politikkerne, samfundet og økonomien, og det europæiske 
samfund gøres til et samfund for alle aldersgrupper.
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