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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa aktiivsena 
vananemise aasta (2012) kohta
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0462);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0253/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. oktoober 2010. aasta arvamust1;
– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ja 
regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 3 peab liit muu hulgas võitlema 
sotsiaalse tõrjutuse ja 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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diskrimineerimisega ning edendama 
sotsiaalset õiglust ja kaitset, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust ning põlvkondade 
solidaarsust.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada 
aktiivset vananemist, millega tagataks head 
tööhõive ja ühiskondlikus elus aktiivselt 
osalemise võimalused beebibuumi 
põlvkonnale, mis on varasemast parema 
tervise ja parema ettevalmistusega.

(4) Mitmel järjestikusel Euroopa 
Ülemkogul on tunnistatud vajadust 
leevendada rahvastiku vananemise mõju 
Euroopa sotsiaalmudelitele. Ealise 
struktuuri kiire muutuse mõju 
leevendamiseks on peatähtis edendada
jätkusuutliku kultuuri loomist, mis toetab 
elukestvat aktiivset vananemist, millega 
tagataks head tööhõive ja ühiskondlikus
ning pereelus aktiivselt osalemise 
võimalused 60-ndale eluaastale 
lähenevatest ja vanematest inimestest 
koosneva kiiresti kasvavale 
elanikkonnale, mis on varasemast
vanuserühmast parema tervise ja parema 
ettevalmistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on tervena
vananemise edendamine tähtsam kui 
kunagi varem. Tervena vananemine võib 

(5) Üha suureneva eakamate inimeste 
osakaalu tõttu Euroopas on järjest tähtsam 
edendada kõikide inimeste tervena
vananemist, kusjuures eelkõige tuleks 
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aidata eakamatel inimestel osaleda tööelus, 
olla ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

tähelepanu osutada vanematele inimestele 
ning toetada nende elujõulisust ja 
väärikust. Tervena vananemine võib aidata 
eakamatel inimestel osaleda tööelus, olla 
ühiskonnas kauem aktiivne, võib 
parandada inimeste elukvaliteeti ning 
vähendada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse 
hoolekande koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon esitas seisukohad selle kohta, 
millised probleemid Euroopa Liitu seoses 
demograafiliste muutustega ees ootavad ja 
millised võimalused on nende 
lahendamiseks 12. oktoobri 2006. aasta 
teatises „Euroopa demograafiline tulevik –
kuidas teha väljakutsest võimalus” ning 21. 
aprilli 2009. aasta teatises „Toimetulek 
rahvastiku vananemise mõjuga Euroopa 
Liidus”.

(6) Komisjon esitas seisukohad selle kohta, 
millised probleemid Euroopa Liitu seoses 
demograafiliste muutustega ees ootavad ja 
millised võimalused on nende 
lahendamiseks 12. oktoobri 2006. aasta 
teatises „Euroopa demograafiline tulevik –
kuidas teha väljakutsest võimalus”, 10. mai 
2007. aasta teatises „Põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamine” ning 29. aprilli 
2009. aasta teatises „Toimetulek rahvastiku 
vananemise mõjuga Euroopa Liidus”.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlament võttis 11. 
novembril 2010 vastu resolutsiooni 
demograafiliste probleemide ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta, 
milles kutsuti liikmesriike üles võtma 
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aktiivsena vananemine oma järgmiste 
aastate prioriteetide hulka ning toonitati, 
et Euroopa aastal 2012 tuleks eelkõige 
rõhutada eakate inimeste panust 
ühiskonda ning edendada meetmeid, mille 
eesmärk on kaasata noori ja eakaid 
inimesi ühistesse algatustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel ning kaitsta neid sotsiaalse 
tõrjutuse eest.

(12) Komisjon soovitas 27. aprilli 2010. 
aasta nõukogu otsuse (liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta) 
ettepaneku suunistes 7 ja 8 liikmesriikidel 
suurendada tööhõivet aktiivsena 
vananemist edendavate meetmetega, 
suurendada eakamate inimeste tööhõivet 
töökorraldusalaste uuendustega ja eakate 
konkurentsivõimet oskuste täiendamise ja 
elukestva õppe süsteemi kaudu. Suunises 
10 rõhutatakse vajadust parandada 
sotsiaalkindlustussüsteeme, elukestva õppe 
ja aktiivse kaasamise meetmeid, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
elujärkudel, kaitsta neid sotsiaalse tõrjutuse 
eest ning suurendada nende aktiivset 
osalemist ühiskonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on seos. Eelkõige oleksid asjakohased 
juurdepääsu võimaldavad meetmed, mis 
järgivad universaaldisaini põhimõtet.
Lisaks eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub vastavaid sätteid eakamate inimeste 
kohta.

(14) Euroopa Komisjon viib ellu puuetega 
inimestele suunatud Euroopa tegevuskava, 
mis sisaldab ka eakamatele suunatud 
meetmeid, sest vananemise ja puuete vahel 
on seos. Eelkõige oleksid asjakohased 
juurdepääsu võimaldavad meetmed, mis 
järgivad universaaldisaini põhimõtet.
Lisaks eelnevale on Euroopa Liit ja kõik 
liikmesriigid alla kirjutanud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonile, milles 
leidub muu hulgas vastavaid sätteid 
eakamate inimeste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Iga aasta 29. aprillil tähistatakse 
Euroopa põlvkondadevahelise 
solidaarsuse päeva. Igal aastal on 
Euroopal sel päeval hea võimalus 
kinnitada veel kord oma pühendumist 
põlvkondadevahelisele solidaarsusele ja 
koostööle, et edendada õiglast ja 
jätkusuutlikku ühiskonda.  See annab 
samuti võimaluse kõigile sidusrühmadele, 
muu hulgas ka kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, mõelda üheskoos 
selle üle, kuidas paremini reageerida 
Euroopa vananeva põlvkonna 
probleemile.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Käesoleva otsusega kehtestatakse 
rahastamispakett, mis kujutab endast 
peamist juhist eelarvepädevatele 
institutsioonidele Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel 17. mail 
2006. aastal sõlmitud 
institutsioonidevahelise 
kokkuleppe1(eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
punkti 37 tähenduses.
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Aktiivset vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm 
„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 

(15) Aktiivset vananemist käsitletakse
samuti mitmes Euroopa Liidu programmis, 
nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond, 
Euroopa Regionaalarengu Fond, programm 
„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
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linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava.
Seetõttu on võimalik Euroopa aastat
rakendada suures osas nende 
programmide kasutamise teel võimaluste 
piires, mida need pakuvad prioriteetide 
rahastamiseks iga-aastasel või 
mitmeaastasel alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aasta 2012 nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

aasta 2012 nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”), et edendada põlvkondade vahelist 
solidaarsust ning hoida kõigi inimeste 
elujõulisust ja väärikust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 

Euroopa aasta üldeesmärk on hõlbustada 
jätkusuutliku ja aktiivse vananemise 
kultuuri loomist Euroopas, mis põhineks 
vanuserühmi kaasaval ühiskonnal ja 
põlvkondadevahelisel solidaarsusel. Selles 
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paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega
alal põlvkondade vahelist solidaarsust.
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning
väärikana vananemise julgustamist. Seega 
on eesmärgid järgmised:

suhtes on Euroopa aasta üldeesmärk 
julgustada ja toetada liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, 
tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonna, 
kaasa arvatud vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlevate kirikute ja 
ühenduste pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest
ja vanematest inimestest koosneva kiiresti 
kasvava elanikkonna potentsiaali,
säilitades sellega vanemate inimeste 
elujõulisuse, soodustades nende osalemist 
ühiskonnas luues kõiki vanuserühmi 
kaasava ühiskonna ning toetades 
põlvkondadevahelist solidaarsust ja 
koostööd. Aktiivsena vananemine tähendab 
paremate võimaluste ja töötingimuste 
loomist, et vanemad töötajad saaksid täita 
oma osa tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist vanemate inimeste rolli 
toetamise kaudu perekonnaelus ja 
vabatahtlikus tegevuses ning
ühiskondlikus elus aktiivse osalemise 
ergutamise kaudu, mis soodustab
väärikana vananemist. Seega on eesmärgid 
järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika 
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

(1) suurendada üldsuse teadlikkust väärika 
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust perekonda, majandusse ja 
ühiskondlikku ellu, edendada aktiivsena 
vananemist, et hoida kõigi inimeste 
elujõulisust ja väärikust ja edendada 
põlvkondadevahelist solidaarsust ning 
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
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potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

(2) ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist 
kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, edendada 
Euroopas jätkusuutlikke ja turvalisi 
pensionisüsteeme, mis põhinevad kutse- ja 
erapensionide kolme samba süsteemil,
leida häid tavasid ja neid levitada ning 
ergutada koostööd ja koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel 
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

(3) luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel
kodanikuühiskonna aktiivsel osavõtul
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid, üritused ja algatused 
väitluse edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ja konkreetsete kohustuste 
võtmiseks;

– kodanikuühiskonna aktiivsel osavõtul 
korraldatud konverentsid, üritused ja 
algatused väitluse edendamiseks, 
teadlikkuse suurendamiseks ja konkreetsete 
kohustuste võtmiseks, mis aitavad kaasa 
jätkusuutliku ja kestva mõju 
saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad; – teabe-, reklaami- ja harivad kampaaniad, 
milles on kasutatud multimeediat;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse soolise
võrdõiguslikkuse küsimusi.

3. Euroopa aasta korraldamisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse kõikide 
inimeste (sõltumata nende soost või 
puudest) võrdõiguslikkuse küsimusi ja 
vajadust kõigi põlvkondade osalemise 
järele.
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Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest.

1. Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses ning 
teavitab oma valikust komisjoni.

2. Kõik liikmesriigid peavad 30. 
septembriks 2011 teavitama komisjoni 
oma tööprogrammist, milles tuleb tuua 
välja Euroopa aasta raames kavandatud 
siseriikliku tegevuse üksikasjad.
3. Iga riigi koordinaator vastutab oma 
riigi tegevuse vastavuse eest artiklis 2 
toodud eesmärkidele ja nende 
koordineerimise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Osalevad riigid

Euroopa aastaga võivad ühineda:
a) liikmesriigid,
b) kandidaatriigid;
c) EFTA riigid, mis on Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingu osalised.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon rakendab käesolevat otsust liidu 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rahastamine ja mitterahaline abi

1. Artikli 3 lõikes 1 sätestatud liidu 
tasandi tegevust võib kaasrahastada või 
sellega seoses sõlmida hankelepingu, 
mida rahastatakse Euroopa Liidu üldisest 
eelarvest.
2. Euroopa aasta raames ürituste 
kaasrahastamine liidu tasandil toimub 
eelkõige tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
võrdsete võimaluste valdkonna 
olemasolevate programmide ja iseseisvate 
eelarveridade puhul üheks või mitmeks 
aastaks seatud prioriteetide ja eeskirjade 
kohaselt. Kui see on asjakohane, võib 
Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade, mis aitavad kaasa aktiivsena 
vananemisele, (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja 
transpordipoliitika), programmide ja 
meetmetega. 
3. Liit võib anda mitterahalist toetust 
algatustele, mida avalikud ja 
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eraorganisatsioonid teevad kooskõlas 
artikli 3 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Eelarve

1. Rahastamispakett selle otsuse 
rakendamiseks liidu tasandil, eriti artikli 
3 lõikes 1 toodud tegevuste jaoks 
ajavahemikus 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2012 on 6 000 000 eurot, 
milles 2 000 000 eurot on määratud 
kasutamiseks ajavahemikus kuni 31. 
detsembrini 2011.
2. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud 
finantsraamistiku piires.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 2014 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Euroopa Regioonide Komiteele 
aruande käesolevas otsuses ettenähtud 
algatuste rakendamise, tulemuste ja 
üldhinnangu kohta.

1. Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 
2014 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Euroopa Regioonide Komiteele 
aruande käesolevas otsuses ettenähtud 
algatuste rakendamise, tulemuste ja 
üldhinnangu kohta, mida kasutatakse ELi 
tulevaste poliitikasuundade, meetmete ja 
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tegevuse aluseks selles valdkonnas.

2. Aruanne sisaldab ka teavet sugude ning 
puuetega ja puueteta inimeste 
võrdõiguslikkuse põhimõttest 
kinnipidamise kohta Euroopa aasta 
ettevõtmistes ning hinnangut selle kohta, 
kuidas Euroopa aasta on aidanud kaasa 
jätkusuutliku vananemise kultuuri 
arengule üle kogu Euroopa. 

Or. en
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SELETUSKIRI

Elanikkonna vananemine on üks ELi kõige olulisematest probleemidest, kuid samas ka üks 
selle kõige suurematest võimalustest.

Vanadusega seotud keskmise eeldatava eluea pikenemine on kahtlemata meie ajastu üks 
suurimaid saavutusi.  Eurooplased elavad praegu kauem ja tervemana kui kunagi varem ning 
see areng on julgustandev. Kuid see kordaminek seab Euroopa ühiskonna ette ka rea 
probleeme – seda eriti tööhõive ja sotsiaalse kaitse vallas. Näiteks Eurostati demograafilise 
prognoosi kohaselt on oodata, et Euroopa tööealine elanikkond kahaneb 2030. aastaks 6,8% 
(20,8 miljonit). See tähendab, et ühe pensionäri ülalpidamiseks on tulevikus vaid kaks 
tööealist (15–64) inimest, kuna praegu on see arv neli. Seetõttu tõuseb ELis järsult vanemate 
inimeste osakaal ja leiab aset alla 50 aastase elanikkonna järsk vähenemine, mis omakorda 
võib tekitada survet nii avalikule eelarvele ja pensionisüsteemidele kui ka vanemate inimeste 
sotsiaalse kaitstusele ja hooldusele. Lisaks seostuvad vanusega tihti haigused ja sõltumatuse 
kaotus ning eakamad inimesed võivad ennast tunda töö- ja pereelust ning ühiskondlikust 
tegevusest kõrvalejäetuna.

Nendel põhjustel tuleb elanikkonna vananemist pidada suureks väljakutseks, kuid mitte 
ohuks, sest sõltuvalt sellest, kui hästi me suudame selleks ette valmistuda, võib see pakkuda 
Euroopa ühiskonnale uusi võimalusi. Sellele väljakutsele edukaks reageerimiseks on vaja 
tagada, et viiekümneaastased ja vanemad inimesed saaksid jääda kauemaks tööturule, 
säilitada oma aktiivse rolli ühiskonnas ning jääda võimalikult kaua terveks ja sõltumatuks. 
Kui Euroopa ühiskond end selle väljakutse vastu hästi ja varakult ette valmistab, võib sellest 
saada Euroopa jaoks võimalus kiiremini jõukust koguda ja saavutada põlvkondade vahel 
suurem ühtekuuluvus.

Valitsused ja riiklik poliitika peavad sellele väljakutsele reageerima mitmes valdkonnas 
eelkõige raamtingimuste loomisega, et toime tulla elanikkonna vananemisega. Lisaks peavad 
oma panuse andma erasektor, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond ning ka üksikisikud. 
Kõigil nendel sidusrühmadel on Euroopa vananeva ühiskonna väljakutsele lahenduse 
leidmises võtmepositsioon.

Komisjon reageeris sellele küsimusele ELi tasandil ning esitas 6. septembril 2010 ettepaneku 
nimetada 2012. aasta aktiivsena vananemise Euroopa aastaks. Kavandatav algatus peaks 
innustama liikmesriike ja toetama liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, 
tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonna püüdlusi propageerida aktiivsena vananemist ja 
paremini ära kasutada kiiresti kasvava viiekümneaastaste ja vanemate inimeste elanikerühma 
potentsiaali. Euroopa aasta peaks seetõttu kujutama endast raamistikku teadlikkuse 
tõstmiseks, heade tavade väljaselgitamiseks ja levitamiseks ning eelkõige selleks, et 
julgustada poliitikakujundajaid ja sidusrühmi edendama aktiivsena vananemist.

Raportöör peab komisjoni ettepanekut ja selle üldist lähenemisviisi väga tervitatavaks. Sellise 
teemaga Euroopa aasta võiks ja saaks pakkuda hea võimaluse analüüsida sügavuti seda 
demograafilist nähtust, millega EL ja liikmesriigid silmitsi seisavad. Kuid see peaks ka rajama 
teed kohustuste võtmisele aktiivsena vananemise edendamiseks igal tasandil. Tuleks teha 
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pingutusi Euroopa aasta tulemuste konsolideerimiseks konkreetse poliitika ja programmide 
raames igas vastavas poliitikavaldkonnas, mis tekitaksid jäävaid tavasid.

Lisaks leiab raportöör, et ettepanekut Euroopa aasta kohta tuleks täiendada ja võtta sealjuures 
arvesse järgmisi konkreetseid küsimusi:

1. Ühiskonnas, kus hinnatakse aktiivsena vananemist, tuleb paika panna raamtingimused, 
mis võimaldavad aktiivsena vananeda kuid samuti tingimused mis lubavad vananeda nii, 
et säiliks kõikide inimeste elujõulisus ja väärikus. Lisaks saab aktiivsena vananemine 
olla edukas ainult ühiskonnas, mis rajaneb põlvkondadevahelisel solidaarsusel ja 
koostööl.

Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni kohaselt peab aktiivsena vananemine juba 
oma olemuselt hõlmama rohkem võimalusi eakamatele inimestele jätkata töötegemist, 
jääda kauem terveks ning jätkata ka muul viisil oma panuse andmist ühiskonna arengusse, 
näiteks vabatahtliku tööga. Järelikult peavad ühiskond ja majandus aitama inimestel 
säilitada oma füüsilist, sotsiaalset ja vaimset heaolu ka vanaduses. Kui me tahame, et 
vanematel inimestel oleks võimalik osaleda aktiivselt ühiskonnas ja jääda võimalikult 
kauaks sõltumatuks, on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi aktiivsele vananemisele, milles 
tuleks arvesse võtta tervise, elujõu ja väärikuse aspekte.

Lisaks on aktiivsena vananemise edendamiseks ülimalt tähtis edendada 
põlvkondadevahelist solidaarsust ja koostööd. Seda mõtet jagavad ja edendavad mitu 
kodanikuühiskonna organisatsiooni – eelkõige AGE ja Euroopa noorsoo platvorm – kes 
esindavad eri vanuserühmi. Samuti tähistatakse iga aasta 29. aprillil samal eesmärgil 
põlvkondadevahelise solidaarsuse päeva. Kuid noorte ja aktiivsete inimeste ning 
vanemaealiste vahelist solidaarsust ei tohiks käsitleda ainult rahalisest seisukohast.
Vastupidi – seda tuleb näha avaramas kontekstis, mille hulka peaks kuuluma vastastikuse 
koostöö edendamine ja vahetus kõikide põlvkondade vahel, et igaüks leiaks ühiskonnas 
oma koha ja saaks vastavalt oma võimetele anda panuse Euroopa ühiskonnale. Euroopa 
ühiskonnast on kujunenud kõigi vanuserühmade ühiskond.

Seetõttu soovitab raportöör nimetada Euroopa aasta 2012 Euroopa aktiivsena vananemise 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks, edendamaks põlvkondade vahelist 
solidaarsust ja hoidmaks kõigi inimeste elujõulisust ja väärikust, ning et Euroopa aasta 
eesmärkides ja tegevuses antaks neile kolmele sambale – elujõulisusele, väärikusele ja 
põlvkondadevahelisele solidaarsusele nähtav koht.

2. Euroopa aasta 2012 peaks andma oma osa aktiivsena vananemise kultuuri loomisse 
Euroopas, kõigile eurooplastele ühise suhtumise, väärtuste, eesmärkide ja tavade 
kinnistamise kaudu.

Aktiivsena vananemine on saanud Euroopa ühiskonnamudeli ja ühiskondliku 
turumajanduse osaks. On vaja, et sellest saaks nn Euroopa eluviisi nurgakivi, mis mille 
aluseks on kolm sammast: elujõulisus, väärikus ja põlvkondadevaheline solidaarsus. Selle 
saavutamiseks peaks Euroopa aasta andma oma panuse suhtumiste muutmisse ja 
omandisuhete arengusse ning kõikidele vanuserühmadele – muu hulgas 
viiekümneaastastele ja vanematele – kestva toetuse tagamisse. Euroopa aasta peaks samuti 
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aitama edendada avalikkuse silmis vanemate inimeste ja nende poolt pakutava panuse 
kuvandit. See peaks aitama muuta meie ühiskonna korraldust ja uuesti sisse seadma eri 
põlvkondade vahelised ühiskondlikud suhted.

Seetõttu soovitab raportöör, et Euroopa aasta üldine eesmärk tuleks seada nii, et Euroopa 
aasta aitaks luua Euroopas jätkusuutlikku aktiivsena vananemise kultuuri.

3. Üldiste poliitiliste eesmärkide saavutamine Euroopa aasta jooksul nõuab kõikide 
asjakohaste sidusrühmade kaasatust ja tuge, kuid samas on selleks vaja ka eelarvelisi 
ressursse.

Euroopa aasta peaks võimaldama ja julgustama kõikide asjakohaste sidusrühmade 
osalemist ja kaasatust ELi, liikmesriikide, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna roll on selles suhtes otsustava tähtsusega.
Kodanikuühiskonna osas tuleks pöörata erilist tähelepanu kirikutele ja erinevatele 
ühingutele, mis võitlevad vaesuse ja tõrjumise vastu.

Arvestades, et aktiivsena vananemise küsimuse seisukohalt on asjakohased paljud ELI 
rahastamisprogrammid, saab nende kaudu kaasa aidata Euroopa aasta rakendamisele.
Sellist panust võiks julgustada ka seetõttu, et mitmes valdkonnas on vaja aktiivsena 
vananemisele poliitikavaldkondade tuge. Kuid nende programmide tegelik panus jääb 
kuni Euroopa aasta lõpuni selgusetuks. Lisaks on ELile ülimalt tähtis teha võimalikult 
palju liikmesriikide toetamiseks ja nende tegevuse korraldamiseks riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil, muu hulgas tingimuste loomiseks kogemuste kindlaksmääramise ja 
jagamise eesmärgil. Seetõttu on vaja eraldada teatud summad ELi tasandil Euroopa aasta 
tegevusteks, nagu informatsioon ja suhtlus, ELi tasandi konverentsid, analüüs ja 
uurimused.

Et toetada Euroopa aasta jätkusuutlikkust, soovitab raportöör tungivalt Euroopa aasta 
2012. jaoks avada eraldi eelarverida.

EL ja liikmesriigid on minevikus teinud palju selleks, et Euroopa kodanike eluiga pikeneks. 
Euroopa jõukus, sotsiaalne turvalisus ja usaldusväärne rahu on taganud elukvaliteedi tõusu.
Samal ajal on tekkinud ka uued väljakutsed, millele tuleb reageerida. Selles suhtes võib 
aktiivselt vananemise kultuuris elamisest abi olla, eriti kui aktiivset vananemist arendatakse 
terviklikult, muu hulgas ennetamise ja edendamise kaudu ressursside ja annete osas, mida 
kõikidesse põlvkondadesse kuuluvad inimesed võivad majandusele ja ühiskonnale pakkuda.

Euroopa aasta 2012 peaks seetõttu olema Euroopas selle arengu jaoks teetähis, kus poliitika, 
ühiskonna ja majanduse keskmesse seatakse inimene ja Euroopa ühiskonnast saab kõikide 
vanuserühmade ühiskond.


