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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε να οριστεί το 2012 ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης. Ο γενικός 
στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές τους, οι κοινωνικοί εταίροι 
και η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που κοντεύει ή έχει 
ξεπεράσει τα 60, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ενεργός γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία , και ενθαρρύνοντας 
την υγιή γήρανση.

Το άρθρο 2 της πρότασης απόφασης θέτει μία σειρά στόχων. Τα πρακτικά μέτρα που πρέπει
να ληφθούν για την επίτευξή τους περιγράφονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνουν
πρωτοβουλίες που πρέπει να διοργανωθούν και να πραγματοποιηθούν από την ΕΕ και τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών.

Συνεπώς οι τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή REGI στοχεύουν στο

- να εξασφαλισθεί ότι η ενεργός γήρανση θα τεθεί με σταθερό τρόπο στην ατζέντα πολιτικής· 

- να τεθεί ένας υπότιτλος στην ονομασία του ευρωπαϊκού έτους - προώθηση της αλληλεγγύης
μεταξύ των γενεών - με τον οποίο δίδεται με πολύ εύστοχο τρόπο ένας σημαντικός λόγος στις 
εταιρίες να προωθήσουν την ενεργό γήρανση· 

- να τονιστεί ο καίριος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το ευρωπαϊκό έτος στην
υποστήριξη και στη μόχλευση τοπικών και περιφερειακών σχεδίων και πρωτοβουλιών που
επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να συμβάλουν στην κοινότητά τους και να επωφεληθούν από 
μια κατάλληλη προστασία, ασφάλεια και υγειονομική περίθαλψη· 

- να εξασφαλισθεί η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε πόλεις και περιφέρειες των
κρατών μελών· 

- να εξασφαλισθεί ότι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού έτους
για την ενεργό γήρανση θα έχουν αποκεντρωμένο χαρακτήρα και, όπως τονίζεται στο
Εδαφικό Σύμφωνο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020", 
βασίζονται σε πολυεπίπεδη κυριότητα· 

- να παρασχεθεί ορθός συντονισμός, ορθή συνοχή και αποτελεσματικότητα μέσω του
καθορισμού μιας στρατηγικής καθοδήγησης στην εφαρμογή των σχεδίων τα οποία 
αναλαμβάνονται υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού έτους· 

- να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ανάπτυξης τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στις προκλήσεις μιας γηράζουσας κοινωνίας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Σύμφωνα με το άρθρο 156 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η
Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών και
διευκολύνει το συντονισμό της δράσης 
τους στον τομέα της κοινωνικής 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το τμήμα του πληθυσμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται
από άτομα που κοντεύουν ή έχουν
ξεπεράσει τα 60 θα αυξηθεί κατά ένα 
πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι πριν. Η
μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να συμβεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2035 
όταν ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 60 
ετών και άνω θα αυξάνεται κατά 2 
εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή η αύξηση
είναι πολύ θετική διότι αποτελεί τη λογική
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συνέπεια της βελτίωσης της υγειονομικής
περίθαλψης και της ποιότητας ζωής. 
Παρόλα αυτά, λόγω της πραγματικότητας
της δημογραφικής αλλαγής, η ΕΕ
αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων
όπως ένας συρρικνούμενος πληθυσμός σε 
ορισμένες πόλεις και περιοχές, ένας 
υψηλός βαθμός πίεσης στα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και προβλήματα 
διατήρησης της βιωσιμότητας της 
δημοσιονομικής παροχής για υγειονομική 
περίθαλψη και δημόσιες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση για την περιγραφή του αριθμού των δημογραφικών προκλήσεων της γήρανσης και
του αντίκτυπού της σε στοιχειώδεις δραστηριότητες και υπηρεσίες της κοινωνίας μας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων
πολιτικής απαιτεί μια προσέγγιση 
βασισμένη σε πολυεπίπεδη κυριότητα, 
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κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών· 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και 
τη συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών.

μέσω της οποίας δημιουργείται 
ισχυρότερη συμμετοχή και δράση όλων 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
καθώς και διαφόρων μη κυβερνητικών 
ενδιαφερόμενων μερών· αυτοί οι φορείς με 
τη σειρά τους θα πρέπει να υποστηριχθούν, 
σε επίπεδο Ένωσης, από τις 
δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους με 
στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης,
την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών και τη δημιουργία συνεργιών.
Οι εθνικοί συντελεστές θα πρέπει να 
μεριμνούν για τον συντονισμό των 
δράσεων τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
αποκεντρωμένο επίπεδο και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων
μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση ενός υγιούς και ενεργά γηράσκοντος πληθυσμού προς το συμφέρον της
κοινωνικής συνοχής και της υψηλότερης παραγωγικότητας, σύμφωνα με τους στόχους της
στρατηγικής Ευρώπη 2020, είναι ζωτικής σημασίας η συμμετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών. Αναλαμβάνοντας δράση και δημιουργώντας πρωτοβουλίες με μια
προσέγγιση πολυεπίπεδης κυριότητας εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους. Επιπλέον, μέσω ενεργού
συμμετοχής της κυβέρνησης σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο και ενός ορθού
συντονισμού των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους θα δημιουργηθούν νέες συνεργίες. 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
εφαρμογών και υπηρεσιών των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
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προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο.

επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 
προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση όσον αφορά το ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για 
την ευγηρία.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Στο πλαίσιο της "Ευρώπης 2020", 
η Επιτροπή έχει προτείνει την έναρξη
ενός πιλοτικού σχεδίου για την ενεργό και
υγιή γήρανση έως τις αρχές του 2011 
εντός του πλαισίου της Ένωσης 
Καινοτομίας. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο, το
οποίο αποτελεί την πρώτη εταιρική σχέση
καινοτομίας, έχει στόχο έως το έτος 2020 
να μπορούν οι πολίτες να ζουν 
ανεξάρτητα και σε καλή υγεία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
αυξάνοντας το μέσο αριθμό ετών υγιούς 
ζωής κατά δύο. Επιπλέον, επιδικώκει να
επιφέρει βελτίωση στη βιωσιμότητα και
την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών
κοινωνικών συστημάτων και
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
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και στη δημιουργία μιας ενωσιακής και 
παγκόσμιας αγοράς για καινοτόμους 
εφαρμογές και υπηρεσίες των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας. Αυτό θα παράσχει νέες
ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της ΕΕ, 
βελτιώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και
εξασφαλίζοντας την αύξηση θέσεων 
εργασίας στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια περισσότερο εκτενής επισκόπηση των δράσεων και πρωτοβουλιών
της ΕΕ, θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το πρόσφατα αναγγελθέν πιλοτικό σχέδιο. 

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
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έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που
εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος, ιδίως 
στην περίπτωση όπου είναι αναγκαίο για 
λόγους αποφυγής του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η ύπαρξη συνθηκών 
χαμηλού επιπέδου διαβίωσης ή ακόμη 
φτώχειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες πόλεις και περιοχές στην ΕΕ, ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν να επωφεληθούν
από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προωθούν την ενεργό γήρανση λόγω του γεγονότος ότι
ζουν κάτω από το μέσο όρο του επιπέδου καλής διαβίωσης ή ακόμη σε φτώχεια. 

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι στόχοι του προτεινόμενου 
ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν πλήρως σε 
επίπεδο κράτους μέλους λόγω της ανάγκης
για διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών 
και διάδοση των ορθών πρακτικών σε όλη 
την ΕΕ, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της προτεινόμενης δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 

(16) Οι στόχοι του προτεινόμενου 
ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν πλήρως σε 
επίπεδο κράτους μέλους λόγω της ανάγκης 
για διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών 
και διάδοση των ορθών πρακτικών σε όλη 
την ΕΕ. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
πόλεις, περιφέρειες και κράτη μέλη 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
πραγματοποίηση αυτών των 
συγκεκριμένων δράσεων και ότι, με την 
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άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών,

επιφύλαξη της αρχής της 
επικουρικότητας και λόγω της κλίμακας 
των προτεινόμενων δράσεων, αυτοί οι 
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα 
όταν η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται σε 
επίπεδο Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ένα έτος
για την ενεργό γήρανση. Παρόλα αυτά, θα είναι καίριας σημασίας να συμμετάσχουν
περιφερειακοί και τοπικοί φορείς στα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων
δράσεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης (εφεξής: «ευρωπαϊκό 
έτος»).

Το έτος 2012 ορίζεται ευρωπαϊκό έτος
ενεργού γήρανσης: προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (εφεξής: 
«ευρωπαϊκό έτος»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτού του υποτίτλου στην ονομασία του ευρωπαϊκού έτους καλύπτει πλήρως ένα
σημαντικό λόγο για τις εταιρίες στο να προωθούν την ενεργό γήρανση: προώθηση της
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Επιπλέον, καλύπτει το γεγονός ότι οι νοοτροπίες πρέπει να
αλλάξουν και θα πρέπει να αναπτυχθεί η διαρκής υποστήριξη για την ενεργό γήρανση.
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 
Προκειμένου να γίνουν αυτά είναι καίριας 
σημασίας το ευρωπαϊκό έτος να 
υποστηρίξει και να μοχλεύσει τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια καθώς και 
πρωτοβουλίες που επιτρέπουν σε άτομα 
μιας γηράζουσας κοινωνίας να 
συμβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
στην κοινωνία τους και να επιτρέψει στα 
ηλικιωμένα άτομα αυτής της γηράζουσας 
κοινωνίας να επωφεληθούν από 
κατάλληλη προστασία, ασφάλεια και 
ποιοτική φροντίδα. Επιπλέον, αποτελεί 
καθήκον των κρατών μελών και των 
πόλεων και περιφερειών τους να 
παράσχουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου 
τα ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα θα συνεργάζονται 
αρμονικά μαζί για την επίτευξη αυτών 
των κοινών στόχων. Η ενεργός γήρανση 
συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων 
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να
μπορέσουν να διαδραματίσουν το ρόλο 
τους στην αγορά εργασίας και στις 
εθελοντικές δραστηριότητες, 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη
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βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι
ακόλουθοι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού έτους εθελοντικής προσφοράς, είναι σημαντικό να τονισθεί η
συνεισφορά των ηλικιωμένων ατόμων μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων. Μόνο μέσω ενός
σαφώς καθορισμένου πλαισίου διαφορετικοί φορείς μπορούν συνεργαζόμενοι να
δημιουργήσουν οφέλη για τα άτομα μιας γηράζουσας κοινωνίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

η αύξηση της ευαισθητοποίησης του
κοινού σε όλα τα διοικητικά επίπεδα στα 
κράτη μέλη, στις πόλεις και στις 
περιφέρειες σχετικά με την αξία της
ενεργού γήρανσης, προκειμένου να
τονιστεί η χρήσιμη συμβολή των
ηλικιωμένων στην κοινωνία και την
οικονομία, να προωθηθεί η ενεργός
γήρανση, να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των
ηλικιωμένων ατόμων·, να τεθεί η ενεργός 
γήρανση πολύ ψηλά στην ατζέντα 
πολιτικής των ενδιαφερομένων μερών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και να προωθηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, είναι
ύψιστης σημασίας να αποφευχθεί η επικέντρωση των δραστηριοτήτων μόνο σε εθνικό επίπεδο. 
Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να περιλάβουν στις δράσεις τους τους φορείς περιφερειακών
και τοπικών κυβερνήσεων και θα πρέπει να προωθήσουν τη συμμετοχή τους. Σ΄ αυτό το
πλαίσιο, απαιτούνται εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σε αυτά τα επίπεδα. Θα πρέπει
να τονισθεί ότι προκειμένου να ασκηθεί επιρροή στην ατζέντα πολιτικής, όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης θα πρέπει να προσεγγισθούν μέσω των εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η ενίσχυση του διαλόγου και η ανάπτυξη 
της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
μερών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να 
προωθηθούν οι πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

η ενίσχυση του διαλόγου, η υποστήριξη 
και η ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης 
μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 
προωθηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι 
πολιτικές ενεργού γήρανσης, να 
εντοπιστούν και να διαδοθούν ορθές 
πρακτικές και να ενθαρρυνθούν η 
συνεργασία και οι συνέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού σχεδίων και
πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργού γήρανσης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στο να
μοιράζονται τις εμπειρίες τους που αφορούν τη μάθηση καθώς και τις ορθές πρακτικές τους. 

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η διαμόρφωση ενός πλαισίου για δέσμευση 
και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

η διαμόρφωση ενός πλαισίου για δέσμευση
και συγκεκριμένη δράση, όπως ευνοώντας 
ένα περιβάλλον το οποίο είναι ωφέλιμο 
για την καινοτομία στις τεχνολογίες του 
τομέα της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας οι οποίες ανταποκρίνονται 
στην πρόκληση μιας γηράζουσας 
κοινωνίας, πράγμα που παρέχει τη 
δυνατότητα σε φορείς του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για
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συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την
ενεργό γήρανση αναπτύσσοντας 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης θα πρέπει να προσπαθήσει να
κινητοποιήσει όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα
ειδικό επίκεντρο ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη κοινών πολιτικών καθώς και μακροπρόθεσμων
στρατηγικών, μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια κληρονομιά. Η
ανάπτυξη τεχνολογιών του τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας οι οποίες
ανταποκρίνονται στην πρόκληση μιας γηράζουσας κοινωνίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν μια ελκυστική οικονομία στην οποία η οικονομία και η συνολική
ανταγωνιστικότητα επωφελούνται από μία γηράζουσα κοινωνία. 

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται 
υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού έτους 
ενεργού γήρανσης θα έχουν 
αποκεντρωμένο χαρακτήρα και θα 
εξασφαλίζουν μία πολυεπίπεδη 
κυριότητα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα είναι σημαντικό να συμμετάσχουν περιφερειακοί και τοπικοί φορείς στα κράτη μέλη για την
πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων. Η πολυεπίπεδη κυριότητα θα εξασφαλίσει την
ισχυρή συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και θα δημιουργήσει περαιτέρω 
μια βάση πάνω στην οποία θα πραγματοποιούνται μακροχρόνιες προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες. 
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μέσω του 
καθορισμού μιας στρατηγικής 
καθοδήγησης για την υλοποίηση των 
διαφόρων σχεδίων εντός της χώρας τους, 
οι εθνικοί συντονιστές δημιουργούν ένα 
πλαίσιο για τη σαφή εποπτεία των 
δράσεων που αναλαμβάνονται από αρχές 
και ενδιαφερόμενα μέρη σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο προκειμένου να 
προωθηθεί η δημιουργία συνεργειών και 
να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα 
και η συνοχή των προσπαθειών που 
αναλαμβάνονται καθώς και να 
αποφευχθούν οιεσδήποτε ανακολουθίες ή 
επικαλύψεις έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει να διαχειρίζονται πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες
υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου
να αποφεύγεται η επικάλυψη έργου και να προωθείται η δημιουργία συνεργειών.


