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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft voorgesteld 2012 uit te roepen tot Europees Jaar van het actief ouder 
worden. 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 eind vijftig en ouder te mobiliseren, en 
aldus de solidariteit tussen de generaties in stand te houden. Actief ouder worden wordt 
gedefinieerd als zorgen 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.

Artikel 2 van het voorstel voor een beschikking bevat de vier doelstellingen van het Europees 
Jaar. De praktische maatregelen voor de uitvoering ervan zijn opgenomen in artikel 3 en 
omvatten initiatieven die door de EU en de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten in de 
lidstaten moeten worden georganiseerd en uitgevoerd.

De amendementen van de commissie REGI zijn dan ook bedoeld om:

– ervoor te zorgen dat actief ouder worden een duidelijke plaats op de beleidsagenda krijgt;

– een subtitel aan de naam van het Europees Jaar toe te voegen - bevordering van solidariteit 
tussen de generaties - waardoor een belangrijke reden waarom de samenleving actief ouder 
worden dient te bevorderen duidelijker onder de aandacht wordt gebracht;

– de nadruk te leggen op de essentiële rol die het Europees Jaar kan vervullen bij het steunen 
en stimuleren van plaatselijke en regionale projecten en initiatieven die ouderen in staat 
stellen een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en te profiteren van adequate 
bescherming, veiligheid en gezondheidszorg;

– te waarborgen dat er in de steden en regio's in de lidstaten bewustmaking plaatsvindt;

– te waarborgen dat initiatieven die in het kader van het Europees Jaar voor actief ouder 
worden genomen worden via een gedecentraliseerde aanpak gebeuren en, zoals onderstreept 
in het Territoriaal Pact van lokale en regionale overheden met betrekking tot de Europa-
2020-strategie, op multilevel ownership zijn gebaseerd;

– te voorzien in nauwkeurige coördinatie, coherentie en doeltreffendheid via invoering van 
strategische richtsnoeren voor de uitvoering van projecten die in het kader van het Europees 
Jaar worden geïnitieerd;

– de aandacht te vestigen op het belang van de ontwikkeling van ICT-technologie, die een 
concreet antwoord kan geven op de uitdagingen waarmee een vergrijzende samenleving te 
maken krijgt.
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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Overeenkomstig artikel 156 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) moet de 
Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten aanmoedigen en de coördinatie 
van hun optreden op het gebied van het 
sociaal beleid vergemakkelijken.

Motivering

Aanvulling in verband met het nieuwe institutionele kader waarin het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie voorziet.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie erkent in 
artikel 174 dat bepaalde regio's van de 
Unie kampen met ernstige en permanente 
demografische belemmeringen, die hun 
ontwikkeling nadelig kunnen beïnvloeden 
en bijzondere aandacht vergen om het 
doel van economische, sociale en 
territoriale samenhang te verwezenlijken.

Motivering

Artikel 174 van het VWEU erkent dat bepaalde regio's van de Europese Unie te maken hebben 
met problemen als gevolg van hun demografische kenmerken, zoals gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid, en dat deze situatie een bijzondere aandacht in Europese 
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beleidsmaatregelen vereist.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het percentage personen van eind 
vijftig en ouder op de totale bevolking van 
de Europese Unie zal sneller stijgen dan 
ooit tevoren. De grootste toename valt in 
de periode 2015-2035 te verwachten, als 
de populatie van 60 jaar en ouder met 
2 miljoen mensen per jaar toeneemt. Deze 
toename is een uiterst positieve zaak, want 
een logisch gevolg van betere 
gezondheidszorg en kwaliteit van het 
bestaan. Niettemin ziet de Unie zich –
door de praktische gevolgen van de 
demografische veranderingen –
geconfronteerd met een aantal 
pijnpunten, zoals een terugloop van de 
bevolking in sommige steden en regio's 
waardoor onder meer ook de 
aantrekkingskracht van deze steden en 
regio's afneemt, grote druk op de 
pensioenfondsen, en problemen bij het 
handhaven van de duurzaamheid van 
financiële middelen voor gezondheidszorg 
en overheidsdiensten.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie heeft in haar 
mededeling "Europa 2020 – een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" benadrukt hoe belangrijk het is voor 
de Europese Unie dat de ouder wordende 
bevolking gezond en actief blijft, in het 

(10) De Commissie heeft in haar 
mededeling "Europa 2020 – een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" benadrukt hoe belangrijk het is voor 
de Europese Unie dat de ouder wordende 
bevolking gezond en actief blijft, in het 
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belang van sociale samenhang en hogere 
productiviteit. Zij heeft een kerninitiatief 
voorgesteld onder de titel "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen", in 
het kader waarvan lidstaten met name 
beleid inzake actief ouder worden zouden 
moeten bevorderen, en een ander 
kerninitiatief betreffende een "Europees 
platform tegen armoede". De 
verwezenlijking van deze beleidsdoelen 
vereist actie op alle overheidsniveaus en
van verschillende niet-gouvernementele 
stakeholders; deze actie kan op het niveau 
van de Unie ondersteund worden door 
activiteiten van het Europees Jaar die 
gericht zijn op bewustmaking en 
stimulering van de uitwisseling van goede 
praktijken. Nationale coördinatoren dienen 
erop toe te zien dat de nationale actie 
gecoördineerd is en aansluit op de 
algemene doelstellingen van het Europees 
Jaar. Er is ook voorzien in deelname van 
andere instellingen en stakeholders.

belang van sociale samenhang en hogere 
productiviteit. Zij heeft een kerninitiatief 
voorgesteld onder de titel "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen", in 
het kader waarvan lidstaten met name 
beleid inzake actief ouder worden zouden 
moeten bevorderen, en een ander 
kerninitiatief betreffende een "Europees 
platform tegen armoede". De 
verwezenlijking van deze beleidsdoelen 
vereist een aanpak die gebaseerd is op 
ownership op verschillende niveaus, en 
een krachtiger engagement en meer actie 
van alle plaatselijke en regionale 
autoriteiten alsmede de verschillende niet-
gouvernementele stakeholders 
bewerkstelligt; die spelers dienen op hun 
beurt op het niveau van de Unie 
ondersteund te worden door activiteiten 
van het Europees Jaar die gericht zijn op 
bewustmaking en stimulering van de 
uitwisseling van goede praktijken en de 
totstandbrenging van synergie. Nationale 
coördinatoren dienen erop toe te zien dat 
de acties op centraal én op decentraal 
niveau gecoördineerd worden en 
aansluiten op de algemene doelstellingen 
van het Europees Jaar. Er is ook voorzien 
in deelname van andere instellingen en 
stakeholders.

Motivering

Om te bevorderen dat de bevolking op gezonde en actieve wijze ouder wordt, hetgeen in het 
belang is van meer sociale samenhang en grotere productiviteit, zoals met de Europa-2020-
strategie wordt nagestreefd, is het van essentieel belang dat plaatselijke en regionale 
autoriteiten bij maatregelen betrokken worden. Maatregelen en initiatieven die via een 
ownership-aanpak op verschillende niveaus tot stand komen, garanderen dat zij zich engageren. 
Daarnaast zullen er nieuwe synergieën ontstaan via actieve participatie van de overheid op 
centraal en decentraal niveau en een goede coördinatie van activiteiten in het kader van het 
Europees Jaar.



AD\853891NL.doc 7/19 PE452.779v02-00

NL

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In haar mededeling "Een digitale 
agenda voor Europa", het eerste EU2020-
kerninitiatief, dat op 19 mei 2010 is 
goedgekeurd, benadrukte de Commissie 
het belang van ICT voor gezond ouder 
worden, en stelde zij met name voor om 
het AAL-initiatief (Ambient Assisted 
Living, een initiatief om patiënten de kans 
te bieden om dankzij thuis- en mantelzorg 
in hun eigen woonomgeving te blijven 
functioneren) te versterken. In deze 
mededeling werd ook aanbevolen 
gezamenlijke actie te ondernemen om de 
digitale competenties van alle Europeanen 
te verbeteren, met inbegrip van ouderen, 
die oververtegenwoordigd zijn in de 150 
miljoen burgers, ongeveer 30% van het 
totaal, die nog nooit gebruik hebben 
gemaakt van internet.

(13) In haar mededeling "Een digitale 
agenda voor Europa", het eerste EU2020-
kerninitiatief, dat op 19 mei 2010 is 
goedgekeurd, benadrukte de Commissie 
het belang van ICT-toepassingen en 
-diensten voor gezond ouder worden, en 
stelde zij met name voor om het AAL-
initiatief (Ambient Assisted Living, een 
initiatief om patiënten de kans te bieden 
om dankzij thuis- en mantelzorg in hun 
eigen woonomgeving te blijven 
functioneren) te versterken. In deze 
mededeling werd ook aanbevolen 
gezamenlijke actie te ondernemen om de 
digitale competenties van alle Europeanen 
te verbeteren, met inbegrip van ouderen, 
die oververtegenwoordigd zijn in de 
150 miljoen burgers, ongeveer 30% van het 
totaal, die nog nooit gebruik hebben 
gemaakt van internet. In de komende jaren 
moet met name worden geïnvesteerd in 
infrastructuur, om juist daar waar de 
behoeften het grootst zijn profijt te 
kunnen trekken van de mogelijkheden die 
de digitale strategie biedt, met name in de 
vorm van online zorgdiensten.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In de context van "Europa 2020" 
heeft de Commissie voorgesteld om begin 
2011 in het kader van het programma 
Innovatie-Unie een proefproject te 
lanceren inzake actief en gezond ouder 
worden. Dit proefproject, dat het eerste 
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partnerschap op gebied van innovatie 
vormt, omvat ook sociale innovatie en 
tracht verbetering van de levenskwaliteit 
te promoten, ziektes te voorkomen, sociale 
netwerken in de publieke sector en tussen 
de sociale partners te verbeteren, de 
invoering van nieuwe technologieën te 
stimuleren ter ondersteuning van de 
levenskwaliteit en de burgers in staat te 
stellen langer onafhankelijk langer en in 
goede gezondheid te leven en voor 2020 
het gemiddelde aantal gezonde 
levensjaren van de burgers met twee te 
verhogen. Daarnaast is het project gericht 
op grotere duurzaamheid en efficiëntie 
van de Europese sociale en 
gezondheidszorgsystemen en de 
totstandbrenging van een Europese en 
wereldwijde markt voor innoverende 
ICT-toepassingen en diensten. Dit zou 
bedrijven in de Unie nieuwe kansen 
bieden, waardoor het 
concurrentievermogen van de Unie 
toeneemt en er meer banen in de 
verschillende Europese regio's worden 
gecreëerd.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In de mededeling van de 
Commissie van 9 november 2010 aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
het Comité van de regio's en de Europese 
Investeringsbank, getiteld "Conclusies 
van het vijfde verslag over de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang: de toekomst van het 
cohesiebeleid", wordt erkend dat de 
Europese Unie een cohesiebeleid moet 
ontwikkelen dat kan inspelen op
maatschappelijke uitdagingen zoals de 
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vergrijzing van de bevolking en dat zij 
voldoende middelen moet uittrekken om 
dit doel te kunnen verwezenlijken.

Amendement 8

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 
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.

(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 
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, de voorbereidende actie 
CALYPSO voor een sociaal toerisme, 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 
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vervoersbeleid het Europees Jaar 
ondersteunen, met name wanneer dat 
nodig is om sociale-inclusieproblemen 
een te pakken, zoals slechte 
leefomstandigheden of zelfs armoede. Zo 
biedt het Europees jaar eveneens, op 
horizontale wijze, de gelegenheid om de 
publieke opinie attent te maken op en de 
betrokken partijen te mobiliseren voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting, 
onzekere levensomstandigheden en 
armoede van ouderen, met name in het 
kader van het Europees platform tegen de 
armoede, een kerninitiatief van de EU-
2020 strategie. De financiële steun van de 
Unie voor de uitdagingen in verband met 
de vergrijzing moet niet beperkt blijven tot 
het Europees Jaar. Met de demografische 
uitdagingen moet bij het Uniebeleid 
voortdurend rekening worden gehouden.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De doelstellingen van het voorgestelde 
Europees Jaar voor actief ouder kunnen 
niet volledig worden verwezenlijkt op het 
niveau van de lidstaten, gezien de 
noodzaak van transnationale uitwisseling 
van informatie en van verspreiding van 
goede praktijken in de gehele Unie, en 
kunnen daarom, gezien de schaal van de
voorgestelde actie, beter op het niveau van 
de Unie verwezenlijkt worden. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, zoals vastgelegd 
in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, gaat dit besluit niet verder 
dan noodzakelijk is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken,

(16) De doelstellingen van het voorgestelde 
Europees Jaar voor actief ouder kunnen 
niet volledig worden verwezenlijkt op het 
niveau van de lidstaten, gezien de 
noodzaak van transnationale uitwisseling 
van informatie en van verspreiding van 
goede praktijken in de gehele Unie.
Onderkend moet worden dat steden, 
regio's en lidstaten als spil fungeren voor 
de tenuitvoerlegging van deze specifieke 
acties, in het bijzonder wanneer 
maatschappelijke inclusie van personen 
in moeilijkheden en de hulpverlening aan 
ouderen tot hun verantwoordelijkheden 
behoren. Eveneens dient te worden 
erkend dat die doelstellingen, 
onverminderd het subsidiariteitsbeginsel 
en gezien de schaal van het voorgestelde 
optreden beter verwezenlijkt kunnen 
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worden als het initiatief op het niveau van 
de Unie wordt genomen. Overeenkomstig 
het evenredigheidsbeginsel, zoals 
vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, gaat dit 
besluit niet verder dan noodzakelijk is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het probleem van de vergrijzing 
van de bevolking wordt vaak geassocieerd 
met kenmerken van plattelandsgebieden, 
maar het gaat niet alleen om deze 
gebieden, daar het vergrijzingsprobleem 
eveneens verband houdt met de 
omstandigheden in stedelijke milieus en 
de rol van de steden in de integratie en de 
opleiding van de bevolking.

Motivering

De vergrijzing van de actieve bevolking is een fenomeen dat niet alleen onderzocht moet worden 
vanuit het perspectief van oorzaken en gevolgen in verband met plattelandsgebieden maar ook in 
stedelijke gebieden, ten einde oplossingen te vinden voor de integratie van oudere generaties.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Voor 'Actief ouder worden' is een 
intergenerationele solidariteit nodig die 
verder gaat dan de integratie op de 
arbeidsmarkt door het scheppen van 
betere en talrijkere arbeidsmogelijkheden 
voor oudere werknemers; het behelst 
tevens een volledige integratie van 
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ouderen in de samenleving, door 
bestrijding van sociale uitsluiting via 
bewustmaking van het belang van 
autonomie en levenskwaliteit, vooral 
dankzij activiteiten bijvoorbeeld op het 
vlak van toerisme en vrijwilligerswerk.

Motivering

Oplossingen voor de solidariteit tussen de generaties om actief ouder worden te verzekeren 
liggen niet alleen in de integratie op de arbeidsmarkt maar ook in de bestrijding van de sociale 
uitsluiting, door opleiding en stimulering om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en 
vrijetijdsbesteding.

Amendement 12

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 en 
intergenerationele solidariteit (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

Amendement 13

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 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 

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 door 
middel van concrete maatregelen meer te 
doen om het potentieel van snel groeiende 
bevolkingsgroep van tegen de zestig en 
ouder te mobiliseren en de 
maatschappelijke inclusie van die groep te 
verbeteren, gezien de rol die zij op 
economisch, sociaal en cultureel gebied 
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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:

kunnen spelen om de solidariteit tussen de 
generaties in stand te houden. Hiertoe is 
het van essentieel belang dat het Europees 
Jaar steun geeft aan en gebruik maakt 
van plaatselijke en regionale projecten en 
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke behoeften van ouderen en die 
de leden van een vergrijzende 
maatschappij in staat stellen zoveel 
mogelijk bij te dragen tot hun 
gemeenschap en ervoor zorgen dat de 
ouderen in die vergrijzende maatschappij 
een adequate bescherming en veiligheid 
genieten, dat hun woonmilieu naar 
behoren wordt aangepast en dat zij 
toegang hebben tot openbare diensten en 
hoogwaardige gezondheidszorg. 
Daarnaast is het de taak van lidstaten en 
hun steden en regio's om te voorzien in 
een kader waarbinnen belanghebbenden 
uit de publieke en particuliere sector naar 
behoren kunnen samenwerken om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. 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 en in het 
vrijwilligerswerk, 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:

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

de algemene bewustwording van de waarde 
van actief ouder worden op alle 
administratieve niveaus in de lidstaten, 
steden en regio's bevorderen, om duidelijk 
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economie, om actief ouder worden te
bevorderen en om het potentieel van 
ouderen beter te mobiliseren;

te maken dat ouderen met het doorgeven 
van hun kennis en vaardigheden een 
nuttige bijdrage leveren aan de 
samenleving en de economie, actief ouder 
worden bevorderen en het potentieel van 
ouderen beter mobiliseren, en actief ouder 
worden en de bevordering van 
intergenerationele solidariteit hoog op de 
beleidsagenda van belanghebbenden op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
plaatsen;

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

het debat stimuleren, onderlinge steun 
aanmoedigen en het van elkaar leren 
tussen publieke en private spelers op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau
en het maatschappelijk middenveld 
steunen en ontwikkelen, teneinde beleid 
inzake actief ouder worden doeltreffender 
en succesvoller te bevorderen, goede 
praktijken te inventariseren en te 
verspreiden, en samenwerking en 
synergieën aan te moedigen;

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

een kader bieden voor toezeggingen en 
concrete actie, zoals werken aan een 
gunstig klimaat voor innovatie op het 
gebied van ICT-technologieën dat inspeelt 
op de vergrijzende samenleving en die 
publieke en particuliere spelers op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
en het maatschappelijk middenveld in 
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staat stelt om beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen door middel van specifieke 
activiteiten, en zich te verplichten tot het 
nastreven van specifieke doelstellingen in 
verband met actief ouder worden door het 
uitwerken van langetermijnstrategieën.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken;

– uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken, in het bijzonder tussen 
lokale bestuurders met 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
actief ouder worden en intergenerationele 
solidariteit;

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie of op nationale schaal, en 
verspreiding van de resultaten.

– onderzoeken en enquêtes op het niveau 
van de Unie en op nationale, regionale en 
lokale schaal, en verspreiding van de 
resultaten.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in het kader van het Europese 
Jaar voor actief ouder worden genomen 
maatregelen zullen een gedecentraliseerd 
karakter hebben en op meerdere niveaus 
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worden aangestuurd.

Motivering

Het is van essentieel belang om regionale en plaatselijke spelers in de lidstaten bij de uitvoering 
van de specifieke acties te betrekken. Aansturing op meerdere niveaus staat borg voor sterke 
betrokkenheid van alle belanghebbenden en vormt ook een solide basis voor een duurzaam 
karakter van de inspanningen en initiatieven.

Amendement 20

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.

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 en dat 
maatschappelijke organisaties volledig 
betrokken worden bij de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van de activiteiten van 
het Europees Jaar op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau. Door strategische 
aansturing van de uitvoering van de 
verschillende projecten in hun landen
dienen de nationale coördinatoren voorts 
een kader te creëren dat een duidelijk 
overzicht biedt van de acties die door de 
autoriteiten en betrokkenen op plaatselijk 
en regionaal niveau worden uitgevoerd, 
en dat aldus synergie bevordert, borg staat 
voor de doelmatigheid en onderlinge 
samenhang van de actie, en 
inconsistenties en overlapping voorkomt.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt er samen met de 
lidstaten zorg voor dat de in dit besluit 
bepaalde maatregelen niet in tegenspraak 
zijn met andere Unie-, nationale en 
regionale regelingen en initiatieven die 
bijdragen tot het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het Europees Jaar.

De Commissie draagt er samen met de 
lidstaten zorg voor dat de in dit besluit 
bepaalde maatregelen niet in tegenspraak 
zijn met andere Unie-, nationale en 
regionale regelingen en initiatieven die 
bijdragen tot het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het Europees Jaar, en 
aansluiten op projecten die zijn opgezet in 
het kader van eerdere Europese jaren, met 
name het Europees jaar van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting (2010) 
en het Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk (2011).

Motivering

Om te zorgen voor meer zichtbaarheid van de initiatieven in het kader van Europese jaren en de 
doeltreffendheid en resultaten hiervan te verbeteren, moeten de continuïteit en de coherentie 
tussen toekomstige initiatieven en initiatieven in voorgaande jaren worden bevorderd, rekening 
houdend met gemeenschappelijke punten van en verbanden die bestaan tussen de respectieve 
thema's.

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Internationale samenwerking

In het kader van het Europees Jaar kan 
de Commissie samenwerken met de 
relevante organen van andere 
internationale organisaties, met name de 
Verenigde Naties en de Raad van Europa, 
met het oog op een betere zichtbaarheid 
van de inspanningen van de Unie en een 
grotere doeltreffendheid.
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Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Begroting

1. De extra begroting voor de uitvoering 
van deze beschikking voor de periode van 
1 januari 2012 tot en met 31 december 
2012 bedraagt 8 000 000 euro.
2. De begrotingsautoriteit geeft binnen de 
grenzen van het financiële kader 
toestemming voor de jaarlijkse kredieten.
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