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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0462),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0253/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 oktober 20101,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie regionale ontwikkeling 
(A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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heeft de Unie onder andere tot taak 
sociale uitsluiting en discriminatie te 
bestrijden en sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, de gelijkheid van vrouwen 
en mannen, en de solidariteit tussen de 
generaties te bevorderen. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van actief ouder worden, met 
andere woorden ervoor zorgen dat de 
babyboomercohorten, die over het 
algemeen gezonder en beter opgeleid zijn 
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden hebben om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.

(4) Achtereenvolgende Europese Raden 
hebben erkend dat actie moet worden 
ondernomen met betrekking tot het effect 
van de vergrijzing van de bevolking op de 
Europese sociale modellen. Een belangrijk 
aspect van de reactie op deze snelle 
verandering van de leeftijdsopbouw is het 
bevorderen van het creëren van een 
duurzame cultuur van levenslang actief 
ouder worden, met andere woorden ervoor 
zorgen dat de snel groeiende bevolking die 
thans eind vijftig en ouder is en die over 
het algemeen gezonder en beter opgeleid is
dan die leeftijdsgroep ooit geweest is, 
ruime mogelijkheden heeft om te blijven 
werken en actief deel te nemen aan het 
maatschappelijk en gezinsleven.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het groeiende aandeel ouderen in de (5) Het groeiende aandeel ouderen in de 
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Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit gezond ouder worden te 
bevorderen. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

Europese bevolking maakt het belangrijker 
dan ooit het gezond ouder worden van alle, 
met name oudere, mensen te bevorderen 
met ondersteuning van hun vitaliteit en 
waardigheid. Gezond ouder worden kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, 
hen in staat stellen langer een actieve rol in 
de samenleving te blijven spelen, hun 
individuele levenskwaliteit verbeteren, en 
de druk op de stelsels van gezondheids- en 
sociale zorg verminderen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie heeft haar visie op de 
demografische uitdagingen waarmee de 
EU wordt geconfronteerd en de 
mogelijkheden om die aan te pakken 
gepresenteerd in haar mededelingen "De 
demografische toekomst van Europa –
probleem of uitdaging?" van 12 oktober 
2006 en "Opvangen van de gevolgen van
de vergrijzing in de EU" van 21 april 2009.

(6) De Commissie heeft haar visie op de 
demografische uitdagingen waarmee de 
EU wordt geconfronteerd en de 
mogelijkheden om die aan te pakken 
gepresenteerd in haar mededelingen "De 
demografische toekomst van Europa –
probleem of uitdaging?" van 12 oktober 
2006, "Meer solidariteit tussen de 
generaties" van 10 mei 2007 en 
"Opvangen van de gevolgen van de 
vergrijzing in de EU" van 29 april 2009.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europees Parlement heeft op 
11 november 2010 een resolutie 
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aangenomen over demografische 
vraagstukken en solidariteit tussen de 
generaties waarin bij de lidstaten erop 
wordt aangedrongen actief ouder worden 
tot een van de prioriteiten voor de 
komende jaren te verheffen en wordt 
onderstreept dat het Europees Jaar 2012 
met name de bijdrage die ouderen leveren 
aan de maatschappij tot uiting moet 
brengen en aan jongeren en ouderen de 
kans moet bieden samen te werken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven en
hen te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting.

(12) De Commissie heeft in haar voorstel 
voor een besluit van de Raad betreffende 
"Richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" 
van 27 april 2010, waarin lidstaten onder 
richtsnoeren 7 en 8 opgeroepen worden tot 
het opvoeren van de 
arbeidsmarktparticipatie door maatregelen 
ter bevordering van actief ouder worden, 
het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers door innovatieve 
arbeidspatronen, en het verbeteren van de 
inzetbaarheid van oudere werknemers door 
bij- en nascholing en deelname aan 
regelingen voor een leven lang leren. 
Richtsnoer 10 benadrukt de noodzaak van 
verbetering van de 
socialezekerheidsstelsels, de 
mogelijkheden om een leven lang te leren 
en de actieve integratiemaatregelen, met 
het doel mensen nieuwe kansen te bieden 
in verschillende fasen van hun leven, hen 
te behoeden voor het risico van sociale 
uitsluiting en hun actieve participatie in 
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de maatschappij te vergroten.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de correlatie 
tussen handicaps en ouderdom. Met name 
de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. 
Bovendien hebben de EU en alle lidstaten 
het VN-Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap ondertekend, 
dat eveneens voor ouderen relevante 
bepalingen bevat.

(14) De Commissie voert momenteel het 
Europees actieplan voor mensen met een 
handicap uit, dat ook voor ouderen 
relevante acties omvat, gezien de correlatie 
tussen handicaps en ouderdom. Met name 
de acties met betrekking tot 
toegankelijkheid, op basis van de "Design 
for All"-benadering, zijn relevant. 
Bovendien hebben de EU en alle lidstaten 
het VN-Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap ondertekend, 
dat onder andere voor ouderen relevante 
bepalingen bevat.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Europese Dag van solidariteit 
tussen de generaties wordt elk jaar op 29 
april gevierd. Deze dag biedt elk jaar een 
goede gelegenheid voor Europa om zijn 
inzet ter versterking van de solidariteit en 
samenwerking tussen de generaties te 
vernieuwen ten einde een rechtvaardige 
en duurzame samenleving te bevorderen. 
Hij biedt tevens de gelegenheid voor alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
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maatschappelijke organisaties, om na te 
denken over de wijze waarop het best kan 
worden gereageerd op de uitdaging van de 
vergrijzing van de Europese bevolking.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Bij dit besluit wordt een budget 
vastgesteld, dat geldt als het voornaamste 
referentiepunt voor de 
begrotingsautoriteit in de zin van punt 37 
van het Interinstitutioneel akkoord van 17 
mei 2006 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer1.
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het thema actief ouder worden komt 
aan de orde bij een groot aantal activiteiten 
van de Unie, zoals het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Progress-programma, 
het programma voor een leven lang leren, 
het volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 

(15) Het thema actief ouder worden komt 
ook aan de orde bij een groot aantal 
activiteiten van de Unie, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Progress-programma, het programma voor 
een leven lang leren, het 
volksgezondheidsprogramma, de 
specifieke programma's voor informatie-
en communicatietechnologie en voor 
sociaaleconomische en 
menswetenschappen in het zevende 
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ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Medefinanciering door de Unie 
van activiteiten van het Europees Jaar zal 
in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten en regels die van toepassing 
zijn, op jaar- of meerjarenbasis, op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen op de terreinen 
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen. Waar dat zinvol is, kunnen ook 
programma's en beleidsmaatregelen op 
andere terreinen, zoals onderwijs en 
cultuur, gezondheid, onderzoek, de 
informatiemaatschappij, en regionaal en 
vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen.

kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het actieplan voor "Gezond 
ouder worden in de 
informatiemaatschappij", het 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor Ambient 
Assisted Living (AAL), het Programma 
concurrentievermogen en innovatie, met 
ICT-proefprojecten voor gezond ouder 
worden, en het Actieplan voor stedelijke 
mobiliteit. Het is derhalve mogelijk om het 
Europees Jaar grotendeels uit te voeren 
door gebruik te maken van deze 
programma's binnen de bestaande marges 
die zij bieden voor de financiering van 
prioriteiten op jaar- of meerjarenbasis.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

2012 wordt uitgeroepen tot het Europees 
Jaar voor actief ouder worden -
bevordering van de solidariteit tussen de 
generaties, behoud van vitaliteit en 
eerbiediging van ieders waardigheid 
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
de inspanningen aan te moedigen en te 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties om actief 
ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, en aldus de 
solidariteit tussen de generaties in stand te 
houden. Actief ouder worden betekent dat 
gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
sociale uitsluiting bestreden moet worden 
door actieve deelname aan het 
maatschappelijk leven te stimuleren, en dat 
gezond ouder worden aangemoedigd moet 
worden. Op basis daarvan zijn de volgende 
doelstellingen bepaald:

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het creëren van een duurzame cultuur 
voor actief ouder worden in Europa te 
vergemakkelijken op basis van een 
maatschappij voor alle leeftijden en 
solidariteit tussen de generaties. In dit 
verband moet het Europees Jaar de 
inspanningen aanmoedigen en 
ondersteunen van lidstaten, hun regionale 
en lokale overheden, de sociale partners en 
de maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van kerken en verenigingen die 
zich bezighouden met de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, om actief 
ouder worden te bevorderen, en meer te 
doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van tegen de 
zestig en ouder te mobiliseren, en aldus de 
vitaliteit van ouderen in stand te houden 
door hun maatschappelijke participatie te 
vergroten, een maatschappij voor alle 
leeftijden te creëren en de solidariteit en 
samenwerking tussen de generaties te 
bevorderen. Actief ouder worden betekent 
dat gezorgd moet worden voor meer 
mogelijkheden en betere 
arbeidsomstandigheden om oudere 
werknemers in staat te stellen een rol te 
blijven spelen op de arbeidsmarkt, dat 
sociale uitsluiting bestreden moet worden 
door de rol van ouderen in het gezinsleven 
en vrijwilligerswerk en hun actieve 
deelname aan het maatschappelijk leven te 
ondersteunen, en dat gezond ouder worden 
aangemoedigd moet worden. Op basis 
daarvan zijn de volgende doelstellingen 
bepaald:

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, om actief 
ouder worden te bevorderen en om het 
potentieel van ouderen beter te 
mobiliseren;

1) de algemene bewustwording van de 
waarde van actief ouder worden 
bevorderen, om duidelijk te maken dat 
ouderen een nuttige bijdrage leveren aan 
het gezinsleven, de samenleving en de 
economie, om actief ouder worden te 
bevorderen, met behoud van de vitaliteit 
en eerbiediging van ieders waardigheid 
ter bevordering van de solidariteit tussen 
de generaties, en om het potentieel van 
ouderen beter te mobiliseren;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden te bevorderen, 
goede praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

2) het debat stimuleren en het van elkaar 
leren tussen lidstaten en stakeholders op 
alle niveaus ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden te bevorderen, 
duurzame en veilige pensioenregelingen 
in Europa op basis van het 
driepijlersysteem van bedrijfs- en 
privépensioenen te bevorderen, goede 
praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen door 
middel van specifieke activiteiten en zich 
te verplichten tot het nastreven van 
specifieke doelstellingen in verband met 
actief ouder worden. 

3) een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie om lidstaten en stakeholders 
op alle niveaus in staat te stellen, met grote 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld, beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen door middel van specifieke 
activiteiten en zich te verplichten tot het 
nastreven van specifieke doelstellingen in 
verband met actief ouder worden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen;

- conferenties, evenementen en initiatieven,
met grote betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld, ter 
bevordering van het debat, de 
bewustwording en het aangaan van 
specifieke verplichtingen waarmee wordt 
bijgedragen tot een duurzaam en blijvend 
resultaat;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voorlichtings-, promotie- en educatieve - voorlichtings-, promotie- en educatieve 
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campagnes; campagnes met gebruikmaking van 
multimedia;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gendermainstreaming. 

3. De Commissie en de lidstaten houden bij 
de organisatie en tenuitvoerlegging van het 
Europees Jaar rekening met het aspect 
gender- en gehandicaptenmainstreaming 
en met de noodzaak om alle generaties 
erbij te betrekken.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar. De nationale 
coördinatoren zien er ook op toe dat de 
nationale activiteiten passend 
gecoördineerd worden.

1. Iedere lidstaat benoemt een nationale 
coördinator die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de deelname van die 
lidstaat aan het Europees Jaar en stelt de 
Commissie van deze benoeming in kennis.

2. Uiterlijk op 30 september 2011 stelt elke 
lidstaat de Commissie in kennis van zijn 
werkprogramma, dat details van de in het 
kader van het Europees Jaar geplande 
nationale activiteiten omvat.
3. De nationale coördinatoren zien er ook 
op toe dat de nationale activiteiten stroken 
met de in artikel 2 opgesomde 
doelstellingen en passend gecoördineerd 
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worden.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Deelnemende landen

Het Europees Jaar staat open voor de 
deelname van:
a) lidstaten;
b) kandidaat-lidstaten;
c) EVA-landen die partij zijn bij de EER-
Overeenkomst.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert het Europees Jaar op 
Unieniveau uit.

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Financiële en niet-financiële 

ondersteuning
1. De activiteiten op Unieniveau, zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 1, kunnen worden 
medegefinancierd of middels een 
aanbesteding worden gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Europese 
Unie.
2. De medefinanciering op Unieniveau 
van activiteiten in het kader van het 
Europees Jaar is in overeenstemming met 
de prioriteiten en regels die, op jaar- of 
meerjarenbasis, van toepassing zijn op 
bestaande programma's en autonome 
begrotingsonderdelen, met name op de 
terreinen werkgelegenheid, sociale zaken 
en gelijke kansen. Waar dat zinvol is, 
kunnen programma's en 
beleidsmaatregelen op andere terreinen 
die ook een bijdrage leveren tot de 
bevordering van actief ouder worden, 
zoals onderwijs en cultuur, gezondheid, 
onderzoek, de informatiemaatschappij, en 
regionaal en vervoersbeleid, het Europees 
Jaar ondersteunen. 
3. Niet-financiële ondersteuning kan door 
de Unie worden verleend voor initiatieven 
van openbare en particuliere organisaties 
overeenkomstig artikel 3, lid 2.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Begroting

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van dit besluit op 
Unieniveau, met name de in artikel 3, lid 
1 bedoelde activiteiten voor de periode van 
1 januari 2011 tot en met 31 december 
2012, bedragen 6 000 000 euro waarvan 
2 000 000 euro worden gereserveerd voor 
aanwending tijdens de periode tot 31 
december 2011.
2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegestaan binnen de 
grenzen van het financiële kader.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 
2014 een verslag voor aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging, de resultaten en de 
algemene boordeling van de in dit besluit 
vastgelegde initiatieven.

1. De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 
2014 een verslag voor aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging, de resultaten en de 
algemene boordeling van de in dit besluit 
vastgelegde initiatieven dat als basis moet 
dienen voor toekomstig beleid, 
maatregelen en acties van de EU op dit 
gebied.

2. Het verslag bevat ook informatie over 
de manier waarop gender en handicap in 
de activiteiten van het Europees Jaar zijn 
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gemainstreamd en over de manier waarop 
het Europees Jaar heeft bijgedragen tot 
de ontwikkeling van een duurzame 
cultuur van actief ouder worden in geheel 
Europa.

Or. en
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TOELICHTING

De vergrijzing van de bevolking van de EU vormt een van de belangrijkste uitdagingen, maar 
ook een van de grootste kansen.

De toename van de levensverwachting in verband met de vergrijzing is ongetwijfeld een 
buitengewone maatschappelijke verworvenheid en een prestatie van onze tijd. Heden ten 
dagen leven de Europeanen langer en gezonder dan ooit tevoren, hetgeen een positieve en 
bemoedigende ontwikkeling is. Deze prestatie confronteert de Europese samenleving echter 
ook met een aantal uitdagingen, met name op het gebied van de werkgelegenheid en de 
sociale bescherming. Ter illustratie zij vermeld dat volgens de demografische ramingen van 
Eurostat in 2030 een daling van 6,8% (20,8 miljoen mensen) van de mensen in de werkende 
leeftijd te verwachten is. Aldus zullen slechts twee mensen in de werkende leeftijd (15-64 
jaar) één gepensioneerde (ouder dan 65 jaar) moeten ondersteunen in vergelijking met de 
huidige verhouding van vier op één. De EU zal derhalve worden geconfronteerd met een 
sterke stijging van het aandeel van de ouderen en een scherpe daling van het aandeel van de 
bevolking dat jonger dan 50 is, hetgeen weer de druk op de overheidsbegrotingen en 
pensioenregelingen, alsmede op de sociale en zorgstelsels voor ouderen kan vergroten. 
Bovendien wordt ouderdom vaak geassocieerd met ziekte en hulpbehoevendheid, en kunnen 
ouderen zich uitgesloten voelen van de arbeidsmarkt, maar ook van het gezinsleven en de 
maatschappij.

Derhalve kan de vergrijzing van de bevolking als een grote uitdaging, zo niet als een risico 
worden beschouwd, maar kan zij aan de Europese samenleving ook nieuwe kansen bieden 
afhankelijk van de vraag hoe goed wij ons hierop voorbereiden. Bij het aangaan van deze 
uitdaging is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de bevolking van over de vijftig en 
ouder langer aan het werk kan blijven, actief aan het maatschappelijk leven kan blijven 
deelnemen en zo lang mogelijk gezond en onafhankelijk kan blijven. Het is derhalve een 
uitdaging waarop de Europese samenleving zich moet voorbereiden en die met een goede en 
vroegtijdige voorbereiding een kans voor Europa kan worden om sneller en met een grotere 
mate aan sociale samenhang tussen de generaties te gedijen.

Regeringen en overheidsbeleid moeten aan deze uitdaging op een aantal gebieden het hoofd 
bieden, met name door de kadervoorwaarden te creëren waarmee de gevolgen van de 
vergrijzing kunnen worden aangepakt. Bovendien moeten de privésector, de sociale partners 
en het maatschappelijk middenveld, alsmede de afzonderlijke burgers hun respectieve 
bijdrage leveren. Al deze belanghebbenden vormen de sleutelfactoren bij het vinden van 
oplossingen voor de uitdaging van Europa's vergrijzende samenleving.

In reactie op de uitdaging op EU-niveau diende de Commissie op 6 september 2010 een 
voorstel voor een besluit in waarmee 2012 wordt uitgeroepen tot Europees Jaar voor actief 
ouder worden. Het voorgestelde initiatief zou de inspanningen aanmoedigen en ondersteunen 
van lidstaten, regionale en lokale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties 
om actief ouder worden te bevorderen, en om meer te doen om het potentieel van de snel 
groeiende bevolkingsgroep van boven de 50 en ouder te mobiliseren. Het Europees Jaar zou 
derhalve moeten dienen als kader voor het kweken van bewustzijn, voor het vaststellen en 
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verspreiden van goede praktijken, en - als belangrijkste aspect - voor het aanmoedigen van 
beleidsmakers en belanghebbenden op alle niveaus om het actief ouder worden te bevorderen.

Uw rapporteur is zeer te spreken over het Commissievoorstel en de hierin gekozen algemene 
benadering. Een dergelijk Europees Jaar zou een goede kans kunnen en moeten bieden om stil 
te staan bij het demografische fenomeen dat een uitdaging voor de EU en haar lidstaten 
vormt. Dit jaar zou echter tevens het pad moeten effenen voor het doen van gedegen 
toezeggingen om het actief ouder worden op alle niveaus te bevorderen. Er dienen 
inspanningen te worden gedaan om de resultaten van het Europees Jaar te consolideren in het 
kader van specifieke beleidsmaatregelen en programma's op alle relevante beleidsterreinen 
waardoor aldus permanente praktijken worden gestimuleerd.

Bovendien is uw rapporteur van oordeel dat het voorstel voor het Europees Jaar moet worden 
geamendeerd om rekening te houden met de volgende specifieke kwesties:

1. een maatschappij die waarde hecht aan actief ouder worden, moet kadervoorwaarden 
bieden niet alleen om actief ouder worden mogelijk te maken, maar ook het ouder worden 
met behoud van vitaliteit en eerbiediging van ieders waardigheid. Bovendien is het actief 
ouder worden slechts te verwezenlijken in een maatschappij die is gebaseerd op 
solidariteit en samenwerking tussen de generaties.

Volgends de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie hoort bij actief ouder worden 
het creëren van meer mogelijkheden voor ouderen om te blijven werken, langer gezond te 
blijven en op andere manieren aan de samenleving te blijven bijdragen, bijvoorbeeld via 
vrijwilligerswerk. Derhalve moeten de maatschappij en de economie mensen helpen hun 
fysieke, sociale en geestelijke welzijn tot op hoge leeftijd in stand te houden. Bijgevolg is 
een allesomvattende benadering nodig ter bevordering van het actief ouder worden 
waartoe de aspecten van gezondheid, vitaliteit en waardigheid moeten behoren, willen wij 
het mogelijk maken dat ouderen actieve deelnemers van de maatschappij en zolang 
mogelijk autonoom blijven. 

Voorts is het voor het bevorderen van actief ouder worden van cruciaal belang om de 
solidariteit en samenwerking tussen de generaties te vergroten. Dit idee wordt door een 
aantal maatschappelijke organisaties die de belangen van verschillende leeftijdsgroepen 
verdedigen, met name AGE en het Europese Jeugdplatform, gedeeld en bevorderd. 
Hiertoe wordt elk jaar op 29 april de Europese Dag van solidariteit tussen de generaties 
gevierd. Toch mag de solidariteit tussen jongeren, actieven en ouderen niet alleen vanuit 
een financieel oogpunt worden benaderd. Zij moet daarentegen in een ruimere context 
worden gezien waartoe de bevordering van wederzijdse samenwerking en uitwisseling 
tussen alle generaties behoort, opdat zij allemaal hun plaats in de maatschappelijk vinden 
en allemaal naar vermogen hun bijdrage aan de Europese maatschappij kunnen leveren. 
De Europese samenleving moet een samenleving voor alle leeftijden worden.

Derhalve stelt uw rapporteur voor dat 2012 wordt uitgeroepen tot "Europees Jaar voor 
actief ouder worden – het bevorderen van de solidariteit tussen de generaties, het 
behouden van de vitaliteit en het eerbiedigen van ieders waardigheid" en dat de drie pijlers 
– vitaliteit, waardigheid en solidariteit tussen de generaties – in de doelstellingen en 
activiteiten van het Europees jaar tot uiting komen.
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2. Het Europees Jaar 2012 zou en bijdrage moeten leveren tot het ontwikkeling van een 
cultuur voor het actief ouder worden in Europa als een pakket van houdingen, waarden, 
doelstellingen en praktijken dat door alle Europeanen wordt gedeeld.

Actief ouder worden moet integraal deel gaan uitmaken van het Europees sociaal model 
en de sociale markteconomie. Het moet een van de hoekstenen van de "Europese 
leefwijze" worden, op basis van drie pijlers: vitaliteit, waardigheid en solidariteit tussen de 
generaties. Ter verwezenlijking hiervan moet het Europees jaar bijdragen tot een 
mentaliteitsverandering, het ontwikkelen van eigen inbreng en ononderbroken steun voor 
het actief ouder worden in alle generaties, met inbegrip van de bevolking boven de 50 en 
ouder. Het Europees Jaar moet ook onder het grote publiek het imago van ouderen en van 
de bijdrage die zij kunnen leveren, helpen verbreiden. Het Europees Jaar zou ertoe moeten 
bijdragen de wijze waarop onze samenleving georganiseerd is te veranderen, alsmede de 
sociale verhoudingen en banden tussen en binnen de generaties opnieuw af te bakenen.

Uw rapporteur stelt derhalve voor om de overkoepelende doelstelling van het Europees 
Jaar zo vast te stellen dat het jaar een bijdrage levert aan het creëren van een duurzame 
cultuur voor actief ouder worden in Europa. 

3. Voor het verwezenlijken van de algehele doelstellingen gedurende het Europees Jaar is 
betrokkenheid en steun van alle belanghebbenden nodig, maar ook een minimum aan 
begrotingsmiddelen.

Het Europees Jaar zou de participatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden op 
nationaal, regionaal, plaatselijk en EU-niveau mogelijk moeten maken en stimuleren. De 
rol van de sociale partners en maatschappelijke organisaties is in dit verband van cruciaal 
belang. Onder laatstgenoemde moet speciaal aandacht worden geschonken aan de kerken 
en diverse verenigingen die zich inzetten voor de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting.

Aangezien vele van de bestaande financieringsprogramma's van de EU op diverse 
gebieden van belang zijn voor actief ouder worden, kunnen zij een bijdrage leveren tot de 
verwezenlijking van het Europees Jaar. Het bevorderen van een dergelijke bijdrage zou 
welkom zijn, ook omdat beleidssteun voor actief ouder worden op uiteenlopende gebieden 
noodzakelijk is. De daadwerkelijke bijdrage uit deze programma's zal echter tot aan het 
einde van het Europees Jaar onduidelijk blijven. Bovendien is het voor de EU van het 
allergrootste belang om de lidstaten zoveel mogelijk te steunen bij het organiseren van 
hun activiteiten op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, met inbegrip van het creëren 
van voorwaarden voor het afbakenen en delen van ervaringen. Derhalve is het zaak een 
bepaalde bedrag aan middelen te reserveren voor de activiteiten op EU-niveau die 
specifiek zijn voor het Europees Jaar, zoals voorlichting en communicatie, alsmede 
conferenties, analyses en onderzoeken op het niveau van de EU.

Ter ondersteuning van de duurzaamheid van het Europees Jaar dringt uw rapporteur 
derhalve aan op een speciaal begrotingsonderdeel voor het Europees Jaar 2012.

De EU en haar lidstaten hebben in het verleden veel gedaan om de levensverwachting van de 
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Europese burgers te verhogen. Economische welvaart, sociale zekerheid en duurzame vrede 
hebben ervoor gezorgd dat de leefkwaliteit is toegenomen. Tegelijkertijd doen zich nieuwe 
uitdagingen voor waaraan we het hoofd moeten bieden. Het leven in een cultuur van actief 
ouder worden kan in dit opzicht nuttig zijn, met name wanneer het actief ouder worden op 
allesomvattende wijze wordt aangepakt, met inbegrip van preventie en bevordering van het 
respect voor de middelen en talenten die mensen van alle generaties aan de economie en de 
samenleving te bieden hebben.

Het Europees Jaar 2012 moet derhalve een mijlpaal voor deze ontwikkelingen in Europa 
vormen waarbij mensen in het centrum van het beleid, de samenleving en de economie komen 
te staan en de Europese samenleving een samenleving voor alle leeftijden wordt.


