
AD\853891FI.doc PE452.779v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2010/0242(COD)

27.1.2011

LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

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

Valmistelija: Lambert van Nistelrooij



PE452.779v02-00 2/19 AD\853891FI.doc

FI

PA_Legam



AD\853891FI.doc 3/19 PE452.779v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut vuotta 2012 aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi. 
Tämän eurooppalaisen teemavuoden yleisenä tavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa 
hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Siinä määritellään 
aktiivinen ikääntyminen parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomiseksi, jotta iäkkäät 
työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjunnaksi 
edistämällä aktiivista yhteiskunnallista osallistumista ja terveen ikääntymisen tukemiseksi.

Päätösehdotuksen 2 artiklassa luetellaan monia tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi 
toteutettavat käytännön toimenpiteet esitetään 3 artiklassa, ja niitä ovat muun muassa 
aloitteet, joita EU ja jäsenvaltioiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
järjestävät ja panevat täytäntöön.

Aluekehitysvaliokunnan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään siten

– varmistamaan, että aktiivinen ikääntyminen on kiinteästi poliittisella asialistalla;

– lisäämään eurooppalaisen teemavuoden nimeen alaotsikko – sukupolvien välisen 
solidaarisuuden edistäminen – jotta korostettaisiin entistä enemmän, miksi aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen yhteiskunnissa on tärkeää;

– korostamaan merkittävää asemaa, joka eurooppalaisella teemavuodella voi olla sellaisten 
paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja aloitteiden tukemisessa ja edistämisessä, joiden 
avulla iäkkäät ihmiset voivat vaikuttaa yhteisöönsä ja saada riittävää suojaa, turvaa ja 
terveydenhoitoa;

– varmistamaan yleisen tietoisuuden lisääntyminen jäsenvaltioiden kaupungeissa ja alueilla:

– varmistamaan, että aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden nojalla 
käynnistetyissä aloitteissa sovelletaan hajautettua lähestymistapaa ja että ne perustuvat, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiaa koskevassa alue- ja paikallisviranomaisten alueellisessa 
sopimuksessa korostetaan, siihen, että kaikki tasot kokevat ne omakseen;

– tarjoamaan asianmukaista koordinointia, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta laatimalla 
strategiset ohjeet eurooppalaisen teemavuoden perusteella käynnistettyjen hankkeiden 
täytäntöönpanolle;

– tiedottamaan tieto- ja viestintätekniikan kehityksen merkityksestä, koska sillä voidaan 
vastata tehokkaasti ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin.

TARKISTUKSET
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Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 156 artiklan mukaan 
komissio edistää jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan 
yhteensovittamista sosiaalipolitiikan 
aloilla.

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista uutta toimielinjärjestelmää 
koskeva lisäys.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaan 
tietyt unionin alueet kärsivät vakavista ja 
pysyvistä demografisista haitoista, jotka 
voivat jarruttaa niiden kehitystä ja vaatia 
erityistä huomiota, jotta taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoite on 
mahdollista saavuttaa.

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 174 artiklassa todetaan, että tietyt unionin alueet, 
kuten harvaanasutut alueet, kärsivät vaikeuksista, jotka johtuvat niiden demografisista 
piirteistä, ja että tämä tilanne on otettava erityisesti huomioon unionin politiikassa. 
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin 60 vuoden ikää 
lähenevistä ja sitä vanhemmista ihmisistä 
koostuva väestönosa kasvaa nopeammin 
kuin koskaan aiemmin. Suurimman 
muutoksen odotetaan tapahtuvan 
vuosina 2015–2035, kun yli 60-vuotiaiden 
määrä kasvaa kaksi miljoonaa ihmistä 
vuodessa. Tämä kasvu on erittäin 
myönteistä, koska se on johdonmukainen 
seuraus terveydenhoidon ja 
elämänlaadun paranemisesta. 
Väestörakenteen muutoksesta johtuva 
todellisuus tuo kuitenkin unionille monia 
haasteita, joita ovat esimerkiksi tiettyjen 
kaupunkien ja alueiden väestön 
väheneminen, myös kyseisten kaupunkien 
ja alueiden houkuttelevuuden 
väheneminen, eläkerahastoihin 
kohdistuva suuri paine ja 
terveydenhoidon ja julkisten palvelujen 
rahoituksen kestävyyttä koskevat 
ongelmat.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissio korosti tiedonannossaan
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 

(10) Komissio korosti tiedonannossaan
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 
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aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä 
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja 
hallituksesta riippumattomien 
sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista. Kansallisten 
koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, 
että kansalliset toimet koordinoidaan ja 
että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa.
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 
osallistuminen on suunnitteilla.

aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä 
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
lähestymistapaa, jonka kaikki tasot 
tuntevat omakseen ja jonka avulla kaikki 
paikallis- ja alueviranomaiset sekä
hallituksesta riippumattomat sidosryhmät 
saadaan osallistumaan ja toimimaan 
tiiviimmin; näitä toimijoita pitäisi tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi, edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista ja saada aikaan 
synergiaa. Kansallisten koordinaattoreiden 
olisi huolehdittava siitä, että sekä 
keskustason että hajautetun tason toimet 
koordinoidaan ja että ne ovat 
yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa.
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 
osallistuminen on suunnitteilla.

Perustelu

On olennaisen tärkeää tehdä yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa väestön 
terveen ja aktiivisen ikääntymisen tukemisessa, jotta voidaan saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja suuremmasta 
tuottavuudesta. Niiden sitoutuminen varmistetaan toteuttamalla toimia ja käynnistämällä 
aloitteita, jotka kaikki tasot tuntevat omakseen. Uutta synergiaa luodaan lisäksi hallituksen 
aktiivisella keskustason ja hajautetun tason osallistumisella ja koordinoimalla 
asianmukaisesti eurooppalaisen teemavuoden toimia.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Euroopan 
digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan merkitystä hyvässä 
vanhuudessa ja ehdotti erityisesti 
tietotekniikka-avusteiseen asumiseen 
(Ambient Assisted Living eli ALL) 
keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri.

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
digitaalistrategia” komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten ja palvelujen 
merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti 
erityisesti tietotekniikka-avusteiseen 
asumiseen (Ambient Assisted Living eli 
ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri. Tulevina vuosina olisi panostettava 
erityisesti infrastruktuureihin, jotta 
digitaalistrategian tuomat mahdollisuudet 
pystytään hyödyntämään alueilla, joilla 
niihin on olemassa suurimmat tarpeet 
muun muassa eHealth-palveluiden 
muodossa.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komissio on ”Eurooppa 2020 -
strategiassa” ehdottanut aktiivista ja 
tervettä ikääntymistä koskevan 
pilottihankkeen käynnistämistä 
vuoden 2011 alussa innovaatiounionin 
puitteissa. Tämä pilottihanke, joka on 
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ensimmäinen innovaatiokumppanuus, 
sisältää myös sosiaalisen innovoinnin.
Pilottihankkeella pyritään parantamaan 
elämänlaatua, ehkäisemään sairauksia ja 
parantamaan julkisen sektorin ja 
työmarkkinaosapuolten sosiaalisia 
verkkoja, edistämään elämänlaatua 
tukevien uusien tekniikoiden 
käyttöönottoa, saamaan kansalaiset 
elämään itsenäisesti ja terveenä 
pidempään ja lisäämään terveiden 
elinvuosien keskimäärää kahdella 
vuoteen 2020 mennessä. Sillä pyritään 
lisäksi parantamaan eurooppalaisten 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyttä ja tehokkuutta ja luomaan 
unionin markkinat ja 
maailmanmarkkinat innovatiivisille tieto-
ja viestintätekniikan sovelluksille ja 
palveluille. Se loisi unionin yrityksille 
uusia mahdollisuuksia ja parantaisi siten 
unionin kilpailukykyä ja lisäisi 
työpaikkoja Euroopan alueilla.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission 9 päivänä marraskuuta 
2010 antaman kertomuksen 
"Taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta käsittelevä viides 
kertomus: koheesiopolitiikan 
tulevaisuus"1 päätelmissä katsotaan, että 
Euroopan unionin on luotava sellainen 
koheesiopolitiikka, joka vastaa 
esimerkiksi sellaisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin kuin väestön ikääntyminen, ja 
että unionin on osoitettava riittävät 
voimavarat tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, 
PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen 
oppimisen ohjelmassa, 
kansanterveysohjelmassa, seitsemännen 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan 
sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja 
humanistisiin tieteisiin liittyvissä 
erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta 
tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, 
sosiaalista matkailua koskevassa 
CALYPSO-valmistelutoimessa sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista 
erityisesti silloin, kun se on tarpeen 
sosiaalista osallisuutta koskevia 
näkökohtia tai alhaiseen hyvinvointiin ja 
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köyhyyteen liittyviä olosuhteita 
käsiteltäessä. Näin eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä voitaisiin 
samalla kiinnittää yleisön huomiota ja 
aktivoida asianomaisia tahoja torjumaan 
ikääntyneiden sosiaalista syrjäytymistä, 
toimeentulon epävarmuutta ja köyhyyttä 
erityisesti Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeen ”Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi” puitteissa. 
Unionin rahoitus ikääntymisen 
aiheuttamien haasteiden voittamiseksi ei 
saisi rajoittua pelkästään ikääntymisen 
teemavuoteen, vaan demografiset haasteet 
ja niiden vaatima rahoitus olisi otettava 
huomioon unionin politiikassa jatkuvasti.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin 
saavuttamaan ehdotetun aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 
tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden 
välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen 
hyvien toimintatapojen levittämisen 
vuoksi, vaan ne voidaan ehdotettujen 
toimien laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin 
saavuttamaan ehdotetun aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 
tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden 
välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen 
hyvien toimintatapojen levittämisen 
vuoksi. Tunnustettakoon, että 
kaupungeilla, alueilla ja jäsenvaltioilla on 
ratkaiseva rooli asianomaisten 
erityistoimien toteuttamisessa; erityisesti 
niillä on vastuu vaikeuksissa olevien 
ihmisten sosiaalisesta osallistamisesta ja 
ikääntyvien tukemisesta. Tunnustettakoon 
lisäksi, että ne voidaan ehdotettujen 
toimien laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla ja että 
rajoittamatta toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista ja ehdotettujen toimien 
laajuuden vuoksi kyseiset tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin, kun aloite 
tehdään unionin tasolla. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
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vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Väestön ikääntymisen ongelma 
liitetään usein maaseutualueiden 
erityispiirteisiin. Tämä ongelma ei ole 
kuitenkaan yksinomaan maaseudulle 
tyypillinen, sillä se liittyy myös 
kaupunkiympäristöjen olosuhteisiin ja 
kaupunkien rooliin väestön 
kotouttamisessa ja kouluttamisessa.

Perustelu

Työssäkäyvän väestön ikääntyminen on tosiasia, jonka syy- ja seuraussuhteita olisi 
tarkasteltava sekä maaseudulla että kaupungeissa, jotta löydetään ratkaisuja vanhempien 
sukupolvien integroimiseksi. 

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Aktiivisena ikääntymiseen tarvitaan 
sukupolvien välistä solidaarisuutta, joka 
lähtee siitä, että luodaan iäkkäille 
työntekijöille parempia ja useampia 
työmahdollisuuksia, jotta he voivat 
osallistua työmarkkinoille, ja siitä, että 
pyritään edistämään heidän 
täysimääräistä osallistumistaan 
yhteiskuntaan ja torjumaan sosiaalista 
eristäytymistä herättämällä tietoisuutta 
heidän riippumattomuudestaan ja 



PE452.779v02-00 12/19 AD\853891FI.doc

FI

elämänlaadustaan erityisesti edistämällä 
heidän osallistumistaan matkailuun ja 
vapaaehtoistyöhön.

Perustelu

Aktiivisena ikääntymisen varmistamiseen ei riitä sukupolvien välisen solidaarisuuden 
ongelmien ratkaisemiseen pyrkiminen pelkästään ikääntyvien työmarkkinoille integroimisella, 
vaan siihen tarvitaan myös sosiaalisen eristäytymisen torjumista, koulutusta sekä kansalais-
ja vapaa-ajan toimintaan innostamista.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi (jäljempänä 
'eurooppalainen teemavuosi').

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää
sukupolvien välinen solidaarisuus.

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää
konkreettisin toimin 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman väestönosan 
osallistumista yhteiskuntaan ottaen 
huomioon sen taloudellisen,
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen roolin
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Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

sukupolvien välisen solidaarisuuden 
säilyttämisessä. Siksi on olennaisen 
tärkeää, että eurooppalaisella 
teemavuodella tuetaan ja edistetään 
paikallisia ja alueellisia hankkeita ja 
aloitteita, joissa otetaan huomioon 
ikääntyvien erityistarpeet ja joilla 
mahdollistetaan ikääntyvän yhteiskunnan 
jäsenten mahdollisimman laaja 
osallistuminen omiin yhteisöihinsä ja se, 
että ikääntyvän yhteiskunnan iäkkäät 
henkilöt saavat asianmukaista suojelua, 
turvaa, tarvittavaa asuinympäristön 
mukauttamista, julkisia palveluita ja 
laadukasta hoitoa. Jäsenvaltioiden ja 
niiden kaupunkien ja alueiden tehtävänä 
on lisäksi tarjota puitteet, joissa julkisen 
ja yksityisen sektorin sidosryhmät voivat 
tehdä laadukasta yhteistyötä näiden 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille ja 
vapaaehtoistyöhön, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

parantaa kaikilla hallinnon tasoilla 
jäsenvaltioissa, kaupungeissa ja alueilla
yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen 
tärkeydestä, jotta voidaan korostaa 
iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta
yhteiskunnassa ja taloudessa, kun he 
siirtävät tietämyksensä ja ammattitaitonsa 
muille ja vahvistavat omaa tietämystään 
ja ammattitaitoaan, edistää aktiivista 



PE452.779v02-00 14/19 AD\853891FI.doc

FI

ikääntymistä, saada iäkkäiden ihmisten 
potentiaali paremmin käyttöön sekä 
asettaa aktiivinen ikääntyminen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistäminen korkealle sidosryhmien 
poliittisella asialistalla kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

herättää keskustelua, tukea ja kehittää
kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason julkisten, yksityisten ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä 
vastavuoroista oppimista aktiivisen 
ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi
tehokkaammin ja menestyksekkäämmin, 
hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja 
levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian 
edistämiseksi;

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön 
toimille, esimerkiksi sellaisen ympäristön 
luomiselle, jolla edistetään ikääntyvän 
yhteiskunnan haasteeseen vastaavia 
tekniikan innovaatioita tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, jotta kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason sekä 
kansalaisyhteiskunnan julkiset ja 
yksityiset toimijat pystyvät kehittämään 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 
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ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin
kehittämällä pitkän aikavälin strategioita.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto erityisesti sellaisten 
paikallisten luottamushenkilöiden kesken, 
jotka vastaavat aktiivisena ikääntymiseen 
ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä;

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai
jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten 
levittäminen.

– tutkimukset ja kyselyt unionin, 
jäsenvaltioiden tai alueellisten ja 
paikallisten julkisyhteisöjen tasolla ja 
niiden tulosten levittäminen.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden nojalla 
käynnistettyjen aloitteiden lähestymistapa 
on hajautettu, ja niissä varmistetaan, että 
kaikki tasot tuntevat ne omakseen.

Perustelu

On olennaista saada jäsenvaltioiden alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toteuttamaan 
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konkreettisia toimia. Sen varmistamisella, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen, olisi 
taattava kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tiivis osallistuminen, ja sen pitäisi lisäksi 
luoda perusta, jonka nojalla toteutetaan pitkäkestoisia ponnistuksia ja aloitteita.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
osallistuvat täysimääräisesti 
eurooppalaisen teemavuoden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla. Kansallisten koordinaattoreiden 
on lisäksi eri hankkeiden 
täytäntöönpanosta maassaan laatimiensa 
strategisten ohjeiden avulla luotava 
puitteet, joissa alueellisen ja paikallisen 
tason viranomaisten ja sidosryhmien 
toteuttamia toimia voidaan valvoa 
selkeästi synergian aikaansaamisen 
edistämiseksi ja toteutettujen ponnistusten 
tehokkuuden ja johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi sekä kaiken 
epäjohdonmukaisuuden ja 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, että tässä 

Komissio varmistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, että tässä 
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päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat 
johdonmukaisia muiden sellaisten unionin, 
kansallisten ja alueellisten toimien ja 
aloitteiden kanssa, jotka myötävaikuttavat 
teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen.

päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat 
johdonmukaisia muiden sellaisten unionin, 
kansallisten ja alueellisten toimien ja 
aloitteiden kanssa, jotka myötävaikuttavat 
teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen, 
sekä aikaisempien eurooppalaisten 
teemavuosien, kuten köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
Euroopan teemavuoden (2010) ja 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 
(2011) yhteydessä toteutettujen 
hankkeiden kanssa.

Perustelu

Jotta voidaan parantaa eurooppalaisten teemavuosien yhteydessä toteutettujen hankkeiden 
näkyvyyttä ja tehostaa niiden vaikutuksia ja tuloksia, on syytä huolehtia tulevien ja 
aikaisempina teemavuosina toteutettujen hankkeiden välisestä jatkuvuudesta ja 
johdonmukaisuudesta ottaen huomioon eri teemavuosien mahdolliset yhteiset nimittäjät ja 
yhteydet.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Kansainvälinen yhteistyö

Eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
komissio voi tehdä yhteistyötä muiden 
kansainvälisten organisaatioiden 
asianomaisten elinten kanssa, erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan 
neuvoston kanssa, jotta voidaan varmistaa 
unionin pyrkimysten näkyvyys ja tehostaa 
sen vaikutusta;

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
6 b artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Talousarvio

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanon 
lisätalousarvio 1 päivän tammikuuta 2012 
ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi 
ajaksi on 8 000 000 euroa.
2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen 
enimmäismäärien puitteissa.
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