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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för aktivt 
åldrande (2012)
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0462),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0253/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
21 oktober 20101,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för regional utveckling 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bland 
annat bekämpa social utestängning och 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT C.
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diskriminering samt främja social rättvisa 
och socialt skydd, jämställdhet mellan 
kvinnor och män och solidaritet mellan 
generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet har vid en rad möten 
konstaterat att det krävs åtgärder för att 
hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja aktivt åldrande och att se till att 
babyboomgenerationen, som allmänt taget 
är friskare och mer välutbildade än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i samhällslivet.

(4) Europeiska rådet har under en rad 
möten konstaterat att det krävs åtgärder för 
att hantera följderna för de europeiska 
socialsystemen av att befolkningen blir allt 
äldre. Ett sätt att reagera på den snabba 
förändringen i åldersstrukturen är att 
främja skapandet av en hållbar kultur för 
livslångt aktivt åldrande och att se till att 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som nu är i övre 
femtioårsåldern och äldre, som allmänt 
taget är friskare och mer välutbildad än 
motsvarande årskullar före dem, har goda 
utsikter till förvärvsarbete och aktivt 
deltagande i familje- och samhällslivet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja äldre personers hälsa. Friska äldre 
personer kan delta längre på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet, vilket 

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det allt viktigare att 
främja sunt åldrande hos alla, särskilt
äldre personer, och stödja deras vitalitet 
och värdighet. Friska äldre personer kan 
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både förbättrar deras egen livskvalitet och 
minskar trycket på vård- och 
omsorgssystemen.

delta längre på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet, vilket både förbättrar deras 
egen livskvalitet och minskar trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen redogjorde för sin syn 
på de demografiska utmaningarna i EU och 
på möjligheterna att ta itu dem i 
meddelandet Europas demografiska 
framtid – en utmaning som öppnar 
möjligheter av den 12 oktober 2006 och i 
meddelandet Om hanteringen av effekterna 
av en åldrande befolkning i EU av den 
29 april 2009.

(6) Kommissionen redogjorde för sin syn 
på de demografiska utmaningarna i EU och 
på möjligheterna att ta itu dem i 
meddelandet Europas demografiska 
framtid – en utmaning som öppnar 
möjligheter av den 12 oktober 2006, i 
meddelandet Främja solidariteten mellan 
generationerna av den 10 maj 2007 och i 
meddelandet Om hanteringen av effekterna 
av en åldrande befolkning i EU av den 
29 april 2009.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europaparlamentet antog den 
11 november 2010 en resolution ”om den 
demografiska utmaningen och 
solidariteten mellan generationerna”, i 
vilken medlemsstaterna uppmanas att 
göra aktivt åldrande till en prioriterad 
fråga för de närmaste åren och det 
betonas att Europaåret 2012 särskilt bör 
synliggöra de äldres bidrag till samhället 
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och främja åtgärder som syftar till att 
involvera ungdomar och äldre i 
gemensamma initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010, 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 
7 och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande.
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap.

(12) I förslaget till rådets beslut om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik av den 27 april 2010 
uppmanas medlemsstaterna i riktlinjerna 
7 och 8 att höja förvärvsfrekvensen genom 
en politik som främjar aktivt åldrande. 
Enligt kommissionen skulle 
förvärvsfrekvensen bland äldre 
arbetstagare kunna höjas genom innovativa 
nya former för organisation av arbetet, och 
äldre arbetstagares anställbarhet skulle 
kunna ökas genom kompetensutveckling 
och livslångt lärande. I riktlinje 10 
understryks att de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken bör 
stärkas, så att människor ges möjligheter i 
olika skeden av livet, skyddas mot risken 
för socialt utanförskap och stärker sitt 
aktiva deltagande i samhällslivet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen genomför den (14) Kommissionen genomför den 
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europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av sambandet mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande även 
omfattar åtgärder av betydelse för äldre 
personer. Detta gäller särskilt åtgärder som 
grundas på ett ”design för alla” -tänkande, 
och som syftar till att förbättra 
tillgängligheten. EU och medlemsstaterna 
har vidare undertecknat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som även innehåller 
bestämmelser om äldre personer.

europeiska handlingsplanen för personer 
med funktionshinder, som mot bakgrund 
av sambandet mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande även 
omfattar åtgärder av betydelse för äldre 
personer. Detta gäller särskilt åtgärder som 
grundas på ett ”design för alla”-tänkande, 
och som syftar till att förbättra 
tillgängligheten. EU och medlemsstaterna 
har vidare undertecknat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som bland annat
innehåller bestämmelser om äldre personer.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Den europeiska dagen för solidaritet 
mellan generationerna firas varje år den 
29 april. Denna dag utgör ett gott tillfälle 
för Europa att varje år förnya sitt löfte att 
stärka solidaritet och samarbete mellan 
generationerna för att främja ett rättvist 
och hållbart samhälle. Den utgör också 
ett tillfälle för samtliga aktörer, inbegripet 
det civila samhällets organisationer, att 
tillsammans fundera över hur man bäst 
ska bemöta de utmaningar som Europas 
åldrande samhälle innebär.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Genom detta beslut inrättas en 
finansieringsram som ska utgöra särskild 
referens för budgetmyndigheten enligt 
punkt 37 i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning1.
_____________________________

1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, programmet 
Progress, programmet för livslångt lärande, 
folkhälsoprogrammet, temaområdena 
informations- och kommunikationsteknik 
samt samhällsvetenskap och humaniora 
inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, handlingsplanen för 
förbättrade villkor för åldrande i 
informationssamhället, det gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogrammet för 
IT-stöd i boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som också främjar ett aktivt åldrande, 
bland annat Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
programmet Progress, programmet för 
livslångt lärande, folkhälsoprogrammet, 
temaområdena informations- och 
kommunikationsteknik samt 
samhällsvetenskap och humaniora inom 
det sjunde ramprogrammet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, 
handlingsplanen för förbättrade villkor för 
åldrande i informationssamhället, det 
gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för IT-stöd i 
boende, ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med dess 
olika pilotprojekt för utveckling av 
IKT-lösningar för äldre personer, samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. Det 
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under Europaåret i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga 
program och autonoma budgetposter 
inom områdena sysselsättning, sociala 
frågor och lika möjligheter. Vid behov 
kan Europaåret även beviljas stöd från 
program och åtgärder inom andra 
områden, som utbildning och kultur, 
hälsa, forskning, informationssamhället, 
regionpolitik och transportpolitik.

är därför möjligt att, till stor del, 
genomföra Europaåret genom att 
använda dessa program, inom de 
marginaler som redan fastställts för att 
finansiera prioriteringar på en årlig eller 
flerårig grund.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande (nedan kallat Europaåret).

År 2012 ska utses till Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna, med bibehållande av 
vitalitet hos alla och respekt för allas 
värdighet (nedan kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att stödja medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna, 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i deras arbete för att främja 
aktivt åldrande och att uppmuntra dem att 
göra mer för att ta till vara potentialen hos 
den snabbt växande andelen av 
befolkningen som är i övre femtioårsåldern 

Det övergripande målet med Europaåret 
ska vara att underlätta skapandet av en 
hållbar kultur för aktivt åldrande i 
Europa som grundar sig på ett samhälle 
för alla åldrar och på solidaritet mellan 
generationerna. Europaåret ska inom 
denna ram uppmuntra och stödja 
medlemsstaterna, de regionala och lokala 
myndigheterna, arbetsmarknadens parter 
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och äldre, så att man bibehåller 
solidariteten mellan generationerna. Aktivt 
åldrande innebär att man skapar bättre 
möjligheter och arbetsförhållanden som 
gör det möjligt för äldre arbetstagare att 
förvärvsarbeta, att man försöker motverka 
social utestängning genom att uppmuntra
ett aktivt deltagande i samhällslivet och att 
man främjar äldre personers hälsa. De 
konkreta målen är följande:

och det civila samhället, inbegripet kyrkor 
och föreningar som arbetar för att 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning, för att främja aktivt åldrande 
och att uppmuntra dem att göra mer för att 
ta till vara potentialen hos den snabbt 
växande andelen av befolkningen som är i 
övre femtioårsåldern och äldre, så att man 
bibehåller äldre personers vitalitet, ökar 
deras delaktighet i samhället, skapar ett 
samhälle för alla åldrar och främjar 
solidaritet och samarbete mellan 
generationerna. Aktivt åldrande innebär att 
man skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta och 
delta i frivilligarbete, att man försöker 
motverka social utestängning genom att 
stödja äldre personers roll i familjelivet 
och frivilliga aktiviteter samt ett aktivt 
deltagande i samhällslivet och att man 
främjar äldre personers hälsa. De konkreta 
målen är följande:

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin, att främja aktivt 
åldrande och att satsa på att ta till vara 
potentialen hos äldre.

(1) Att göra allmänheten uppmärksam på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
familjelivet, samhället och ekonomin, att 
främja aktivt åldrande genom att bibehålla 
vitalitet hos alla och respektera alla 
människors värdighet i syfte att främja 
solidaritet mellan generationerna samt 
satsa på att ta till vara potentialen hos 
äldre.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att väcka debatt och utveckla ett utbyte 
av information och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och berörda aktörer på 
olika nivåer, i syfte att främja åtgärder för 
aktivt åldrande, hitta exempel på god 
praxis och sprida dessa samt att uppmuntra 
samarbete och synergieffekter.

(2) Att väcka debatt och utveckla utbyte av 
information och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och berörda aktörer på 
alla nivåer, i syfte att främja åtgärder för 
aktivt åldrande, främja hållbara och säkra 
pensionssystem i Europa som bygger på 
ett trepelarsystem med tjänstepensioner 
och individuella pensioner, hitta exempel 
på god praxis och sprida dessa samt att 
uppmuntra samarbete och synergieffekter

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på 
olika nivåer kan utforma politiken genom 
särskilda åtgärder och ställa upp konkreta 
mål för aktivt åldrande. 

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 
medlemsstaterna och berörda parter på 
olika nivåer, med ett energiskt deltagande 
från det civila samhället, kan utforma 
politiken genom särskilda åtgärder och 
ställa upp konkreta mål för aktivt åldrande.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser, evenemang och initiativ 
som anordnas för att väcka debatt, sprida 
information och främja fastställandet av 
konkreta målsättningar.

– Konferenser, evenemang och initiativ, 
med ett energiskt deltagande från det 
civila samhället, som anordnas för att 
väcka debatt, sprida information och 
främja fastställandet av konkreta 
målsättningar samt bidrar till hållbara och 
varaktiga effekter.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 - strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer.

– Informations-, PR- och 
utbildningskampanjer i vilka multimedia 
används.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten.

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vid genomförandet av Europaåret ta hänsyn 
till aspekterna jämställdhet och 
funktionshinder och till att alla 
generationer måste bli delaktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret. De nationella 
samordnarna bör också se till att den 
nationella verksamheten samordnas.

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
samordnare som organiserar landets 
medverkan i Europaåret och informera 
kommissionen om denna utnämning.

2. Varje medlemsstat ska senast den 
30 september 2011 informera 
kommissionen om sitt arbetsprogram, som 
ska omfatta uppgifter om den nationella 
verksamhet som planeras för Europaåret.
3. De nationella samordnarna bör också se 
till att den nationella verksamheten 
överensstämmer med de mål som anges i 
artikel 2 och att de samordnas.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Deltagarländer

Följande länder ska kunna delta i det 
Europaåret:
a) Medlemsstater.
b) Kandidatländer.
c) EFTA-stater som är parter i 
EES-avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genomföra Europaåret 
på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Finansiering och icke-finansiellt stöd

1. Den verksamhet som ska genomföras 
på unionsnivå, i enlighet med vad som 
avses i artikel 3.1, kan samfinansieras 
eller bli föremål för ett 
upphandlingsförfarande som finansieras 
via Europeiska unionens allmänna 
budget.
2. Samfinansiering på unionsnivå av 
verksamhet inom ramen för Europaåret 
ska genomföras i enlighet med de årliga 
eller fleråriga prioriteringsområden och 
regler som fastställts för befintliga 
program och autonoma budgetposter, 
särskilt inom områdena sysselsättning, 
sociala frågor och lika möjligheter. Vid 
behov kan Europaåret även beviljas stöd 
från program och åtgärder inom andra 
områden som också främjar aktivt 
åldrande, som utbildning och kultur, 
hälsa, forskning, informationssamhället, 
regionpolitik och transportpolitik. 
3. Unionen kan också bevilja 
icke-finansiellt stöd till initiativ som tas av 
offentliga eller privata organisationer i 
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enlighet med artikel 3.2. 

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Budget

1. Finansieringsramen för genomförandet 
på unionsnivå av detta beslut, framför allt 
för den verksamhet som avses i artikel 3.1, 
för perioden 1 januari 2011–
31 december 2012 ska uppgå till 
6 000 000 EUR, av vilka 2 000 000 EUR 
ska öronmärkas för användning senast 
den 31 december 2011.
2. De årliga anslagen ska beviljas av 
budgetmyndigheten inom taket för 
budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
genomförandet, resultaten och den 
övergripande bedömningen av de initiativ 
som fastställs i detta beslut.

1. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som fastställs i 
detta beslut och som ska tjäna som 
utgångspunkt för framtida strategier, 
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åtgärder och insatser på EU-nivå på detta 
område.

2. Rapporten ska också innehålla 
information om hur aspekterna 
jämställdhet och funktionshinder har 
integrerats i Europaårets verksamhet och 
hur Europaåret bidragit till att en kultur 
för hållbart aktivt åldrande utvecklas över 
hela Europa.

Or. en
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MOTIVERING

Befolkningens åldrande är en av EU:s viktigaste utmaningar men också en av de största 
möjligheterna.

Ökningen av den förväntade livslängden, kopplad till allt högre ålder, är verkligen ett 
utomordentligt socialt framsteg och en av vår tids stora framgångar. Dagens européer lever 
längre och är friskare än någonsin förut vilket är en positiv och uppmuntrande utveckling. 
Dessa framsteg ställer emellertid också det europeiska samhället inför ett antal utmaningar, 
särskilt på området för sysselsättning och socialt skydd. Som en illustration av detta förväntas 
enligt Eurostats demografiska prognoser den arbetsföra befolkningen minska med 6,8 procent 
(20,8 miljoner människor) till 2030. Följaktligen kommer förhållandet mellan antal personer i 
arbetsför ålder (15–64 år) till antal pensionärer, som för närvarande är fyra på en, att minska 
till endast två personer i arbetsför ålder på en pensionär. I EU kommer det därför att ske en 
skarp ökning av andelen äldre och en stor minskning av befolkningsandelen under 50, vilket i 
sin tur kan öka trycket på de statliga budgetarna och pensionssystemen liksom på 
tillhandahållandet av sociala tjänster och omsorg för äldre. Dessutom förknippas ålderdom 
ofta med sjukdom och beroende, och många gånger känner sig äldre personer utestängda 
såväl från arbetsmarknaden som från familje- och samhällslivet.

Av dessa skäl kan man anse att åldrandet av befolkningen är en stor utmaning, om inte en 
fara, eller att det kan ge medföra nya möjligheter för det europeiska samhället, beroende på 
hur väl vi förbereder oss för det. En avgörande faktor för att bemöta denna utmaning är att se 
till att den del av befolkningen som är i femtioårsåldern eller över kan stanna längre på 
arbetsmarknaden, fortsätter att delta aktivt i samhället och vara frisk och oberoende så länge 
som möjligt. Detta är alltså en utmaning som det europeiska samhället måste förbereda sig på, 
och om det förbereder sig väl och i god tid kan det bli ett tillfälle för Europa att snabbare bli 
framgångsrikt och med större social sammanhållning över generationsgränserna.

Regeringspolitik och offentlig politik måste reagera på utmaningen inom ett antal områden, 
framför allt genom att inrätta ramförutsättningar för att hantera konsekvenserna av att 
befolkningen åldras. Dessutom måste den privata sektorn, arbetsmarknadens parter, det civila 
samhället och enskilda medborgare ge sitt respektive bidrag. Alla dessa aktörer är centrala när 
det gäller att hitta en lösning på den utmaning som Europas åldrande samhälle utgör.

Som en reaktion på utmaningen på EU-nivå lade kommissionen den 6 september 2010 fram 
ett förslag till beslut om att göra 2012 till Europaår för aktivt åldrande. Förslaget till initiativ 
skulle uppmuntra och stödja insatser som medlemsstaterna, deras regionala och lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället kan göra för att främja aktivt 
åldrande och för att satsa på potentialen hos den snabbt ökande befolkningsandelen som för 
närvarande är i femtioårsåldern och över. Europaåret bör därför tjäna som en ram för att höja 
medvetenheten, fastställa och sprida bästa metoder samt, allra viktigast, uppmuntra 
beslutsfattare och aktörer på alla nivåer att främja aktivt åldrande.

Föredraganden hälsar kommissionens förslag mycket varmt välkommet och den allmänna 
inställningen i det. Ett Europaår med denna inriktning kan och bör erbjuda goda möjligheter 
att fundera igenom de demografiska företeelser som är en utmaning för EU och 



PE454.625v01-00 20/21 PR\851856SV.doc

SV

medlemsstaterna. Men det bör också bana väg för genomtänkta åtaganden för att främja aktivt 
åldrande på alla nivåer. Det bör göras ansträngningar för att föra vidare resultaten från 
Europaåret inom ramen för specifika strategier och program över hela bredden av relevanta 
politikområden, vilket skulle tvinga fram fortlöpande insatser.

Föredraganden anser dessutom att förslaget till Europaår måste ändras för att följande 
specifika frågor ska beaktas:

1. Ett samhälle som sätter värde på aktivt åldrande måste inrätta ramförutsättningar som 
medger aktivt åldrande men också åldrande med bibehållen vitalitet och där alla 
människors värdighet respekteras. Aktivt åldrande kan också bara lyckas i ett samhälle 
som bygger på solidaritet och samarbete mellan generationerna.

Enligt Världshälsoorganisationens definition innebär aktivt åldrande att skapa fler 
möjligheter för äldre människor att fortsätta att förvärvsarbeta, att hålla sig friska längre 
och att fortsätta att bidra till samhället på andra sätt, exempelvis genom frivilligt arbete. 
Följaktligen måste samhället och ekonomin hjälpa människor att behålla sitt fysiska, 
sociala och andliga välbefinnande upp i hög ålder. Det behövs därför en helhetssyn på 
främjande av aktivt åldrande i vilken aspekterna hälsa, vitalitet och värdighet måste ingå, 
om vi vill göra det möjligt för de äldre att fortsätta vara aktivt delaktiga i samhället och 
vara oberoende så länge som möjligt.

Vidare är det för att främja aktivt åldrande av yttersta vikt att öka solidariteten och 
samarbetet mellan generationerna. Ett antal organisationer i det civila samhället som 
företräder olika åldersgruppers intressen, i synnerhet AGE och den europeiska 
ungdomsplattformen, delar och verkar för denna idé. Likaså firas den europeiska dagen 
för solidaritet mellan generationerna varje år den 29 april. Solidaritet mellan ungdomar, 
förvärvsarbetande och äldre får emellertid inte ses endast ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Tvärtom måste man se på den ur ett bredare sammanhang, i vilket främjande av 
ömsesidigt samarbete och utbyte över alla generationsgränser ingår, så att varje generation 
kan hitta sin plats i samhället och var och en kan bidra till det europeiska samhället så gott 
han eller hon förmår. Det europeiska samhället måste bli ett samhälle för alla åldrar.

Föredraganden förslår därför att Europaåret 2012 ska utses till ”Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan generationerna, med bibehållande av vitalitet hos alla och 
respekt för allas värdighet” och att tre pelare – vitalitet, värdighet och solidaritet mellan 
generationerna – ska synliggöras i Europaårets mål och verksamhet.

2. Europaåret 2012 bör bidra till att det utvecklas en kultur för aktivt åldrande i Europa, 
som består av en del av de attityder, värderingar, mål och metoder som alla européer 
delar.

Aktivt åldrande har blivit en integrerad del av den europeiska sociala modellen och den 
sociala marknadsekonomin. Det måste bli en hörnsten i det ”europeiska levnadssättet”, 
och grunda sig på tre pelare: vitalitet, värdighet och solidaritet mellan generationerna. För 
att detta ska uppnås bör Europaåret bidra till att människors inställning ändras och till att 
de tar makten över sina liv och att det ges kontinuerligt stöd för aktivt åldrande över alla 
generationsgränser, inbegripet årskullarna i femtioårsåldern och över. Europaåret bör 



PR\851856SV.doc 21/21 PE454.625v01-00

SV

också bidra till att förbättra de äldres framtoning och det bidrag de kan ge till den breda 
allmänheten. Det bör bidra till att ändra det sätt vårt samhälle är organiserat på och till att 
återupprätta de sociala relationerna och kopplingarna mellan och inom olika generationer.

Föredraganden föreslår därför att det övergripande målet för Europaåret ska fastställas på 
ett sådant sätt att Europaåret bidrar till att skapa en hållbar kultur för aktivt åldrande i 
Europa. 

3. Att uppnå de övergripande politiska målen under Europaåret kräver engagemang och stöd 
från samtliga berörda aktörer men också ett minimibelopp av budgetmedel.

Europaåret bör möjliggöra, och uppmuntra till, delaktighet och engagemang från samtliga 
berörda aktörers sida på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå. Den roll 
arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer spelar är avgörande i 
detta avseende. Bland de sistnämnda måste särskild uppmärksamhet ägnas kyrkor och 
olika föreningar som arbetar för att bekämpa fattigdom och social utestängning.

Med tanke på att många av de pågående programmen med EU-finansiering inom olika 
områden har betydelse för aktivt åldrande finns det möjligheter för dem att bidra till 
genomförandet av Europaåret. Uppmuntran till ett sådant bidrag vore välkommet också på 
grund av att strategiskt stöd till aktivt åldrande behövs inom en rad olika områden. Det 
verkliga bidraget från dessa program kommer emellertid att kvarstå som oklart fram till 
alldeles i slutet av Europaåret. Dessutom är det av yttersta vikt att EU gör så mycket som 
möjligt för att stödja medlemsstaterna när de ska organisera sin verksamhet på nationell, 
regional och lokal nivå, inbegripet att inrätta förutsättningar för att ta fram och dela 
erfarenheter. Därför måste en viss summa avsättas för verksamhet på EU-nivå som 
öronmärks för Europaåret, exempelvis medel för information och kommunikation, 
konferenser på EU-nivå, analyser och undersökningar.

För att stödja Europaårets hållbarhet kräver föredraganden därför en särskild budgetpost 
för Europaåret 2012.

EU och dess medlemsstater har tidigare gjort en hel del för att öka den förväntade livslängden 
för Europas invånare. Ekonomiskt välstånd, social trygghet och säker fred har garanterat att 
livskvaliteten har ökat. Samtidigt har nya utmaningar dykt upp som vi måste ta itu med. Att 
leva i en kultur för aktivt åldrande kan vara till hjälp i detta avseende, särskilt om aktivt 
åldrande utvecklas genom en helhetssyn, inbegripet att förebygga samt främja respekt för de 
resurser och talanger som människor i alla generationer kan bidra med till ekonomin och 
samhället. 

Europaåret 2012 bör därför bli en milstolpe för denna utveckling i Europa, sätta människor i 
centrum för politiken, samhället och ekonomin och göra det europeiska samhället till ett 
samhälle för alla åldrar.


