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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har foreslået, at gøre 2012 til det europæiske år for aktiv aldring. Det 
overordnede mål med det europæiske år er at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv aldring og at gøre mere for at mobilisere potentialet 
hos den hurtigt voksende gruppe af personer i slutningen af 50'erne og ældre for at bevare 
solidariteten mellem generationerne. Aktiv aldring betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre arbejdstagere mulighed for at yde deres bidrag på 
arbejdsmarkedet, at social udstødelse bekæmpes ved at støtte aktiv deltagelse i samfundet, og 
at man tilskynder til en sund alderdom.

I artikel 2 i forslaget til Rådets beslutning er der anført nogle mål med forslaget. De praktiske 
foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå dem, er skitseret i artikel 3, og omfatter 
initiativer, der skal tilrettelægges og gennemføres af EU og de nationale, regionale og lokale 
myndigheder i medlemsstaterne.

REGI-Udvalgets ændringsforslag har således til formål:

– at sikre, at aktiv aldring får en fast placering på dagsordenen

– at tilføje en undertitel til navnet det europæiske år – fremme af solidaritet mellem 
generationerne – hvorved der sættes mere fokus på en vigtig grund til samfundene skal 
fremme aktiv aldring

– at understrege den centrale rolle, det europæiske år kan spille i at støtte og udnytte lokale og 
regionale projekter og initiativer, som giver ældre mennesker mulighed for at bidrage til deres 
samfund og drage fordel af en tilstrækkelig beskyttelse, sikkerhed og sundhed

– at sikre, at det generelle kendskab øges i byer og regioner i medlemsstaterne

– at sikre, at initiativer taget på baggrund af det europæiske år for aktiv aldring, har en 
decentraliseret strategi, og er baseret på ejerskab på flere niveauer som understreget i de 
lokale og regionale myndigheders territoriale pagt om Europa 2020-strategien

– at sørge for grundig koordinering, sammenhæng og effektivitet under udformningen af en 
strategisk vejledning om gennemførelsen af de projekter, der iværksættes på baggrund af det 
europæiske år

– at styrke bevidstheden om vigtigheden af at udvikle ikt-teknologier, der effektivt kan 
reagere på udfordringerne i et aldrende samfund.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I henhold til artikel 156 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) fremmer Kommissionen 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
letter samordningen af deres indsats 
inden for social- og 
arbejdsmarkedspolitikken.

Begrundelse

Tilføjelse vedrørende den nye institutionelle ramme for traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) I artikel 174 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
erkendes det, at visse regioner i Unionen 
lider under alvorlige demografiske 
handicap af permanent art, som kan 
hindre deres udvikling og nødvendiggøre 
en særlig indsats for at opnå målet om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Begrundelse

I artikel 174 i traktaten om EU's funktionsmåde erkendes det, at visse regioner i EU oplever 
vanskeligheder som følge af deres demografiske karakteristika, som f.eks. befolkningssvage 
områder, og at denne situation nødvendiggør en særlig indsat fra EU's politikkers side.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Den del af befolkningen i Den 
Europæiske Union, der består af personer 
sidst i 50'erne og derover vil stige i et 
meget hurtigere tempo end nogensinde 
før. Den største stigning forventes at finde 
sted i perioden 2015-35, hvor 
befolkningen i alderen 60 år og derover 
vil stige med 2 millioner mennesker om 
året. Denne stigning er meget positiv, da 
den er en logisk konsekvens af en 
forbedring af sundhedspleje og 
livskvalitet. Ikke desto mindre står 
Unionen pga. af den demografiske 
udvikling over for en række udfordringer, 
såsom et faldende befolkningstal i 
bestemte byer og regioner og en faldende 
tiltrækningskraft i disse byer og regioner, 
et højt pres på pensionsfondene, og 
problemer med at opretholde et 
bæredygtigt økonomisk grundlag for 
sundhedsvæsenet og de offentlige ydelser.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 

(10) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Europa 2020 - En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
at det er vigtigt for EU at fremme en sund 
og aktiv aldrende befolkning af hensyn til 
den sociale samhørighed og for at opnå en 
højere produktivitet. Kommissionen har 
foreslået et flagskibsinitiativ "en dagsorden 
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for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 
politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". Skal disse 
politiske mål nås, kræver det aktioner på 
alle myndighedsniveauer og i forskellige 
ngo'er; disse kan til gengæld få støtte på 
EU-niveau fra aktiviteter under det 
europæiske år, hvis mål er kampagner og
fremme af en mere omfattende udveksling 
af god praksis. Nationale koordinatorer bør 
sørge for, at den nationale aktion
koordineres og er i overensstemmelse med 
de overordnede mål i det europæiske år.
Der er også planlagt deltagelse af andre 
institutioner og andre interesserede parter.

for nye kvalifikationer og nye jobs", hvor 
medlemsstaterne bl.a. skal fremme 
politikker for aktiv aldring, og et 
flagskibsinitiativ om en "europæisk 
platform mod fattigdom". Skal disse 
politiske mål nås, kræver det en strategi 
baseret på ejerskab på flere niveauer, 
hvorigennem der skabes stærkere 
engagement og indsats fra de lokale og 
regionale myndigheders og forskellige
involverede ngo'ers side; disse aktører bør
til gengæld støttes på EU-niveau gennem
aktiviteter under det europæiske år, hvis
formål er at øge bevidstheden, fremme 
udveksling af god praksis og skabe 
synergi. Nationale koordinatorer bør sørge 
for, at aktioner på såvel centralt som 
decentralt plan koordineres og er i 
overensstemmelse med de overordnede 
mål for det europæiske år. Der er også 
planlagt deltagelse af andre institutioner og 
andre interesserede parter.

Begrundelse

For at fremme en sund og aktiv aldrende befolkning af hensyn til den sociale samhørighed og 
højere produktivitet, hvilket er formålet med Europa 2020-strategien, er det afgørende at 
engagere de lokale og regionale myndigheder. Deres engagement sikres ved at handle og 
skabe initiativer ud fra en strategi om ejerskab på flere niveauer. Desuden vil der opstå nye 
synergier gennem aktiv regeringsinddragelse på centralt og decentralt plan og grundig 
koordinering af det europæiske års aktiviteter.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I Kommissionens meddelelse "en 
digital dagsorden for Europa", det første 
EU 2020 flagskibsinitiativ, vedtaget den 
19. maj 2010, understregede 
Kommissionen betydningen af ikt for en 
positiv aldring og foreslog især en 
styrkelse af det fælles AAL-program

(13) I Kommissionens meddelelse "en 
digital dagsorden for Europa", det første 
EU 2020 flagskibsinitiativ, vedtaget den 
19. maj 2010, understregede 
Kommissionen betydningen af ikt-
applikationer og -tjenester for en positiv 
aldring og foreslog især en styrkelse af det 
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(længst muligt i eget hjem). I den digitale 
dagsorden for Europa anbefalede man 
ligeledes, at der gennemføres en afstemt 
aktion for at øge alle europæeres digitale 
kompetencer, herunder også ældre, en 
gruppe, som er overrepræsenteret blandt de 
150 mio. borgere eller ca. 30 % af de 
samlede befolkninger, som aldrig har 
benyttet internettet.

fælles AAL-program (længst muligt i eget 
hjem). I den digitale dagsorden for Europa 
anbefalede man ligeledes, at der 
gennemføres en afstemt aktion for at øge 
alle europæeres digitale kompetencer, 
herunder også de ældres, en gruppe, som er 
overrepræsenteret blandt de 150 mio. 
borgere eller ca. 30 % af de samlede 
befolkninger, som aldrig har benyttet 
internettet. I de kommende år bør der især 
investeres i infrastruktur for at sikre, at de 
muligheder, som den digitale strategi 
giver, kan udnyttes på de områder, hvor 
der er størst behov for det, navnlig i form 
af e-sundhedstjenester. 

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I forbindelse med "Europa 2020", 
har Kommissionen foreslået at iværksætte 
et pilotprojekt om aktiv og sund aldring 
fra begyndelsen af 2011 inden for 
rammerne af initiativet Innovation i EU. 
Pilotprojektet, som er det første 
innovationspartnerskab, omfatter også 
social og arbejdsmarkedsmæssig 
innovation, og har til formål at forbedre 
livskvaliteten, forebygge sygdomme, 
forbedre de sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige netværk inden 
for de offentlige sektorer og mellem 
arbejdsmarkedets parter for at fremme 
indførelsen af ny teknologi, som skal 
understøtte livskvaliteten med henblik på 
at gøre borgerne i stand til at klare sig 
selv og bevare et godt helbred i længere 
tid og øge det gennemsnitlige antal sunde 
år, folk lever, med to år inden 2020. 
Desuden tilstræber det at skabe en 
forbedring af bæredygtigheden og 
effektiviteten inden for de europæiske 
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social- og sundhedssystemer og lette 
oprettelsen af et Unionsmarked og et 
globalt marked for innovative ikt-
applikationer og –tjenester. Dette vil give 
Unionens virksomheder nye muligheder, 
og dermed forbedre Unionens 
konkurrenceevne og skabe vækst i 
beskæftigelsen i Europas regioner.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 14a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Meddelelse af den 9. november 2010 
fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og Den Europæiske 
Investeringsbank med titlen 
Konklusionerne af den femte rapport om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed: Samhørighedspolitikkens 
fremtid1 anerkender behovet for, at EU 
udvikler en samhørighedspolitik, der er i 
stand til at reagere på samfundsmæssige 
udfordringer såsom befolkningens 
aldring, og til at afsætte en passende 
mængde ressourcer til at nå dette mål. 

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 

(15) Aktiv aldring indgår som mål i en lang 
række EU-programmer, såsom Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Progress-
programmet, programmet for livslang 
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læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling.
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år.

læring, programmet for folkesundhed, de 
specifikke programmer om informations-
og kommunikationsteknologi og 
samfundsvidenskab og humaniora i det 
syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling, handlingsplanen vedrørende "en 
god alderdom i informationssamfundet", 
det fælles AAL-program (længst muligt i 
eget hjem) vedrørende forskning og 
innovation, programmet for 
konkurrenceevne og innovation med 
markedsudviklingsprojekter for ikt med 
henblik på en god alderdom, den 
forberedende foranstaltning CALYPSO 
vedrørende social turisme samt 
handlingsplanen om mobilitet i byer. EU's 
medfinansiering af aktiviteter under det 
europæiske år vil ske i henhold til de 
gældende prioriterede områder og 
bestemmelser på årsbasis eller flerårig 
basis for eksisterende programmer og 
selvstændige budgetposter inden for 
området beskæftigelse, sociale anliggender, 
arbejdsmarkedsforhold og ligestilling.
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
programmer og politikker inden for andre 
områder, såsom uddannelse og kultur, 
sundhed, forskning, 
informationssamfundet, regionalpolitik og 
transportpolitik støtte det europæiske år, 
navnlig når det er nødvendigt af hensyn 
til at løse problemer med social 
integration, lav velfærd eller fattigdom.
Det europæiske år vil ligeledes være en 
lejlighed til at bevidstgøre offentligheden 
over hele linjen og mobilisere de 
interesserede parter med henblik på at 
bekæmpe den sociale udstødelse, 
forarmelse og fattigdom, som mange 
ældre befinder sig i, navnlig inden for 
rammerne af Den europæiske platform 
mod fattigdom og social udstødelse, som 
er et flagskibsinitiativ under Europa 
2020-strategien. Den økonomiske støtte 
fra Unionen til at løse de udfordringer, 
samfundets aldring medfører, må ikke 
begrænses til det europæiske år alene; 
Der bør konstant tages hensyn til de 
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demografiske udfordringer i Unionens 
politikker.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målene i forslaget til det europæiske 
år for aktiv aldring kan ikke opnås fuldt ud 
på medlemsstatsniveau, fordi der er brug 
for en tværnational udveksling af 
informationer og en formidling i hele EU 
af god praksis, og målene kan derfor som 
følge af den foreslåede aktions omfang 
bedre opnås på EU-niveau. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, som fastlagt i 
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

(16) Målene i forslaget til det europæiske 
år for aktiv aldring kan ikke opnås fuldt ud 
på medlemsstatsniveau, fordi der er brug 
for en tværnational udveksling af 
informationer og en formidling i hele EU 
af god praksis. Det bør anerkendes, at 
byer, regioner og medlemsstater spiller en 
central rolle i gennemførelsen af 
specifikke tiltag, navnlig i de tilfælde hvor 
disse instanser har ansvar for social 
integrering af vanskeligt stillede personer 
og bistand til de ældre. Det bør endvidere 
anerkendes, at målene uden at ændre ved 
nærhedsprincippet og som følge af de
foreslåede aktioners omfang bedre kan 
nås, når initiativet tages på EU-niveau. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, som fastlagt i 
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Problemet med befolkningens 
aldring forbindes ofte med 
landdistrikterne, men det er ikke 
udelukkende et problem her, da det 
ligeledes er forbundet med de specifikke 
forhold i byområderne og med byernes 
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rolle i integreringen af befolkningen og 
befolkningsdannelsen.

Begrundelse

Aldringen af den aktive befolkning er en realitet, som bør analyseres ikke blot ud fra årsag og 
virkning i landdistrikterne men også i byområderne, så der kan findes frem til en løsning på 
problemet med integreringen af de ældre generationer.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16b) En aktiv aldring forudsætter en 
solidaritet mellem generationerne, som 
går videre end integrering på 
arbejdsmarkedet gennem skabelse af flere 
og bedre beskæftigelsesmuligheder for 
ældre arbejdstagere, den bør også gå ud 
på at integrere dem fuldt ud i samfundet 
gennem bekæmpelse af social udstødelse 
og ved at være mere opmærksom på deres 
autonomi og livskvalitet, navnlig gennem 
tilskyndelse til at deltage i aktiviteter som 
rejser og frivilligt arbejde.

Begrundelse

Forsøget på at finde løsninger for at fremme solidariteten mellem generationerne og dermed 
sikre en aktiv aldring bør ikke udelukkende koncentreres om integreringen på 
arbejdsmarkedet, men bør også omfatte bekæmpelse af social udstødelse gennem uddannelse 
og tilskyndelse til at deltage i samfunds- eller fritidsaktiviteter.
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring (i det følgende omtalt som "det 
europæiske år").

Året 2012 gøres til europæisk år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem 
generationerne (i det følgende omtalt som
"det europæiske år").

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for at fremme aktiv 
aldring og at gøre mere for at mobilisere 
potentialet hos den hurtigt voksende
gruppe af personer i slutningen af 50'erne
og ældre, så solidariteten mellem 
generationerne fastholdes. Aktiv aldring 
betyder, at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet, at social 
udstødelse bekæmpes ved at støtte aktiv 
deltagelse i samfundet, og at man 
tilskynder til en sund alderdom. På 
grundlag heraf er målene:

Det overordnede mål i det europæiske år er 
at fremme og støtte den indsats, som 
medlemsstaterne, deres regionale og lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet gør for gennem konkrete 
tiltag at mobilisere potentialet i den hastigt
voksende del af befolkningen, der er i 
slutningen af 50'erne eller ældre, og 
fremme en bedre integrering af dem i 
samfundet i betragtning af den 
økonomiske, sociale og kulturelle rolle, 
som de kan spille for at bevare
solidariteten mellem generationerne. For at 
gøre dette, er det af afgørende betydning, 
at det europæiske år støtter og udnytter 
lokale og regionale projekter og 
initiativer, der tager højde for ældres 
særlige behov, og som gør det muligt for 
indbyggerne i et aldrende samfund at 
bidrage så meget som muligt til deres 
lokalsamfund og at lade de ældre 
mennesker i det aldrende samfund nyde 
godt af tilstrækkelig beskyttelse, 
sikkerhed, behørig tilpasning af deres 
levevilkår og adgang til offentlige ydelser 
og pleje af god kvalitet. Desuden er det 
medlemsstaternes og deres byers og 
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regioners opgave at skabe en ramme, hvor 
interessenter fra den offentlige og den 
private sektor kan samarbejde tæt om at 
nå disse fælles mål. Aktiv aldring betyder, 
at der skabes bedre muligheder og 
arbejdsvilkår for at give ældre 
arbejdstagere mulighed for at yde deres 
bidrag på arbejdsmarkedet og inden for 
frivillige aktiviteter, at social udstødelse 
bekæmpes ved at støtte aktiv deltagelse i 
samfundet, og at man tilskynder til en sund 
alderdom. På grundlag heraf er målene:

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øge det generelle kendskab til værdien af 
aktiv aldring for at fremhæve det nyttige 
bidrag, ældre giver samfundet og 
økonomien, fremme aktiv aldring og gøre 
mere for at mobilisere ældres potentiale.

øge det generelle kendskab på alle 
forvaltningsmæssige niveauer i 
medlemsstaterne, byer og regioner til 
værdien af aktiv aldring for at fremhæve 
det nyttige bidrag, ældre yder til samfundet 
og økonomien ved at videregive og styrke 
deres kundskaber og kompetencer, 
fremme aktiv aldring og gøre mere for at 
mobilisere ældres potentiale og bringe 
aktiv aldring og fremme af solidaritet 
mellem generationerne højt op på de 
interesserede parters politiske dagsorden 
på nationalt, regionalt og lokalt plan,

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme debatten og udvikle udvekslingen 
af gensidig læring mellem
medlemsstaterne og interesserede parter 

fremme debatten, opfordre til at støtte og 
udvikle udvekslingen af gensidig læring 
mellem offentlige og private aktører på 
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på alle niveauer for at fremme politikker 
vedrørende aktiv aldring, udpege og 
formidle god praksis og tilskynde til
kooperation og synergi.

nationalt, regionalt og lokalt plan samt i 
civilsamfundet for mere effektivt og 
succesfuldt at fremme politikker 
vedrørende aktiv aldring, udpege og 
formidle god praksis og tilskynde til
samarbejde og synergi.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Give en ramme for engagement og 
konkrete aktioner for at give 
medlemsstaterne og interesserede parter 
på alle niveauer mulighed for at udvikle 
politikker gennem specifikke aktiviteter og 
forpligte sig til gennemførelse af specifikke 
mål vedrørende aktiv aldring.

Skabe en ramme for engagement og 
konkrete aktioner såsom at fremme et 
miljø, der er til gavn for innovation inden 
for teknologi på ikt-området, der lever op 
til de udfordringer, et aldrende samfund, 
står over for, og som sætter offentlige og 
private aktører på nationalt, regionalt og 
lokalt plan samt civilsamfundet i stand til
at udvikle politikker gennem specifikke 
aktiviteter og at forpligte sig til 
gennemførelse af specifikke mål 
vedrørende aktiv aldring ved at udvikle 
langsigtede strategier.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udveksling af informationer, erfaringer og 
eksempler på god praksis

– udveksling af informationer, erfaringer 
og eksempler på god praksis, navnlig 
blandt lokale repræsentanter med ansvar 
for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne

Ændringsforslag 18
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forskning og undersøgelser på EU-niveau 
eller nationalt niveau og formidling af 
resultaterne.

– forskning og undersøgelser på EU-
niveau, nationalt eller regionalt/ lokalt
niveau og formidling af resultaterne.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De initiativer, der tages på baggrund 
af det europæiske år for aktiv aldring skal 
have en decentral tilgang og sikre 
ejerskab på flere niveauer.

Begrundelse

Det vil være vigtigt at inddrage regionale og lokale aktører i medlemsstaterne i 
gennemførelsen af de specifikke tiltag. Ejerskab på flere niveauer bør sikre stærkt 
engagement fra alle relevante interessenter og bør endvidere skabe et grundlag for 
gennemførelse af langvarige indsatser og initiativer.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 
nationale koordinatorer sørger også for, at 
nationale aktiviteter koordineres 
hensigtsmæssigt.

Hver medlemsstat udpeger en national 
koordinator, der er ansvarlig for 
gennemførelsen af medlemsstatens 
engagement i det europæiske år. De 
nationale koordinatorer sørger også for, at 
nationale aktiviteter koordineres 
hensigtsmæssigt, og at 
civilsamfundsorganisationer inddrages 
fuldt ud i udformningen og 
gennemførelsen af det europæiske år på 
lokalt, regionalt og nationalt plan. Ved at 
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udarbejde strategisk vejledning om 
gennemførelsen af de forskellige projekter 
i deres land, bør de nationale 
koordinatorer desuden skabe en ramme til 
at føre klart tilsyn med de indsatser, der 
gennemføres af myndigheder og 
interessenter på regionalt og lokalt plan 
for at fremme oprettelsen af synergier og 
at sikre effektivitet og sammenhæng i 
indsatsen samt for at undgå 
uoverensstemmelser eller overlapning. 

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer – sammen med 
medlemsstaterne -, at de foranstaltninger, 
der er fastlagt i denne afgørelse, er 
forenelige med alle andre planer og 
initiativer på EU-niveau, nationalt og 
regionalt niveau, som bidrager til 
gennemførelse af målene for det 
europæiske år.

Kommissionen sikrer – sammen med 
medlemsstaterne – at de foranstaltninger, 
der er fastlagt i denne afgørelse, er 
forenelige med alle andre planer og 
initiativer på EU-niveau, nationalt og 
regionalt niveau, som bidrager til 
gennemførelse af målene for det 
europæiske år og med de projekter, der 
blev udarbejdet i forbindelse med tidligere 
europæiske år som f.eks. det europæiske 
år for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse (2010) og det europæiske år 
for frivilligt arbejde (2011).

Begrundelse

For at sikre mere bevidsthed omkring de initiativer, der gennemføres inden for rammerne af 
de europæiske år, og forbedre deres effektivitet og resultaterne af dem bør der sikres bedre
kontinuitet og sammenhæng mellem fremtidige initiativer og dem, der er blevet gennemført i 
de foregående år, under hensyntagen til de fælles elementer og forbindelser, der eksisterer 
mellem deres respektive temaer.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 6 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a
Internationalt samarbejde

Inden for rammerne af det europæiske år 
kan Kommissionen samarbejde med 
relevante organer i andre internationale 
organisationer, navnlig FN og 
Europarådet for at øge kendskabet til 
Unionens indsats og øge effektiviteten af 
den.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 6 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 b
Budget

1. Ekstrabevillingen til gennemførelsen af 
denne beslutning i perioden fra 1. januar 
2012 til 31. december 2012 er på 
8 000 000 EUR.
2. De årlige bevillinger godkendes af
budgetmyndigheden inden for den 
finansielle ramme.
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