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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ((COM(2010)0462),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 153, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0253/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 20101,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Ένωση, μεταξύ άλλων, καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις 
και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 
και προστασία, την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και, 
κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι οι 
γενιές που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 
της μεταπολεμικής δημογραφικής 
έκρηξης, οι οποίες, γενικά, είναι πιο υγιείς
και διαθέτουν καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, έχουν
κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση και 
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

(4) Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η 
γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά μοντέλα. Η καίρια απάντηση σ’ 
αυτήν την ταχεία αλλαγή της ηλικιακής 
διάρθρωσης του πληθυσμού συνίσταται 
στην προώθηση της δημιουργίας βιώσιμης 
κουλτούρας δια βίου ενεργού γήρανσης 
και, κατά συνέπεια, στη διασφάλιση ότι ο 
ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός που 
τώρα πλέον κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 
60 ο οποίος, γενικά, είναι πιο υγιής και 
διαθέτει καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε προηγούμενη ηλικιακή 
ομάδα, έχει κατάλληλες ευκαιρίες για 
απασχόληση και ενεργό συμμετοχή στην 
οικογενειακή ζωή και στην κοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης. 
Η υγιής γήρανση μπορεί να αυξήσει τη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού γήρανσης 
όλων, και ιδίως των ηλικιωμένων
ατόμων, στηρίζοντας τη ζωτικότητα και 
την αξιοπρέπειά τους. Η υγιής γήρανση 
μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να 
τους επιτρέψει να παραμένουν ενεργοί 
στην κοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να βελτιώσει την ατομική
ποιότητα της ζωής τους και να περιορίσει 
τις καταπονήσεις των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις 
της σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τις 
ευκαιρίες αντιμετώπισής τους στις 
ανακοινώσεις της «Το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας 
πρόκλησης σε ευκαιρία», στις 12 
Οκτωβρίου 2006, και «Η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της δημογραφικής 
γήρανσης στην ΕΕ», την 21η Απριλίου 
2009.

(6) Η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις 
της σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τις 
ευκαιρίες αντιμετώπισής τους στις 
ανακοινώσεις της «Το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας 
πρόκλησης σε ευκαιρία», στις 12 
Οκτωβρίου 2006, «Προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών» στις 10 
Μαΐου 2007 και «Η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης 
στην ΕΕ», την 29η Απριλίου 2009.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στις 11 Νοεμβρίου 2010, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα "σχετικά με τη δημογραφική 
πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών", καλώντας τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την ενεργό γήρανση στις 
προτεραιότητες των προσεχών ετών και 
επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 
2012 θα πρέπει, ειδικότερα, να τονίζει την 
συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία 
και να παρέχει ευκαιρίες για τη 
συνεργασία μεταξύ των νέων και των 
ηλικιωμένων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 

(12) Στην πρότασή της για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
«κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών», της 
27ης Απριλίου 2010, η οποία καλεί τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό μέσω πολιτικών προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων μέσω 
καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας 
και να αυξηθεί η ικανότητα απασχόλησης 
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των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων και την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων 
μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
συμμετοχής σε συστήματα διά βίου 
μάθησης. Η κατευθυντήρια γραμμή 10 
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, της 
διά βίου μάθησης και των πολιτικών 
ενεργού ένταξης με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ανθρώπων, την προστασία τους από τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής 
τους στην κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ 
αναπηρίας και γήρανσης. Ειδικότερα, θα 
ήταν κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις 
για την προσβασιμότητα που να 
βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδίασης 
για όλους» («Design for all»). 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει σχετικές διατάξεις για τους 
ηλικιωμένους.

(14) Η Επιτροπή υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για την αναπηρία, που 
περιέχει σχετικές δράσεις για ηλικιωμένα 
άτομα, δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ 
αναπηρίας και γήρανσης. Ειδικότερα, θα 
ήταν κατάλληλο να αναληφθούν δράσεις 
για την προσβασιμότητα που να 
βασίζονται σε προσεγγίσεις «Σχεδίασης 
για όλους» («Design for all»). 
Επιπρόσθετα, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
που περιέχει, μεταξύ άλλων, σχετικές 
διατάξεις για τους ηλικιωμένους.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης 
μεταξύ των Γενεών εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 29 Απριλίου. Κάθε χρόνο, η 
ημέρα αυτή παρέχει κατάλληλη ευκαιρία 
για την Ευρώπη να ανανεώσει τη 
δέσμευσή της για την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ 
των γενεών με στόχο την προαγωγή μιας 
δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Δίδεται 
επίσης ευκαιρία σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, να προβληματισθούν από κοινού 
ως προς τον καλύτερο τρόπο 
αντιμετώπισης της πρόκλησης που 
συνιστά η γηράσκουσα κοινωνία της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί το 
βασικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την 
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1.
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του 
προϋπολογισμού στον τομέα της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, προγράμματα 
και πολιτικές που εφαρμόζονται σε 
άλλους τομείς, όπως στην εκπαίδευση και 
τον πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα, την 
κοινωνία της πληροφορίας, την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
μεταφορών, είναι δυνατόν να στηρίζουν 
το ευρωπαϊκό έτος.

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Για το λόγο αυτό 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί το Ευρωπαϊκό 
Έτος, σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας 
τα προγράμματα αυτά, εντός των 
ισχυόντων περιθωρίων που παρέχουν για 
τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων σε 
ετήσια ή πολυετή βάση.
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Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης – προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
διατήρηση της ζωτικότητας και 
σεβασμός για την αξιοπρέπεια όλων 
(εφεξής: «ευρωπαϊκό έτος»).

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να διευκολύνει τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης κουλτούρας ενεργού γήρανσης 
στην Ευρώπη που θα βασίζεται σε μια 
κοινωνία για όλες τις ηλικίες και στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
εκκλησιών και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού  για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60,
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ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, τη 
ζωτικότητα των ηλικιωμένων ατόμων, 
ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή 
τους, δημιουργώντας μια κοινωνία για 
όλες τις ηλικίες και ενισχύοντας την 
αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ 
των γενεών. Η ενεργός γήρανση 
συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων 
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να 
μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο 
τους στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την στήριξη του ρόλου των 
ηλικιωμένων στην οικογενειακή ζωή και 
σε εθελοντικές δραστηριότητες και της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
οικογενειακή ζωή, την κοινωνία και την 
οικονομία, να προωθηθεί η ενεργός 
γήρανση, διατηρώντας τη ζωτικότητα και 
δείχνοντας σεβασμό στην αξιοπρέπεια 
όλων των ατόμων για την προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το 
δυναμικό των ηλικιωμένων ατόμων·

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
για την προώθηση βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων 
στην Ευρώπη με βάση το σύστημα των 
τριών πυλώνων των επαγγελματικών και 
ιδιωτικών συντάξεων, προκειμένου να 
προωθηθούν οι πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση. 

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα, με 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, να χαράξουν πολιτικές μέσω 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και να 
δεσμευτούν για συγκεκριμένους στόχους 
σχετικά με την ενεργό γήρανση.

Or. en



PR\851856EL.doc 15/23 PE454.625v01-00

EL

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση του διαλόγου και την 
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την 
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων·

- συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, 
με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, για την προώθηση του 
διαλόγου και την ευαισθητοποίηση και 
ενθάρρυνση για την ανάληψη 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων 
συμβάλλοντας σε συνεχή και 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης·

- εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης με τη χρήση πολυμέσων·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου. 

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους την ενσωμάτωση 
της έννοιας του φύλου και της αναπηρίας 
καθώς και την ανάγκη όλων των γενεών 
να μετέχουν στην υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Έτους.
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Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τον εν λόγω ορισμό.

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, κάθε 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του 
που περιλαμβάνει λεπτομέρειες των 
εθνικών δραστηριοτήτων που έχουν 
προγραμματισθεί στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους.
3. Οι εθνικοί συντονιστές οφείλουν επίσης 
να μεριμνούν για την συμφωνία των 
εθνικών δραστηριοτήτων με στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και για τον 
σωστό συντονισμό τους.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Συμμετέχουσες χώρες

Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έτος είναι 
ανοιχτή σε:
(α) κράτη μέλη·
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(β) υποψήφιες χώρες·
(γ) κράτη της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του 
ΕΟΧ.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Έτος 
σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Χρηματοδότηση και στήριξη μη 

χρηματοδοτικού χαρακτήρα
1. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο 
Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, μπορούν να 
συγχρηματοδοτούνται ή να οδηγήσουν 
στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
2. Η συγχρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έτους από την Ένωση θα 
συμφωνεί με τις προτεραιότητες και τους 
κανόνες που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή 
βάση, για υφιστάμενα προγράμματα και 
αυτόνομες θέσεις του προϋπολογισμού, 
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ιδίως  στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς που 
συμβάλλουν επίσης στην προώθηση της 
ενεργού γήρανσης, όπως στην εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα, 
την κοινωνία της πληροφορίας, την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
μεταφορών, είναι δυνατόν να στηρίζουν 
το Ευρωπαϊκό Έτος. 
3. Η Ένωση μπορεί να χορηγεί στήριξη 
μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα για 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από 
δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης σε 
επίπεδο Ένωσης, και ιδίως των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε 6.000.000 
ευρώ, από τα οποία 2.000.000 ευρώ 
προορίζονται να διατεθούν στην περίοδο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή θα εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός 
των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και την 
γενικότερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και την 
γενικότερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για μελλοντικές πολιτικές, μελλοντικά 
μέτρα και δράσεις της ΕΕ στον τομέα 
αυτό..

2. Η έκθεση θα παρέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της αναπηρίας στις δραστηριότητες 
του Ευρωπαϊκού Έτους και ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο έχει συμβάλει το 
Ευρωπαϊκό Έτος στην ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης κουλτούρας ενεργού γήρανσης 
σε όλη την Ευρώπη.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η γήρανση του πληθυσμού συνιστά μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ΕΕ αλλά και 
μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τη γήρανση είναι ασφαλώς εξαιρετικό 
κοινωνικό επίτευγμα και μια επιτυχία στην εποχή μας. Οι Ευρωπαίοι ζουν σήμερα 
περισσότερο και πιο υγιεινά απ' ό,τι προηγουμένως, πράγμα που αποτελεί θετική 
ενθαρρυντική εξέλιξη. Ωστόσο, λόγω της επιτυχίας αυτής, η ευρωπαϊκή κοινωνία 
αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 
προστασίας. Διευκρινίζοντας το ζήτημα αυτό, οι δημογραφικές προβλέψεις της Eurostat 
αναφέρονται σε μείωση περίπου 6,8% (20,8 εκατ.) των ατόμων σε εργάσιμη ηλικία το 2030. 
Μόνον δύο άτομα σε εργάσιμη ηλικία (15-64 χρονών) θα πρέπει να στηρίζουν ένα/μία 
συνταξιούχο (άνω των 65), σε σύγκριση με τη σημερινή αναλογία ένα προς τέσσερα. Η ΕΕ 
θα αντιμετωπίσει συνεπώς ραγδαία αύξηση της αναλογίας ηλικιωμένων και μεγάλη πτώση 
της αναλογίας του πληθυσμού κάτω των 50 ετών, που ενδέχεται, εν συνεχεία, να ασκήσει 
πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς και στα συστήματα συνταξιοδότησης καθώς και 
στον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής πρόνοιας των ηλικιωμένων. Επιπλέον, το γήρας 
εξακολουθεί να συνδέεται συχνά με τις ασθένειες και την εξάρτηση, και οι ηλικιωμένοι 
άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται αποκλεισμένοι από την απασχόληση καθώς και από την 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή.

Για τους λόγους αυτούς, ο γηράσκων πληθυσμός θα μπορούσε να θεωρηθεί τεράστια 
πρόκληση, ή και ένας κίνδυνος, ή θα μπορούσε να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την 
ευρωπαϊκή κοινωνία, ανάλογα με το πόσο καλά είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια 
κατάσταση. Ένα βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι να 
διασφαλισθεί ότι ο πληθυσμός ηλικίας 50 και άνω των 50 χρονών θα μπορεί να παραμείνει 
περισσότερο στην εργασία, να συνεχίσει να μετέχει ενεργά στην κοινωνία και να 
εξακολουθήσει να είναι υγιής και ανεξάρτητος κατά το δυνατό περισσότερο. Πρόκειται 
συνεπώς για πρόκληση ως προς την οποία πρέπει να προετοιμαστεί η ευρωπαϊκή κοινωνία, 
και αν κατορθώσει να προετοιμαστεί καλά και εγκαίρως, η πρόκληση αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια ευκαιρία για την ταχύτερη ευημερία της Ευρώπης με μεγαλύτερο βαθμό 
κοινωνικής συνοχής μεταξύ των γενεών.

Οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση σε 
πολλούς τομείς, και ιδίως θέτοντας σε εφαρμογή βασικές προϋποθέσεις που θα σχετίζονται 
με τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας, οι κοινωνικοί 
εταίροι και η κοινωνία των πολιτών καθώς και μεμονωμένοι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν 
αντιστοίχως στο στόχο αυτό. Όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι συνιστούν καίριους παράγοντες 
που θα παρέχουν λύσεις ως προς την πρόκληση της γηράσκουσας κοινωνίας της Ευρώπης.

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση αυτή σε επίπεδο ΕΕ, στις 6 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή 
υπέβαλε πρόταση απόφασης που ορίζει το 2012 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης. 
Η προτεινόμενη πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις προσπάθειες 
κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών τους αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή της ενεργού γήρανσης και τη μεγαλύτερη συμβολή 
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στην κινητοποίηση του δυναμικού του ταχύτατα αυξανόμενου πληθυσμού ηλικίας 50 ετών 
και άνω. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί ένα πλαίσιο για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης, για τον εντοπισμό και τη διάδοση καλής πρακτικής και, κυρίως, για την 
ενθάρρυνση των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής και των ενδιαφερομένων σε όλα τα 
επίπεδα για την προαγωγή της ενεργού γήρανσης.

Ο εισηγητής της παρούσας έκθεσης επιδοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της 
Επιτροπής και τη γενική της προσέγγιση. Ένα τέτοιου είδους ευρωπαϊκό έτος θα μπορούσε 
και θα πρέπει να παράσχει μια καλή ευκαιρία να προβληματισθούμε ως προς το δημογραφικό 
φαινόμενο που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, θα έπρεπε επίσης να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάληψη σταθερών δεσμεύσεων για την προαγωγή 
της ενεργού γήρανσης σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την 
ενοποίηση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο ειδικών 
πολιτικών και προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς πολιτικής, δημιουργώντας με τον τρόπο 
αυτό ένα μηχανισμό για μόνιμες πρακτικές.

Επίσης, ο εισηγητής της παρούσας έκθεσης πιστεύει ότι η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Έτος 
πρέπει να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα ειδικά ζητήματα:

1. Μία κοινωνία που εκτιμά την ενεργό γήρανση πρέπει να καθορίσει βασικές προϋποθέσεις 
που θα επιτρέπουν τόσο να γηράζει κανείς ενεργά όσο και να γηράζει διατηρώντας 
παράλληλα τη ζωτικότητα και δείχνοντας σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των 
ατόμων. Επιπλέον, η ενεργός γήρανση μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια κοινωνία που θα 
βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΠΟΥ, η ενεργός γήρανση περιλαμβάνει περισσότερες 
ευκαιρίες ούτως ώστε να μπορούν τα ηλικιωμένα άτομα να εξακολουθούν να εργάζονται, 
να διατηρούν καλή κατάσταση υγείας επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να 
εξακολουθούν να συμβάλλουν στην κοινωνία με άλλους τρόπους, λ.χ., με εθελοντική 
εργασία. Κατά συνέπεια, η κοινωνία και η οικονομία πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους 
να διατηρούν την καλή σωματική, κοινωνική και πνευματική τους κατάσταση σε 
προχωρημένη ηλικία. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να ακολουθείται μια ολιστική 
προσέγγιση για την προώθηση της ενεργού γήρανσης που πρέπει να περιλαμβάνει 
ζητήματα υγείας, ζωτικότητα ς και αξιοπρέπειας, προκειμένου να είναι δυνατό στους 
ηλικιωμένους να εξακολουθούν να μετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να διατηρούν 
κατά το δυνατόν περισσότερο την αυτονομία τους.

Επιπλέον, προκειμένου να προωθείται η ενεργός γήρανση, είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των γενεών.
Ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα 
διαφόρων ηλικιακών ομάδων, και ιδίως η AGE και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Νεότητας, 
συμμερίζονται και προωθούν αυτή την αντίληψη. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου. Ωστόσο, η αλληλεγγύη 
μεταξύ των νέων, των ενεργών ατόμων και των ηλικιωμένων δεν πρέπει να εξετάζεται 
μόνον από χρηματοπιστωτική άποψη. Αντίθετα, πρέπει να περιληφθεί σε ευρύτερο 
πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την προαγωγή της αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής 
μεταξύ όλων των γενεών ούτως ώστε κάθε γενιά να μπορεί να βρει τη θέση της στην 
κοινωνία και κάθε μία από αυτές να μπορεί να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
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αξιοποιώντας τις βέλτιστες ικανότητές της. Η Ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να αποτελεί 
μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες.

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να ονομασθεί το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 
«Ευρωπαϊκό Έτος της Ενεργού Γήρανσης - προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών, διατηρώντας τη ζωτικότητα και δείχνοντας σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων» και 
να προβάλλονται οι τρεις αυτοί πυλώνες - ζωτικότητα, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών - στους στόχους και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους.

2. Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας της 
ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη, δεδομένου ότι όλοι οι Ευρωπαίοι συμμερίζονται μορφές 
συμπεριφοράς, αξίες, στόχους και πρακτικές.

Η ενεργός γήρανση πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Πρέπει να μετατραπεί 
σε ακρογωνιαίο λίθο του «Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», που θα βασίζεται σε τρεις 
πυλώνες: στη ζωτικότητα, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή 
της νοοτροπίας στην οικειοποίηση των στόχων αυτών και στη διαρκή στήριξη όλων των 
γενεών για μια ενεργό γήρανση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ηλικίας 50 χρονών 
και άνω. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση του ρόλου 
των ηλικιωμένων και της συμβολής που μπορούν να παρέχουν στο πλαίσιο του ευρύτερου 
κοινού. Θα πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και 
στην ανακατάταξη των κοινωνικών σχέσεων και των συνδέσμων μεταξύ των διαφόρων 
γενεών και σε κάθε μία χωριστά.

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να καθοριστεί ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού 
Έτους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης κουλτούρας 
ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη.

3. Η επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους 
απαιτεί τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων των σχετικών ενδιαφερομένων καθώς και ένα 
ελάχιστο ποσό δημοσιονομικών πόρων.

Το Ευρωπαϊκό Έτος πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο 
ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο 
πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικής σπουδαιότητας. Μεταξύ των τελευταίων αυτών 
οργανώσεων, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε εκκλησίες και διάφορες 
οργανώσεις που καταπολεμούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα ισχύοντα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ σε 
διάφορους τομείς είναι σημαντικά για την ενεργό γήρανση, είναι πιθανό να συμβάλλουν 
στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους. Η ενθάρρυνση της συμβολής αυτής θα ήταν 
σκόπιμη λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται να δοθεί πολιτική στήριξη 
στην ενεργό γήρανση σε ένα φάσμα διαφόρων τομέων. Ωστόσο, η πραγματική συμβολή 
των προγραμμάτων αυτών θα είναι ασαφής έως ότου λήξει το Ευρωπαϊκό Έτος.
Επιπλέον, είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την ΕΕ να καταβάλλει κάθε δυνατή 
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προσπάθεια προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στη 
δημιουργία προϋποθέσεων για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή εμπειριών. Για το λόγο 
αυτό, είναι ανάγκη να διατεθεί συγκεκριμένο ποσό χρηματοδοτικών πόρων για τις ειδικές 
δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Έτος, όπως είναι δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, διασκέψεις σε επίπεδο ΕΕ, αναλύσεις και μελέτες.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτρέπει να δημιουργηθεί ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 προκειμένου να υποστηριχθεί η βιωσιμότητά του.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν συμβάλει κατά το παρελθόν στην αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Η οικονομική ευημερία, η κοινωνική ασφάλιση 
και η ειρήνη έχουν διασφαλίσει την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Ταυτόχρονα, έχουν 
προκύψει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η διαβίωση με μια κουλτούρα 
ενεργού γήρανσης μπορεί να βοηθήσει στο πλαίσιο αυτό, ιδίως εάν η ενεργός γήρανση 
εξελίσσεται με ολιστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της προώθησης του 
σεβασμού για τους πόρους και τα ταλέντα που παρέχουν άτομα από όλες τις γενεές στην 
οικονομία και την κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 πρέπει να συνιστά ορόσημο για τις εξελίξεις 
αυτές στην Ευρώπη, θέτοντας τα άτομα στο κέντρο της πολιτικής, της κοινωνίας και της 
οικονομίας και καθιστώντας την κοινωνία της Ευρώπης μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες.


