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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0462),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0253/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. lokakuuta 2010 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin perussopimuksen 
3 artiklan mukaisesti unioni muun 
muassa torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja 
syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista 
suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa 
sekä sukupolvien välistä yhteisvastuuta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on aktiivisen
ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen 
varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, 
jotka ovat kokonaisuutena katsoen 
terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin 
muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on 
hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen 
puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin 
Euroopan yhteiskuntamalleihin. 
Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen 
vastatessa avainasemassa on elinikäisen ja 
kestävän aktiivisen ikääntymisen 
kulttuurin luomisen edistäminen ja näin 
ollen sen varmistaminen, että 60 vuoden 
ikää lähenevällä ja sen ylittäneellä 
nopeasti kasvavalla väestöryhmällä, joka 
on kokonaisuutena katsoen terveempää ja 
paremmin koulutettua kuin mikään muu 
aikaisempi vastaava ikäryhmä ennen sitä, 
on hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja 
aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

Or. en



PR\851856FI.doc 7/23 PE454.625v01-00

FI

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden 
kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää 
edistää kaikkien, erityisesti ikääntyneiden 
henkilöiden elinvoimaa ja arvokkuutta 
tukevaa tervettä ikääntymistä. Terve 
ikääntyminen voi auttaa lisäämään 
iäkkäiden ihmisten osallistumista 
työelämään, mahdollistaa heidän 
pysymisensä pitempään aktiivisina 
yhteiskunnassa, parantaa heidän 
elämänlaatuaan ja rajoittaa 
terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin 
kohdistuvia paineita.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio esitti kantansa EU:n 
kohtaamista väestörakenteellisista 
haasteista ja mahdollisuuksista niiden 
ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa "Euroopan 
väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin" ja 21 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa "EU:n väestön ikääntymisen 
vaikutusten käsittelystä".

(6) Komissio esitti kantansa EU:n 
kohtaamista väestörakenteellisista 
haasteista ja mahdollisuuksista niiden 
ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa "Euroopan 
väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin", 10 päivänä toukokuuta 
2007 antamassaan tiedonannossa 
"Sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistäminen" sekä 29 päivänä huhtikuuta 
2009 antamassaan tiedonannossa "EU:n 
väestön ikääntymisen vaikutusten 
käsittelystä".

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan parlamentti antoi 
11 päivänä marraskuuta 2010 
päätöslauselman "väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta", jossa 
parlamentti kehotti jäsenvaltioita 
sisällyttämään aktiivisen ikääntymisen 
tulevien vuosien ensisijaisiin tavoitteisiin 
ja korosti, että eurooppalaisen 
teemavuoden 2012 aikana olisi erityisesti 
korostettava ikääntyneiden henkilöiden 
panosta yhteiskunnan toiminnassa sekä 
tarjottava nuorille ja ikääntyneille 
henkilöille tilaisuuksia yhteiseen 
toimintaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä 
huhtikuuta 2010 ehdotuksen 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevaksi neuvoston 
päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 
kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta 
aktiivista ikääntymistä edistävillä 
politiikoilla, nostamaan iäkkäiden 
työntekijöiden työllisyysasteita 
organisoimalla työ innovatiivisesti ja 
parantamaan iäkkäiden työntekijöiden 
työllistettävyyttä lisäämällä heidän 
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taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.

taitojaan ja edistämällä heidän 
osallistumistaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan 
tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, 
jotta ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa, 
suojella heitä sosiaaliselta syrjäytymiseltä 
sekä lisätä heidän aktiivista 
osallistumistaan yhteiskuntaan.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy iäkkäitä 
ihmisiä koskevia määräyksiä.

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan 
vammaistoimintasuunnitelmaa, johon 
sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, 
koska vammaisuuden ja ikääntymisen 
välillä on yhteys. Erityisesti 
merkityksellisiä ovat esteettömyyttä 
koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille 
sopivan suunnittelun (Desing for All) 
lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon sisältyy muun 
muassa iäkkäitä ihmisiä koskevia 
määräyksiä.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Sukupuolien välisen yhteistyön 
teemapäivää vietetään vuosittain 
29 päivänä huhtikuuta. Tämä teemapäivä 
antaa Euroopalle vuosittain hyvän 
mahdollisuuden uudistaa sitoumuksensa, 
joka koskee sukupuolten välisen 
solidaarisuuden vahvistamista 
oikeudenmukaisen ja kestävän 
yhteiskunnan edistämiseksi. Se antaa 
myös kaikille osapuolille, kuten 
kansalaisjärjestöille mahdollisuuden 
pohtia, miten voidaan parhaiten vastata 
Euroopan väestön ikääntymisen 
ongelman haasteeseen. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Tällä päätöksellä vahvistetaan 
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan 
talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti1.
1 EUVL L 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

(15) Myös useissa unionin ohjelmissa 
käsitellään aktiivista ikääntymistä, 
esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, 
Euroopan aluekehitysrahastossa, 
PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen 
oppimisen ohjelmassa, 
kansanterveysohjelmassa, seitsemännen 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan 
sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja 
humanistisiin tieteisiin liittyvissä 
erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta 
tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietotekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Tämä 
mahdollistaa eurooppalaisen 
teemavuoden toimien toteuttamisen 
suurelta osin soveltamalla mainittuja 
ohjelmia nykyisen liikkumatilan ja 
rahoitusprioriteettien puitteissa joko 
yhden tai useamman vuoden aikana.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi – jonka aikana edistetään 
sukupolvien välistä solidaarisuutta ja 
kunnioitetaan kaikkien arvokkuutta –
jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on edistää kestävän 
aktiivisen ikääntymisen kulttuurin 
luomista Euroopassa siten, että se 
perustuu kaikkien ikäryhmien 
yhteiskuntaan ja sukupolvien väliseen 
solidaarisuuteen. Mainituissa puitteissa 
eurooppalainen teemavuosi kannustaa ja 
tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan, mukaan luettuina 
kirkot, yhdistykset ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan 
osallistuvat järjestöt, pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja luoda näin 
kaikenikäisten yhteiskunta sekä edistää 
solidaarisuutta ja yhteistyötä, mikä 
ylläpitää ikääntyneiden elinvoimaa, 
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edistää heidän sosiaalista 
kanssakäymistään, luo kaikkien 
ikäryhmien yhteiskunnan ja tukee
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
yhteistyötä. Aktiivinen ikääntyminen 
merkitsee parempien mahdollisuuksien ja 
työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät 
voivat osallistua työmarkkinoille ja 
vapaaehtoistyöhön ja sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaan edistämällä 
ikääntyneiden roolia perhe-elämässä ja 
vapaaehtoista toimintaa ja ikääntyneiden
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on:

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön;

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa ikääntyvien ihmisten hyödyllistä 
panosta perhe-elämän, yhteiskunnan ja 
talouden kannalta, edistää aktiivista 
ikääntymistä, ylläpitää ikääntyneiden 
elinvoimaa, kunnioittaa kaikkien ihmisten 
arvokkuutta, edistää sukupolvien välistä 
solidaarisuutta ja saada ikääntyvien 
ihmisten potentiaali paremmin käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 
vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla 
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen 
edistämiseksi, hyvien käytänteiden 
määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä 
yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

(2) herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 
vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla 
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen, 
työeläkkeiden ja yksityisten eläkkeiden 
kolmen pilarin järjestelmään perustuvien
kestävien ja turvallisten eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien edistämiseksi, hyvien 
käytänteiden määrittämiseksi ja 
levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla 
ja sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin. 

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja 
käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja 
sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät 
kansalaisyhteiskunnan vahvan 
osallistumisen avulla kehittämään 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– kansalaisyhteiskunnan vahvan 
osallistumisen tuella järjestettävät 
konferenssit, tapahtumat ja aloitteet 
keskustelun herättämiseksi, asian 
tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten 
sitoumusten antamisen ja kestävien ja 
pysyvien vaikutusten edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja 
valistuskampanjat;

– tiedotuksen, edistämisen ja valituksen 
multimediakampanjat;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamisessa huomioon
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen. 

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat 
huomioon sukupuoli- ja 
vammaisuusnäkökohtien 
valtavirtaistamisen ja sen, että kaikkien 
ikäryhmien on osallistuttava
eurooppalaisen teemavuoden 
toteuttamiseen.
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Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä ja ilmoittaa 
nimityksestä komissiolle.

2. Kukin jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
30 päivänä syyskuuta 2011 mennessä 
työohjelmansa, joka sisältää 
yksityiskohtaiset tiedot eurooppalaisen 
teemavuoden ajaksi suunnitelluista 
kansallisista toimista.
3. Kansallisten koordinaattoreiden on myös 
huolehdittava siitä, että kansalliset 
toiminnot koordinoidaan asianmukaisesti 
2 artiklaan sisältyvien tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Osallistuvat maat

Teemavuoteen voivat osallistua:
a) jäsenvaltiot,
b) ehdokasmaat,
c) ETA-sopimuksen sopimuspuoliin 
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kuuluvat EFTA-valtiot.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa teemavuoden unionin 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Rahoitus ja muu kuin rahallinen tuki

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa 
esitettyihin unionin tason toimiin voidaan 
myöntää yhteisrahoitusta, tai niiden 
perusteella voidaan tehdä Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
rahoitettavia hankintasopimuksia.
2. Unionin tason yhteisrahoitus 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
toteutettaville toimille on nykyisiin 
työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden 
alan ohjelmiin ja autonomisiin 
budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden aktiivista 
ikääntymistä edistävien alojen, kuten 
koulutuksen ja kulttuurin, 
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terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista. 
3. Unioni voi myöntää muuta kuin 
rahoitustukea julkisten ja yksityisten 
järjestöjen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toteuttamille hankkeille.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Talousarvio

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanoa 
koskevien toimien ja erityisesti 3 artiklan 
1 kohdassa määritettyjen toimien 
rahoituspuitteet ovat 6 000 000 euroa 
1 päivänä tammikuuta 2011 – 31 päivänä 
joulukuuta 2012 välisenä aikana, joista 
2 000 000 euroa varataan käytettäviksi 
ennen 31 päivää joulukuuta 2011.
2. Budjettivallan käyttäjä myöntää 
vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen 
rajoissa.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 

1. Komissio toimittaa viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
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sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista 
sekä niitä koskevan yleisarvion.

talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle kertomuksen tässä päätöksessä 
säädettyjen aloitteiden toteuttamisesta ja 
tuloksista sekä niitä koskevan yleisarvion, 
josta saadaan perusta unionin tuleville 
toimenpiteille ja toimille tällä alalla.

2. Kertomuksessa annetaan myös tietoja 
siitä, miten sukupuoleen ja 
vammaisuuteen liittyvät kysymykset on 
valtavirtaistettu teemavuoden toimissa ja 
miten teemavuosi on edistänyt kestävän 
aktiivisen ikääntymisen kulttuurin 
kehittämistä Euroopassa.

Or. en
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PERUSTELUT

Väestön ikääntyminen on EU:n merkittävimpiä haasteita, mutta se tarjoaa myös suurimmat 
mahdollisuudet.

Ikääntymiseen liittyvä odotettavissa olevan eliniän nousu on huomattava yhteiskunnallinen 
saavutus ja aikamme merkittävä saavutus. Nykyajan eurooppalaiset elävät pitempään ja 
heidän terveytensä on parempi kuin koskaan aikaisemmin, mikä edustaa myönteistä ja 
rohkaisevaa kehitystä. Tämä menestys tuo eurooppalaiselle yhteiskunnalle myös lukuisia 
haasteita erityisesti työllisyyden ja sosiaalisen suojelun aloilla. Kuvaavaa on, että Eurostatin 
väestöennusteiden mukaan työssä olevien kansalaisten lukumäärä vähenee n. 6,8 prosenttia 
(20,8 miljoonalla) vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen kaksi työssä käyvää (15–64 -vuotiasta) 
joutuu elättämään yhden eläkkeellä olevan, kun vuonna 2011 mainittu suhde on neljän suhde 
yhteen. Näin ollen ikääntyneiden määrä nousee jyrkästi EU:n jäsenvaltioissa ja alle 50-
vuotiaiden kansalaisten määrä laskee huomattavasti, mikä puolestaan saattaa lisätä julkisen 
palvelujen ja eläkejärjestelmien menoja ja ikääntyneiden aiheuttamia sosiaalimenoja ja 
hoitokustannuksia. Lisäksi vanhuuteen liittyy usein sairauksia ja riippuvaisuutta ja iäkkäät 
ihmiset voivat tuntea olevansa työ- ja perhe-elämän sekä yhteiskunnan ulkopuolella.

Näistä syistä väestön ikääntymistä voitaisiin pitää valtavan suurena haasteena tai jopa 
vaaratekijänä, tai se voisi tarjota eurooppalaiselle yhteiskunnalle uusia mahdollisuuksia
riippuen siitä, kuinka hyvin me siihen valmistaudumme. Mainittuun haasteeseen vastaamisen 
tärkeä osatekijä on sen varmistaminen, että alle 60-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat voivat pysyä 
pitempään työmarkkinoilla, jatkaa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä ja pysyä mahdollisimman 
pitkään terveinä ja riippumattomina. Siitä syystä edellä mainittu kehitys on haaste, jonka 
kohtaamiseen Euroopan yhteiskuntien on valmistauduttava, ja jos siihen valmistaudutaan 
hyvin ja hyvissä ajoin ennakolta, se voi tarjota Euroopalle mahdollisuuden nopeampaan 
menestykseen ja mahdollisuuden laajentaa suuremmassa määrin sukupolvien välistä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Useilla aloilla mainittuihin haasteisiin on vastattava valtioiden ja julkisen sektorin toimilla 
erityisesti ottamalla käyttöön keinot, joiden avulla mukaudutaan väestön ikääntymisen 
seurauksiin. Myös yksityisen sektorin, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan sekä 
kansalaisten on huolehdittava omasta osuudestaan. Kaikki mainitut toimijat ovat ratkaisevassa 
asemassa määritettäessä ratkaisuja Euroopan väestön ikääntymisen haasteeseen.

Komissio on vastannut haasteeseen EU:n tasolla antamalla 6. syyskuuta 2010 ehdotuksen 
päätökseksi, jonka mukaan vuosi 2012 on aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen 
teemavuosi. Ehdotettu aloite kannustaisi ja tukisi jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja hyödyntää nykyisin alle 60-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden 
lukumäärän jyrkän lisääntymisen tarjoamaa potentiaalia nykyistä paremmin. Näin ollen 
mainittua teemavuotta olisi käytettävä puitteina, joilla lisätään tietoisuutta, määritetään ja 
levitetään hyviä käytänteitä ja jolla ennen kaikkea rohkaistaan kaikkien tasojen 
päätöksentekijöitä ja toimijoita edistämään aktiivista ikääntymistä. 
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Esittelijä pitää komission ehdotusta ja sen yleistä lähestymistapaa erityisen myönteisenä 
Mainitun kaltainen eurooppalainen teemavuosi voisi tarjota – ja sen pitää tarjota – hyvä 
mahdollisuus pohtia laajemmin EU:n ja jäsenvaltioiden haasteena olevaa väestökehitystä. 
Sillä olisi kuitenkin valmisteltava myös perusteltuja sitoumuksia edistää aktiivista 
ikääntymistä kaikilla tasoilla. Olisi pyrittävä siihen, että eurooppalaisen teemavuoden tulokset
konkretisoidaan kaikkia asianomaisia aloja koskeviksi erityisiksi toimiksi ja ohjelmiksi, mikä 
antaa liikevoimaa pysyville käytännöille.

Lisäksi esittelijä katsoo, että eurooppalaista teemavuotta koskevaa ehdotusta on muutettava 
siten, että siinä otetaan huomioon seuraavat erityistekijät:

1. Yhteiskunnan, joka arvostaa ikääntymistä, on luotava ja järjestettävä olosuhteet 
aktiiviseen ikääntymiseen, ja ikääntymiseen myös siten, että kaikkien ihmisten 
elinvoimaa ylläpidetään ja kaikkien ihmisten arvokkuutta kunnioitetaan. Lisäksi 
aktiivinen ikääntyminen on mahdollista vain yhteiskunnassa, joka perustuu 
solidaarisuuteen ja sukupolvien väliseen yhteistyöhön.

WHO:n määritelmän mukaan aktiiviseen ikääntymiseen sisältyy se, että parannetaan 
ikääntyvien kansalaisten mahdollisuuksia jatkaa työelämässä ja pysyä terveenä pidempään 
ja jatkaa yhteiskunnalliseen elämään osallistumista muilla tavoin, kuten 
vapaaehtoistoiminnan avulla. Edellä mainitun mukaisesti yhteiskunnan ja kansantalouden 
on autettava kansalaisia säilyttämään fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointinsa 
myös korkeassa iässä. Näin ollen Euroopassa tarvitaan aktiivista ikääntymistä edistävää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka sisältää terveyden, elinvoiman ja arvokkuuden 
näkökohdat, koska vai sen avulla ikääntyneet voivat jatkaa yhteiskunnan aktiivisina 
jäseninä ja pysyvät mahdollisimman pitkään riippumattomina.

Lisäksi aktiivisen ikääntymisen edistäminen edellyttää ehdottomasti sukupolvien välisen 
solidaarisuuden ja yhteistyön tehostamista. Edellä mainittua edistävät monet eri ikäryhmiä 
edustavat kansalaisjärjestöt, erityisesti AGE ja Euroopan nuorisofoorumi. Myös samaa 
tavoitetta edistävää sukupolvien välistä eurooppalaista teemapäivää vietetään vuosittain 
29. huhtikuuta. Nuorison, aktiiviväestön ja ikääntyneiden välinen solidaarisuus ei 
kuitenkaan voi perustua vain rahoitusnäkökohtiin. Sitä on päinvastoin tarkasteltava 
laajemmassa yhteydessä, joka sisältää keskinäisen yhteistyön edistämisen ja kaikkien 
sukupolvien välisen vuorovaikutuksen, jotta kukin sukupolvi voi löytää oman paikkansa 
yhteiskunnassa ja jotta kukin sukupolvi voi antaa kykynsä mukaisesti parhaan panoksensa 
eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Tulevaisuudessa eurooppalaisen yhteiskunnan on oltava 
kaiken ikäisten kansalaisten yhteiskunta.

Näin ollen esittelijä ehdottaa, että eurooppalainen teemavuosi 2012 nimitetään "aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi, joka edistää sukupolvien välistä 
solidaarisuutta, ylläpitää ja kunnioittaa kaikkien elinvoimaa ja arvokkuutta" ja että kolme 
pilaria – elinvoima, arvokkuus ja sukupolvien välinen solidaarisuus – saavat näkyvyyttä 
eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden ja toimien yhteydessä.

2. Eurooppalaisen teemavuoden 2012 olisi edistettävä aktiivisen ikääntymisen kulttuurin
kehittämistä siten, että kaikkien eurooppalaisten asenteet, arvot, tavoitteet ja käytännöt 
ovat yhtäläiset.



PE454.625v01-00 22/23 PR\851856FI.doc

FI

Aktiivinen ikääntyminen on sisällytettävä olennaisena osana eurooppalaiseen sosiaaliseen 
malliin ja sosiaaliseen markkinatalouteen. Aktiivisen ikääntymisen on toimittava kolmeen 
pilariin: elinvoimaan, arvokkuuteen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden edistämiseen 
perustuvan eurooppalaisen elämäntavan peruskivenä. Jotta mainittu tavoite voidaan 
saavuttaa, eurooppalaisen teemavuoden pitäisi edistää ajatustapojen muuttamista ja 
sitoutumisen ja aktiivisen ikääntymisen kestävää tukemista kaikkien sukupolvien 
keskuudessa, yli 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat mukaan luettuina. Eurooppalaisella 
teemavuodella olisi myös edistettävä suuren yleisön keskuudessa myönteistä kuvaa 
ikääntyneistä ja siitä, mitä ikääntyneillä on annettavanaan. Eurooppalaisella 
teemavuodella olisi edistettävä sen mallin muuttamista, jonka mukaisesti yhteiskunta on 
järjestetty, ja palaamista sosiaalisiin suhteisiin ja eri sukupolvien välisiin yhteyksiin.

Näin ollen esittelijä ehdottaa, että eurooppalaisen teemavuoden yleinen tavoite asetetaan 
siten, että teemavuosi edistää aktiivisen ikääntymisen kulttuurin kestävyyttä Euroopassa.

3. Asetettujen yleisten tavoitteiden saavuttaminen eurooppalaisen teemavuoden aikana vaatii 
kaikkien asianomaisten toimijoiden osallistumista ja niiden tukea, mutta myös 
vähimmäismäärän budjettirahoitusta.

Eurooppalaisen teemavuoden avulla olisi mahdollistettava se, että edistetään kaikkien 
EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason asianomaisten toimijoiden 
osallistumista. Tässä yhteydessä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen rooli on 
ratkaisevan tärkeä. Viimeksi mainittujen osalta olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kirkkoihin ja muihin erilaisiin järjestöihin, jotka torjuvat köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä.

Koska monet eri aloja koskevat EU:n nykyiset rahoitusohjelmat ovat ratkaisevassa 
asemassa aktiivisen ikääntymisen kannalta, ne voivat mahdollisesti edistää eurooppalaisen 
teemavuoden toimien täytäntöönpanoa. Rahoitusohjelmien käyttämisen edistäminen olisi 
myönteistä myös sen vuoksi, että aktiivisen ikääntymisen tukemistoimia tarvitaan monilla 
eri aloilla. Rahoitusohjelmien osuus on kuitenkin epäselvä aivan eurooppalaisen 
teemavuoden päättymiseen saakka. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että EU tukee 
mahdollisimman paljon jäsenvaltiota, kun ne organisoivat toimiaan kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, tavoitteiden tunnistaminen ja kokemusten vaihto 
mukaan luettuina. Näin ollen edellä mainittuun tarkoitukseen on varattava tietty osuus 
eurooppalaista teemavuotta koskevien EU:n tason toimien, kuten tiedottamisen ja 
viestinnän sekä EU:n tason kokousten, analyysien ja tutkimusten rahoituksesta.

Eurooppalaisen teemavuoden kestävyyden vahvistamiseksi esittelijä ehdottaa erityistä 
budjettikohtaa eurooppalaiselle teemavuodelle 2012.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo tähän mennessä edistäneet suuresti Euroopan kansalaisten 
odotettavissa olevan eliniän pidentämistä. Taloudellinen hyvinvointi, sosiaaliturva ja vakaa 
rauhantila ovat varmistaneet elämänlaadun parantamisen. Samaan aikaan on noussut uusia 
haasteita, joihin meidän on vastattava. Aktiivisen ikääntymisen kulttuuri voi olla hyödyksi 
erityisesti sillä edellytyksellä, että aktiivista ikääntymistä kehitetään kokonaisvaltaisesti siten, 
että se sisältää kaikkien sukupolvien taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien resurssien ja 
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taitojen kunnioittamisen. 

Näin ollen eurooppalaisen teemavuoden 2012 olisi edistettävä ratkaisevalla tavalla mainittua 
kehitystä siten, että ihmiset asetetaan politiikan, yhteiskunnan ja talouden keskipisteeseen ja 
siten, että eurooppalainen yhteiskunta on kaikenikäisten kansalaisten yhteiskunta.


