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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0462),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0253/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. október 21-i véleményére1,
– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 

Oktatási Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7–0000/2010),
1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot:

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke értelmében az Unió többek között 
küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet, a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget, 
valamint a nemzedékek közötti 
szolidaritást.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás ösztönzésében, azaz annak
biztosításában áll, hogy a 
népességrobbanás idején született 
korcsoportoknak – amelyek minden 
korábbi korcsoportnál egészségesebbek és 
képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a 
munkavállalásra és a társadalomban való 
aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése 
alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni 
kell az idősödő népességnek az európai 
szociális modellekre gyakorolt hatásával. A 
kor szerinti összetétel gyors változására 
adott egyik kiemelt válasz az időskori 
aktivitás fenntartható kultúrája 
megteremtésének ösztönzésében, azaz 
annak biztosításában áll, hogy a 
rohamosan növekvő számú, jelenleg az 
ötvenes évei végén járó vagy ennél 
idősebb népességnek – amely
összességében minden korábbi ilyen
korcsoportnál egészségesebb és képzettebb
– jó lehetősége legyen a munkavállalásra 
és családi életben és a társadalomban való 
aktív részvételre.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt a jó egészség időskori megőrzésének 
ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az 
időskori egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 

(5) Európában az idősek növekvő aránya 
miatt minden ember – különösen az 
idősebbek – jó egészsége időskori 
megőrzésének ösztönzése – vitalitásuk és 
méltóságuk támogatása mellett –
fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori 
egészség hozzájárulhat az idősek 
munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, 
lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan 
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rendszerekre nehezedő nyomást. részt vegyenek a társadalomban, javíthatja 
egyéni életminőségüket és enyhítheti az 
egészségügyi és szociális ellátási 
rendszerekre nehezedő nyomást.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című, 2006. október 12-i 
közleményében, valamint az Unióban az 
idősödő népesség hatásának kezeléséről 
szóló, 2009. április 21-i közleményében 
fejtette ki véleményét arról, hogy az EU 
milyen demográfiai kihívásokkal néz 
szembe, és milyen lehetőségek nyílnak 
ezek megoldására.

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című, 2006. október 12-i 
közleményében, „A nemzedékek közötti 
szolidaritás előmozdítása” című, 2007. 
május 10-i közleményében, valamint az 
Unióban az idősödő népesség hatásának 
kezeléséről szóló, 2009. április 29-i 
közleményében fejtette ki véleményét 
arról, hogy az EU milyen demográfiai 
kihívásokkal néz szembe, és milyen 
lehetőségek nyílnak ezek megoldására.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Parlament 2010. 
november 11-én állásfoglalást fogadott el 
a demográfiai kihívásokról és a 
nemzedékek közötti szolidaritásról, 
amelyben felszólította a tagállamokat, 
hogy tegyék a következő évek egyik 
prioritásává az aktív időskort, és 
rámutatott, hogy a 2012-es európai évnek 
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különösen ki kellene hangsúlyoznia, hogy 
az idősek mivel járulnak hozzá a 
társadalomhoz, és lehetőségeket kell 
biztosítania arra, hogy a fiatalok és idősek 
együtt dolgozzanak.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, és ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye.

(12) A Bizottság a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 
irányuló 2010. április 27-i javaslatában, 
amely a 7. és a 8. iránymutatásban 
felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív 
időskort ösztönző politikákkal növeljék a 
munkaerő-piaci részvételt, innovatív 
munkaszervezéssel növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási rátáját, 
valamint továbbképzéssel és egész életen át 
tartó tanulással növeljék az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 
10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy 
fejleszteni kell a szociális védelmi 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulásra és az aktív befogadásra irányuló 
politikákat, hogy az embereknek a 
különböző életszakaszokban lehetőségük 
legyen a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre, ne fenyegesse őket a 
szociális kirekesztődés veszélye és 
fokozódjon az aktív társadalmi 
részvételük.

Or. en



PR\851856HU.doc 9/23 PE454.625v01-00

HU

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor 
összefüggéseire tekintettel – az idősekre 
vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglal. Különösen a mindenki számára 
történő tervezési megközelítést követő 
hozzáférhetőségi intézkedések lennének 
megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely az idősekre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos európai cselekvési 
tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor 
összefüggéseire tekintettel – az idősekre 
vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglal. Különösen a mindenki számára 
történő tervezési megközelítést követő 
hozzáférhetőségi intézkedések lennének 
megfelelőek. Ezenkívül az EU és 
valamennyi tagállam is aláírta a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely többek között az 
idősekre vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A nemzedékek közötti szolidaritás 
európai napját minden évben április 29-én 
ünneplik.  Ez a nap minden évben kiváló 
lehetőséget kínál arra, hogy Európa 
megújítsa a nemzedékek közötti 
szolidaritás és együttműködés 
megerősítése iránti elkötelezettségét, a 
tisztességes és fenntartható társadalom 
előmozdítása érdekében. Ez egyúttal 
minden érdekelt – köztük a civil 
társadalmi szervezetek – számára 
lehetőséget nyújt ahhoz, hogy együtt 
gondolkodjanak azon, miként lehet 
legjobban reagálni az Európa idősödő 
népessége által jelentett kihívásra.
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Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Ez a határozat pénzügyi keretet 
határoz meg, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében a költségvetési hatóság 
számára az elsődleges hivatkozási alapot 
jelenti1.
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program is támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 



PR\851856HU.doc 11/23 PE454.625v01-00

HU

versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak 
megfelelően – éves vagy többéves alapon –
biztosít társfinanszírozást. Adott esetben 
más területeken, például az oktatás és a 
kultúra, az egészségügy, a kutatás, az 
információs társadalom, a regionális 
politika és a közlekedéspolitika terén 
működő programok és politikák is 
nyújthatnak támogatást az európai évhez.

versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Ennélfogva lehetőség 
nyílik arra, hogy az európai évet nagyrészt 
e programok felhasználásával valósítsák 
meg, azon meglévő keretek között, 
amelyeket azok a prioritások 
finanszírozására éves vagy többéves 
alapon biztosítanak.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet a nemzedékek közötti 
szolidaritást előmozdító, valamint minden 
ember vitalitását fenntartó és méltóságát 
tiszteletben tartó, az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

Or. en
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerő-piacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy 
elősegítse Európában a fenntartható aktív 
időskor kultúrájának megteremtését, a 
minden korosztályt magában foglaló 
társadalom és a nemzedékek közötti 
szolidaritás alapján. Ennek keretében az 
európai év ösztönzi és támogatja a 
tagállamok, a regionális és a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek és a civil 
társadalom – köztük az egyházak, valamint 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem területén aktív 
egyesületek – által az aktív időskor 
ösztönzésére, valamint az annak érdekében 
tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek 
az ötvenes éveinek végén és afölött lévő 
gyorsan növekvő népességben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal 
fenntartsák az idősek vitalitását, fokozzák 
társadalmi részvételüket, megteremtsék a 
minden korosztályt magában foglaló 
társadalmat, valamint elősegítsék a 
nemzedékek közötti szolidaritást és 
együttműködést. Az aktív időskor jobb 
lehetőségek és munkafeltételek 
megteremtését jelenti annak érdekében, 
hogy az idősebb munkavállalók szerepet 
játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti 
továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését 
az idősek által a családi életben és az 
önkéntes tevékenységekben játszott szerep 
támogatása révén, és a társadalmon belüli 
aktív részvételükkel, valamint a jó 
egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 
alapján a célkitűzések a következők:

Or. en
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a családi életben, a társadalomban 
és a gazdaságban, ösztönözni az aktív 
időskort, a vitalitás fenntartásával és 
minden ember méltóságának tiszteletben 
tartásával előmozdítani a nemzedékek 
közötti szolidaritást, és többet tenni az 
idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti 
vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, előmozdítsák a 
foglalkoztatói és magánnyugdíj-
rendszerek hármas pillérére épülő 
fenntartható és biztonságos 
nyugdíjrendszereket Európában, 
meghatározzák és terjesszék a bevált 
gyakorlatokat, valamint elősegítsék az 
együttműködést és a szinergiákat;

Or. en
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban. 

(3) keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten – a civil 
társadalom erőteljes részvétele mellett –
konkrét tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb 
kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások céljából;

– a civil társadalom erőteljes részvétele 
mellett konferenciák, rendezvények és 
egyéb kezdeményezések a vitaindítás, a 
tudatosság növelése és a konkrét 
kötelezettségvállalások, valamint a 
fenntartott és tartós hatásokhoz való 
hozzájárulás céljából

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási – tájékoztató, népszerűsítő és oktatási 
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kampányok; kampányok a multimédia 
felhasználásával;

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
törekszenek. 

3. Az európai év végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok a nemek közötti 
egyenlőség és a fogyatékkal élők jogainak 
általános érvényesítésére törekszenek, 
valamint figyelembe veszik annak 
szükségességét, hogy minden 
nemzedéknek részt kell vennie az európai 
év végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

1. Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős, és tájékoztatja a Bizottságot a 
kinevezésről.

2. 2011. szeptember 30-ig minden 
tagállam tájékoztatja a Bizottságot 
munkaprogramjáról, amely tartalmazza 
az európai év keretében tervezett nemzeti 
tevékenységekkel kapcsolatos részleteket.
3. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összhangban legyenek a 2. 
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cikkben felsorolt célkitűzésekkel, és azok 
összehangolása megfelelő legyen.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Részt vevő országok

Az európai évben való részvétel a 
következők számára nyitott:
a)tagállamok;
b) tagjelölt országok;
c) az EGT-megállapodásban részes 
EFTA-államok.

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
5. cikk – (-1) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évet uniós szinten a Bizottság 
hajtja végre.

Or. en
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Finanszírozás és nem pénzügyi támogatás
1. A 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, uniós szintű tevékenységek 
társfinanszírozhatók, illetve az Európai 
Unió általános költségvetéséből 
finanszírozott közbeszerzési szerződés 
tárgyát képezhetik.
2. Az európai év keretében zajló uniós 
szintű tevékenységekhez biztosított 
társfinanszírozásnak összhangban kell 
lennie a különösen a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és az esélyegyenlőség 
területén meglévő programokra és önálló 
költségvetési tételekre – éves vagy 
többéves alapon – alkalmazandó 
prioritásokkal és szabályokkal. Adott 
esetben más, az aktív időskor 
előmozdításához szintén hozzájáruló 
területeken – például az oktatás és a 
kultúra, az egészségügy, a kutatás, az 
információs társadalom, a regionális 
politika és a közlekedéspolitika terén –
működő programok és politikák is 
támogatást nyújthatnak az európai évhez. 
3. Az Unió az állami és magánszervezetek 
által a 3. cikk (2) bekezdésével 
összhangban vállalt kezdeményezésekre 
nem pénzügyi támogatást biztosíthat.

Or. en
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Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Költségvetés

1. E határozat – különösen a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
tevékenységek – uniós szintű 
végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 
2011. január 1-től 2012. december 31-ig 
tartó időszakra 6 000 000 euró, amelyből 
2 000 000 eurót a 2011. december 31-ig 
tartó időszakon belüli felhasználásra kell 
fenntartani.
2. Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság engedélyezi a pénzügyi keret 
határain belül.

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az e határozatban foglalt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

1. A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az e határozatban foglalt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről, 
amely jelentés az e területen a jövőbeli 
uniós politikák, intézkedések és 
cselekvések alapjául szolgál.

2. A jelentés továbbá információkkal 
szolgál arra vonatkozóan, hogy az európai 
év keretében végzett tevékenységekben 
hogyan érvényesültek a nemekkel és a 
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fogyatékossággal kapcsolatos szempontok, 
valamint hogy az európai év hogyan járult 
hozzá Európa-szerte a fenntartható, aktív 
időskor kultúrájának kialakításához.

Or. en
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INDOKOLÁS

A népesség elöregedése az EU egyik legjelentősebb kihívása, ugyanakkor az egyik 
legnagyobb lehetősége is.

Az időskori várható élettartam növekedése minden bizonnyal rendkívüli társadalmi eredmény 
és korunk egyik sikere. Manapság az európaiak hosszabb és egészségesebb életet élnek, mint 
valaha korábban, ami pozitív és biztató fejlemény. Ez a siker azonban számos kihívással is 
szembeállítja az európai társadalmat, különösen a foglalkoztatás és a szociális védelem 
területén. Ezt szemléltetve az Eurostat demográfiai előrejelzései a munkaképes lakosság 
mintegy 6,8%-os (20,8 millió fő) csökkenését várják 2030-ra. Így két (15–64 év közötti) 
munkaképes korú embernek kell majd eltartania egy (65 év feletti) nyugdíjast, szemben a mai 
4–1-es aránnyal. Az EU ezért éles növekedést fog tapasztalni az idősek arányában, és komoly 
hanyatlást az 50 év alatti lakosság körében, ami viszont fokozhatja az állami költségvetésekre 
és nyugdíjrendszerekre, valamint az idősek szociális ellátására és gondozására nehezedő 
nyomást. Emellett az időskort gyakran társítják a betegséggel és rászorultsággal, és az 
idősebbek úgy érezhetik, hogy ki vannak rekesztve a munkaerő-piacról, valamint a családból 
és a társadalomból egyaránt.

Ezen okokból a népesség elöregedését hatalmas kihívásnak – hacsak nem veszélynek – lehet 
tekinteni, vagy olyan tényezőnek, amely új lehetőségeket kínál az európai társadalom 
számára, attól függően, hogy mennyire vagyunk minderre felkészülve. A szóban forgó 
kihívással való szembenézés kulcsa annak biztosításában rejlik, hogy az 50-es éveiben járó és 
annál idősebb lakosság hosszabb ideig maradjon a munkaerő-piacon, továbbra is aktívan részt 
vegyen a társadalomban, és olyan sokáig maradjon egészséges és független, ameddig csak 
lehet. Ez tehát olyan kihívás, amelyre az európai társadalomnak fel kell készülnie, és ha ezt 
megfelelően, jó előre megtette, az lehetőséggé válhat Európa számára ahhoz, hogy 
gyorsabban felvirágozzon és nagyobb mértékben kiaknázhassa a nemzedékek közötti 
társadalmi kohéziót.

A kormányoknak és a közpolitikáknak számos területen kell reagálniuk erre a kihívásra, 
különösen olyan keretfeltételek érvényesítése révén, amelyek a népesség elöregedésének 
következményeivel foglalkoznak. Emellett a magánszektorban a szociális partnereknek, a 
civil társadalomnak és a polgároknak egyénileg is meg kell tenniük a maguk hozzájárulását. 
Mindezen érdekelt felek kulcsfontosságú tényezők abban, hogy megoldásokkal szolgáljanak 
az európai elöregedő társadalom jelentette kihívásra.

A kihívásra uniós szinten adott válaszként a Bizottság 2010. szeptember 6-án ismertetetett egy 
határozatra irányuló javaslatot, amelyben 2012-t jelöli ki az aktív időskor európai évének. A 
javasolt kezdeményezés ösztönözné és támogatná a tagállamok, regionális és helyi 
hatóságaik, a szociális partnerek és a civil társadalom részéről az aktív időskor 
előmozdítására, valamint jelenleg az 50-es éveikben járó és ennél idősebb, rohamosan 
növekvő lakosságban rejlő potenciál kiaknázására tett fokozott erőfeszítéseket. Az európai 
évnek tehát egy keretként kell szolgálnia a figyelemfelkeltéshez, a helyes gyakorlatok 
azonosításához és terjesztéséhez, valamint – ami a legfontosabb – a politikai döntéshozók és 
az érdekelt felek ösztönzéséhez valamennyi szinten annak érdekében, hogy előmozdítsák az 
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aktív időskort.

Az előadó nagy örömmel üdvözli a Bizottság javaslatát és annak általános megközelítését. 
Egy ilyen európai év jó lehetőséget kínálhat – és kell is kínálnia – arra, hogy az EU és a 
tagállamok elé kihívást állító demográfiai jelenségről elmélkedhessünk.  Egyúttal ki kell 
köveznie az utat olyan határozott kötelezettségvállalások előtt, amelyek minden szinten az 
aktív időskort kívánják előmozdítani. Erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy a különböző 
idevágó szakpolitikai területeken az európai év során elért eredményeket egyedi politikák és 
programok keretében szilárdítsák meg, így ösztönözve az állandó gyakorlatok érvényesítését.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy az európai évre vonatkozó javaslatot módosítani kell annak 
érdekében, hogy az figyelembe vegye az alábbi konkrét kérdéseket:

1. Az aktív időskorra értékként tekintő társadalomnak olyan keretfeltéteket kell kialakítania, 
amelyek lehetővé teszik az aktív időskort, de pusztán az időskort is, a vitalitás megőrzése 
mellett, egyúttal tiszteletben tartva minden ember méltóságát. Emellett az aktív időskor 
csak egy olyan társadalomban lehet sikeres, amely a nemzedékek közötti szolidaritásra és 
együttműködésre épül.

A WHO fogalommeghatározása szerint az aktív időskor több lehetőség megteremtését is 
jelenti az idős emberek számára annak érdekében, hogy tovább dolgozhassanak, hosszabb 
ideig maradhassanak egészségesek, valamint egyéb módokon – például az önkéntesség 
révén – is hozzájárulhassanak a társadalomhoz. Következésképpen a társadalomnak és a 
gazdaságnak segítenie kell az embereket abban, hogy idős korukban is fenntartsák fizikai, 
szociális és lelki jólétüket. Ezért az aktív időskor előmozdítása tekintetében holisztikus 
megközelítésre van szükség, amelynek magában kell foglalnia az egészséggel, vitalitással 
és méltósággal kapcsolatos szempontokat is, ha lehetővé kívánjuk tenni az idősek 
számára, hogy továbbra is aktív résztvevői legyenek a társadalomnak és a lehető 
legtovább maradjanak függetlenek.

Az aktív időskor előmozdítása érdekében továbbá rendkívül fontos a nemzedékek közötti 
szolidaritás és együttműködés megerősítése. Ezt az elgondolást a különböző korcsoportok 
érdekeit képviselő több civil társadalmi szervezet – különösen az AGE és az Európai 
Ifjúsági Platform (European Youth Platform) – is osztja. Szintén e célból ünneplik a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai napját minden évben április 29-én.  Az ifjúság, 
valamint az aktív és az idős lakosság közötti szolidaritást azonban nem lehet kizárólag 
pénzügyi szempontból megközelíteni. Épp ellenkezőleg: azt tágabb összefüggésben kell 
szemlélni, ami magában foglalja az összes nemzedék közötti kölcsönös együttműködés és 
eszmecsere előmozdítását annak érdekében, hogy közülük mindegyik megtalálhassa a 
helyét a társadalomban, valamint hogy mindannyian – képességeikhez mérten a lehető 
legjobban – hozzájárulhassanak az európai társadalomhoz. Az európai társadalomnak 
olyan társadalommá kell válnia, amely minden korosztályt magában foglal.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a 2012-es európai évet jelöljék ki a „nemzedékek 
közötti szolidaritást előmozdító, a vitalitást fenntartó és minden ember méltóságát 
tiszteletben tartó aktív időskor európai évének”, valamint hogy ez a három pillér –
vitalitás, méltóság és nemzedékek közötti szolidaritás – kapjon hangsúlyt az európai év 
célkitűzései és tevékenységei körében.
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2. A 2012-es európai évnek hozzá kell járulnia Európában az aktív időskor kultúrájának 
kialakításához, számos attitűd, érték, cél és gyakorlat együtteseként, ami minden európai 
számára közös.

Az aktív időskornak az európai szociális modell és a szociális piacgazdaság szerves részét 
kell képeznie. Az „európai életforma” alábbi három pilléren nyugvó sarokkövévé kell 
válnia: vitalitás, méltóság és nemzedékek közötti szolidaritás. Ennek elérése érdekében az 
európai évnek részt kell vállalnia a hozzáállások megváltoztatásában, a felelősségérzet 
kialakításában, valamint az aktív időskor tartós támogatásában minden nemzedék körében, 
az 50-es éveikben járó és annál idősebb lakosságot is ideértve. Az európai évnek továbbá 
segítenie kell abban, hogy előmozdítsák az idősekről és az általuk nyújtható 
hozzájárulásról alkotott képet a tágabb lakosság körében. Egyúttal hozzá kell járulnia a 
társadalom szerveződésének megváltoztatásához, valamint a különböző nemzedékek 
közötti és azokon belüli társadalmi kapcsolatok és viszonyok helyreállításához.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy az európai év átfogó célját oly módon határozzák meg, 
hogy az európai év hozzájáruljon a fenntartható aktív időskor kultúrájának 
megteremtéséhez Európában.  

3. Az általános politikai céloknak az európai év során történő megvalósításához minden 
érdekelt fél részvételére és támogatására, egyúttal pedig minimális költségvetési 
forrásokra is szükség van.

Az európai évnek lehetővé kell tennie és ösztönöznie kell valamennyi érdekelt fél uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szintű részvételét és bevonását. A szociális partnerek és a civil 
társadalmi szervezetek szerepe e tekintetben kulcsfontosságú. Az utóbbiak körében 
különös figyelmet kell fordítani az egyházakra, valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen küzdelmet folytató különböző szervezetekre.

Mivel a különféle területeken működő, meglévő uniós finanszírozási programok közül 
számos az aktív időskor szempontjából is lényeges, lehetőségük van arra, hogy 
hozzájáruljanak az európai év megvalósításához. Egy ilyen jellegű hozzájárulás 
ösztönzése azért is lenne örvendetes, mivel az aktív időskor kérdésének szakpolitikai
támogatására számos különböző területen szükség van. Az említett programok tényleges 
hozzájárulása azonban az európai év legvégéig tisztázatlan marad. Ezenfelül rendkívül 
fontos, hogy az EU minden tőle telhetőt megtegyen annak érdekében, hogy támogassa a 
tagállamokat tevékenységeik nemzeti, regionális és helyi szinten történő 
megszervezésében, többek között azáltal, hogy megteremti a tapasztalatok azonosítására 
és megosztására alkalmas feltételeket. Ezért bizonyos mértékű forrásokat kell elkülöníteni 
kifejezetten az európai évhez kapcsolódó uniós szintű tevékenységekre, amilyen például a 
tájékoztatás és a kommunikáció, az uniós szintű konferenciák, valamint az elemzések és 
tanulmányok.

Az európai év fenntarthatóságának támogatása érdekében ezért az előadó külön 
finanszírozási tételt javasol a 2012-es európai év számára.

Az EU és tagállamai a múltban sokat tettek az európai polgárok várható élettartamának 
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növelése érdekében. A gazdasági jólét, a szociális biztonság és a tartós béke gondoskodott az 
életminőség javulásáról. Ugyanakkor új kihívások merültek fel, amelyekkel foglalkoznunk 
kell. E tekintetben segítségünkre lehet az aktív időskor kultúrája, különösen ha az aktív 
időskort holisztikusan szemléljük, ideértve a megelőzést, valamint olyan források és 
adottságok tiszteletben tartásának előmozdítását, amelyeket bármely generáció képviselői fel 
tudnak kínálni a gazdaság és a társadalom javára. 

Ezért a 2012-es európai év legyen mérföldkő az ilyen jellegű európai fejlemények 
szempontjából, az embereket helyezve a politikák, a társadalom és a gazdaság középpontjába, 
valamint olyan közösséggé formálva az európai társadalmat, amelyben minden korosztály 
méltó helyet kap.


