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Ändringsförslag 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om Europaåret för aktivt åldrande 
(2012)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om Europaåret för aktivt åldrande 
och solidaritet mellan generationerna
(2012) 
(Denna ändring gäller för hela texten. Om 
den antas måste motsvarande ändringar 
göras i hela texten.)

Or. fr

Ändringsförslag 16
Karima Delli

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den del av befolkningen i 
Europeiska unionen som består av 
personer i övre femtioårsåldern och äldre 
kommer att öka snabbare än någonsin 
tidigare. Den största ökningen förväntas 
ske under perioden 2015–2035, när den 
del av befolkningen som är över 60 år 
kommer att öka med 
2 miljoner människor om året. Denna 
ökning är mycket positiv eftersom den är 
en logisk följd av en förbättrad hälso- och 
sjukvård och en högre livskvalitet. På 
grund av den demografiska utvecklingen 
står EU emellertid inför ett antal 
utmaningar som exempelvis minskande 
befolkning och minskad dragningskraft i 
vissa regioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 både förbättrar deras egen
livskvalitet och minskar trycket på vård-
och omsorgssystemen.

(5) I och med att andelen äldre personer 
ökar i Europa blir det viktigare än 
någonsin att bevara solidariteten mellan 
generationerna. Denna solidaritet bör 
bygga på att en förbättring av den sociala 
sammanhållningen och 
sammanhållningen mellan 
generationerna och på främjande av god
livskvalitet i syfte att bekämpa den sociala 
utestängningen. Att garantera att äldre 
personer som så önskar får tillgång till 
arbetsmarknaden kan vara ett sätt att 
säkerställa social integration, genom att 
det skapas en positiv bild av deras 
deltagande, och att göra det möjligt att i 
förekommande fall minska trycket på 
vård- och omsorgssystemen.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning 
och ökad produktivitet att EU stöder den 
äldre befolkningens hälsa och aktivitet. 
Strategin omfattar flaggskeppsinitiativen 
”En agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”, inom ramen för vilket 
medlemsstaterna bland annat bör främja 
politiska åtgärder som stöder ett aktivt 

(10) Kommissionen underströk i 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla hur 
viktigt det är för social sammanhållning att 
EU stöder den äldre befolkningens hälsa 
och aktivitet. Strategin omfattar 
flaggskeppsinitiativen ”En agenda för ny 
kompetens och nya arbetstillfällen”, inom 
ramen för vilket medlemsstaterna bland 
annat bör främja politiska åtgärder som 
stöder ett aktivt åldrande, och ”Europeisk 
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åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. För att nå dessa mål måste alla 
såväl på olika nivåer av statsförvaltningen 
som bland olika icke-statliga aktörer agera. 
De kan få stöd på EU-nivå, genom de 
åtgärder som vidtas för att sprida 
information och främja utbytet av bra 
lösningar under Europaåret. De nationella 
samordnarna bör se till att verksamheten i 
medlemsstaterna samordnas och att den 
ligger i linje med Europaårets övergripande 
mål. Övriga institutioner och berörda parter 
ska enligt planerna också delta.

plattform mot fattigdom”. För att nå dessa 
mål måste alla såväl på olika nivåer av 
statsförvaltningen som bland olika icke-
statliga aktörer agera. De kan få stöd på 
EU-nivå, genom de åtgärder som vidtas för 
att sprida information och främja utbytet av 
bra lösningar under Europaåret. De 
nationella samordnarna bör se till att 
verksamheten i medlemsstaterna 
samordnas och att den ligger i linje med 
Europaårets övergripande mål. Övriga 
institutioner och berörda parter ska enligt 
planerna också delta.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Riikka Manner

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Rådet antog den 7 juni 2010 slutsatser 
om aktivt åldrande, där kommissionen 
uppmanas ”att fortsätta förberedelserna 
inför Europaåret för aktivt åldrande (2012), 
som kan bli ett tillfälle att lyfta fram 
fördelarna med aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna och 
offentliggöra lovande initiativ till stöd för 
aktivt åldrande på alla nivåer.”

(11) Rådet antog den 7 juni 2010 slutsatser 
om aktivt åldrande, där kommissionen 
uppmanas ”att fortsätta förberedelserna 
inför Europaåret för aktivt åldrande (2012), 
som kan bli ett tillfälle att lyfta fram 
fördelarna med aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna och 
offentliggöra lovande initiativ till stöd för 
aktivt åldrande på alla nivåer.”
Kommissionen offentliggjorde den 
10 november 2010 den femte rapporten 
om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning där åldrandet 
uppmärksammats som en av de viktigaste 
utmaningarna inför framtiden. 
Tillräckliga resurser bör anslås för 
uppnåendet av dessa mål.

Or. fi
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Ändringsförslag 20
Riikka Manner

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I meddelandet En digital agenda för 
Europa, det första flaggskeppsinitiativet 
som antogs inom ramen för strategin 
Europa 2020 den 19 maj 2010, betonade 
kommissionen att informations- och 
kommunikationstekniken kan underlätta 
äldre personers liv och föreslog bland 
annat att EU:s och medlemsstaternas 
gemensamma program för IT-stöd i boende 
skulle stärkas. I den digitala agendan för 
Europa rekommenderas även samordnade 
åtgärder för att öka den digitala 
kompetensen hos alla i Europa, även hos 
äldre personer, som är överrepresenterade 
bland alla de 150 miljoner personer – cirka 
30 % av alla som bor i EU – som aldrig har 
använt Internet.

(13) I meddelandet En digital agenda för 
Europa, det första flaggskeppsinitiativet 
som antogs inom ramen för strategin 
Europa 2020 den 19 maj 2010, betonade 
kommissionen att informations- och 
kommunikationstekniken kan underlätta 
äldre personers liv och föreslog bland 
annat att EU:s och medlemsstaternas 
gemensamma program för IT-stöd i boende 
skulle stärkas. I den digitala agendan för 
Europa rekommenderas även samordnade 
åtgärder för att öka den digitala 
kompetensen hos alla i Europa, även hos 
äldre personer, som är överrepresenterade 
bland alla de 150 miljoner personer – cirka 
30 % av alla som bor i EU – som aldrig har 
använt Internet. Under de kommande åren 
bör man satsa framför allt på 
infrastrukturen i mera avlägsna områden 
så att den digitala strategins möjligheter 
kan tas till vara där de behövs som mest, 
bland annat i form av 
e-hälsovårdstjänster.

Or. fi

Ändringsförslag 21
Karima Delli

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen har i samband med 
strategin Europa 2020 föreslagit att ett 
pilotprojekt om aktivt och friskt åldrande 
ska inledas i början av 2011 inom ramen 
för initiativet Innovationsunionen. Detta 
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pilotprojekt, som är det 
första innovationspartnerskapet, kommer 
att omfatta social innovation för att 
främja bättre livskvalitet, förebygga 
sjukdomar och förbättra de sociala 
nätverken i den offentliga sektorn och 
bland arbetsmarknadens parter samt för 
att främja införandet av ny teknik som gör 
det möjligt att upprätthålla livskvaliteten; 
pilotprojektet syftar även till att under 
perioden fram till 2020 se till att 
människor är friska under ytterligare 
två år av sina liv.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag återger rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 
11 november 2010 om europeiska innovationspartnerskap inom ramen för Phare-initiativet 
”Innovationsunionen”. 

Ändringsförslag 22
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Av slutsatserna i den 
femte rapporten om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning: 
sammanhållningspolitikens framtid, av 
den 9 november 2010, framgår det att EU 
måste utveckla en 
sammanhållningspolitik som förmår möta 
samhällets utmaningar, t.ex. 
befolkningens åldrande.

Or. pt

Motivering

I det nyligen offentliggjorda meddelandet om sammanhållningspolitikens framtid nämner 
kommissionen uttryckligen att en av EU:s stora utmaningar är den åldrande befolkningen, en 
utmaning som måste beaktas inom ramen för sammanhållningspolitiken.
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Ändringsförslag 23
Karima Delli

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 
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.

(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 
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. På det övergripande 
planet kommer Europaåret således även 
att utgöra ett tillfälle att uppmärksamma 
allmänheten och mobilisera berörda 
aktörer för att bekämpa social 
utestängning och fattigdom bland äldre 
människor, särskilt inom ramen för 
Europa 2020-strategins huvudinitiativ 
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”Europeisk plattform mot fattigdom”.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Seán Kelly

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 
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.

(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, den 
förberedande åtgärden för social turism 
inom ramen för Calypso samt 
handlingsplanen för rörlighet i städer. EU 
kommer att delfinansiera verksamheten 
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.

Or. en
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Motivering

Syftet med den förberedande åtgärden för social turism inom ramen för Calypso är att 
stimulera silverekonomin genom att erbjuda fler möjligheter för exempelvis äldre människor 
att turista.

Ändringsförslag 25
Riikka Manner

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 
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.

(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 
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. Demografiska faktorer 
bör beaktas också inom den regionala 
utvecklingen, såsom en av indikatorerna 
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vid beslutsfattandet om finansiering. 
Europeiska unionens finansiering av 
bemötandet av de utmaningar som 
åldrandet innebär får inte inskränka sig 
till endast ett temaår om åldrandet, utan 
de demografiska utmaningarna och den 
finansiering de ställer krav på bör 
fortgående beaktas inom unionens politik.

Or. fi

Ändringsförslag 26
Alain Cadec

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Man måste inse att de regionala och 
lokala offentliga myndigheterna spelar en 
mycket viktig roll för genomförandet av 
Europaårets mål om aktivt åldrande, 
särskilt som dessa myndigheter bär 
ansvaret för frågor som rör integrering av 
människor som befinner sig i svårigheter 
och stöd till äldre.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt står 
det att vissa av EU:s regioner 
kännetecknas av allvarliga och 
permanenta demografiska faktorer som 
kan försämra deras utvecklingsnivå och 
som kan behöva särskild uppmärksamhet 
för att man ska uppnå målet om 
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ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning.

Or. pt

Motivering

Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt brottas vissa av 
EU:s regioner med svårigheter till följd av sina demografiska särdrag, t.ex. områden med låg 
befolkningstäthet, och EU:s politik måste särskilt uppmärksamma detta.

Ändringsförslag 28
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Skäl 16b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Problemet med den åldrande 
befolkningen tycks ofta vara knutet till 
faktorer som är kännetecknande för 
landsbygdsområden; problemet gäller 
dock inte bara landsbygden, utan är även 
kopplat till förhållandena i tätorter och 
till städernas roll när det gäller att 
integrera och dana befolkningen.

Or. pt

Motivering

Den aktiva befolkningens åldrande är ett faktum som måste analyseras med utgångspunkt i 
orsaker och konsekvenser på landsbygden såväl som i tätorter, i syfte att finna lösningar på 
frågan om hur man ska integrera de äldsta generationerna.

Ändringsförslag 29
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Skäl 16c (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) För att befolkningen ska kunna dra 
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fördel av ett aktivt åldrande krävs det en 
solidaritet mellan generationerna som 
omfattar mer än bara integration på 
arbetsmarknaden och som innebär att det 
skapas fler och bättre arbetstillfällen för 
de äldsta arbetstagarna; denna solidaritet 
handlar även om att fullständigt integrera 
dessa arbetstagare i samhället genom att 
bekämpa social utestängning med hjälp 
av ökad medvetenhet om deras autonomi 
och livskvalitet, framför allt genom turism 
och frivilligarbete.

Or. pt

Motivering

Arbetet för att försöka hitta lösningar på frågan om solidaritet mellan generationerna i syfte 
att säkerställa ett aktivt åldrande för befolkningen handlar inte bara om integration på 
arbetsmarknaden utan även om bekämpning av social utestängning, utbildning och incitament 
att delta i samhälls- eller fritidsverksamhet.

Ändringsförslag 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 (nedan kallat Europaåret).
(Denna ändring gäller för hela texten. Om 
den antas måste motsvarande ändringar 
göras i hela texten.)

Or. fr

Ändringsförslag 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen
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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 
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:

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 med hjälp 
av konkreta åtgärder bättre integrera den 
del av befolkningen som är i övre 
femtioårsåldern och äldre i samhället, med 
hänsyn tagen till den ekonomiska, sociala 
och kulturella roll dessa människor kan 
spela för att solidariteten mellan 
generationerna ska bibehållas. När man 
vidtar åtgärder för att främja äldre 
personers integration i samhället måste 
man beakta dessa personers särskilda 
behov utifrån ett boendebaserat 
tillvägagångssätt. Därför är det mycket 
viktigt att Europaåret stöder och utnyttjar 
lokala och regionala projekt för att främja 
umgänget mellan generationerna, lämplig 
anpassning av bostäder samt tillgång till 
offentliga tjänster och vård, och att detta 
anpassas till de förhållanden som gäller i 
städer eller på landsbygden och till 
områdets demografiska utveckling. 
Tillsammans med skapandet av bättre 
möjligheter och arbetsförhållanden 
kommer dessa åtgärder att utgöra den 
grund som gör det möjligt att låta äldre 
personer förvärvsarbeta och delta i 
frivilligarbete, och att motverka social 
utestängning genom att uppmuntra ett 
aktivt deltagande i samhällslivet och att 
man främjar äldre personers hälsa. De 
konkreta målen är följande:

Or. fr

Ändringsförslag 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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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 uppmärksamma allmänheten på 
värdet av aktivt åldrande och lyfta fram de 
viktiga bidrag äldre människor kan ge 
samhället och ekonomin genom sin 
kunskap och kompetens, att främja aktivt 
åldrande och att öka insatserna för att 
bekämpa isolering, otrygghet och social 
utestängning samt främja solidaritet 
mellan generationerna på berörda 
aktörers politiska agenda på nationell, 
regional och lokal nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – 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 stöd och 
ett utbyte av information och erfarenheter 
mellan medlemsstaterna, berörda aktörer 
och det civila samhället, i syfte att 
effektivare främja åtgärder för aktivt 
åldrande, hitta exempel på god praxis och 
sprida dessa samt att uppmuntra samarbete 
och synergieffekter.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, så att 

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

medlemsstaterna, berörda parter och det 
civila samhället på olika nivåer kan 
utforma politiken genom särskilda åtgärder 
och ställa upp konkreta och genomförbara
mål för aktivt åldrande.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Alain Cadec

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar.

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar, särskilt mellan 
lokalpolitiker med ansvar för frågor som 
rör aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Alain Cadec

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell nivå, samt 
spridning av resultaten.

– Undersökningar och enkäter såväl på 
EU-nivå som på nationell, regional och 
lokal myndighetsnivå, samt spridning av 
resultaten.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Seán Kelly

Förslag till beslut
Artikel 4 



AM\851483SV.doc 17/19 PE454.569v01-00

SV

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.

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 och att 
civilsamhällets organisationer deltar fullt 
ut i utformningen och genomförandet av 
Europaåret på lokal, regional och 
nationell nivå.

Or. en

Motivering

Det finns många organisationer i det civila samhället som på lokal och regional nivå är 
engagerade i frågor som rör ett aktivt åldrande. Deras erfarenhet, kunskaper och resurser 
skulle kunna utgöra ett viktigt komplement till de insatser som görs av offentliga organ. 
Därför måste de engageras och involveras från början till slut på alla verksamhetsnivåer 
under Europaåret.

Ändringsförslag 38
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsammans med medlemsstaterna ska 
kommissionen se till att de åtgärder som 
föreskrivs i detta beslut stämmer överens 
med andra europeiska, nationella eller 
regionala program och initiativ som bidrar 
till att uppnå målen för Europaåret.

Tillsammans med medlemsstaterna ska 
kommissionen se till att de åtgärder som 
föreskrivs i detta beslut stämmer överens 
med andra europeiska, nationella eller 
regionala program och initiativ som bidrar 
till att uppnå målen för Europaåret samt 
med projekt som genomförts inom ramen 
för tidigare Europaår, särskilt 
Europeiska året för bekämpning av 
fattigdom och social utestängning (2010) 
och Europaåret för frivilligarbete (2011).

Or. pt

Motivering

För att bättre synliggöra de initiativ som genomförts inom ramen för de olika “Europaåren” 
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och förbättra deras ändamålsenlighet och resultat är det viktigt att se till att kommande 
initiativ genomförs som en fortsättning på och i överensstämmelse med tidigare genomförda 
initiativ, varvid hänsyn ska tas till eventuella gemensamma nämnare och kopplingar mellan 
årens olika teman.

Ändringsförslag 39
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Internationellt samarbete

Kommissionen får inom ramen för 
Europaåret samarbeta med relevanta 
organ i andra internationella 
organisationer, särskilt FN och 
Europarådet, i syfte att se till att 
EU:s deltagande är väl synligt och blir 
effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 40
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Budget

1. Den extra budgeten för genomförandet 
av detta beslut under tiden 
1 januari 2012–31 december 2012 är 
8 000 000 euro.
2. De årliga anslagen ska beviljas av 
budgetmyndigheten inom taket för 
budgetramen.
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Or. en


