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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kuulutada 2012. aasta Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks. Kõnealuse Euroopa aasta üldine eesmärk on julgustada ja toetada 
liikmesriikide, nende piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena vananemise edendamiseks ning kasutada paremini 
60-ndale eluaastale lähenevatest inimestest koosneva kiiresti kasvava elanikkonna 
potentsiaali, hoides sellega alal põlvkondade vahelist solidaarsust. Selle raames on aktiivsena 
vananemine määratletud paremate võimaluste ja töötingimuste loomisena, et vanemad 
töötajad saaksid täita oma osa tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisena ühiskondlikus 
elus aktiivse osalemise ergutamise kaudu ning väärikana vananemise julgustamisena. 

Otsuse vastuvõtmist käsitleva ettepaneku artiklis 2 esitatakse mitmed eesmärgid. Nende 
saavutamiseks vajalikud praktilised meetmed on määratletud artiklis 3 ja hõlmavad algatusi, 
mis tuleb korraldada ja läbi viia ELi ning liikmesriikide riigi ametiasutuste ning piirkondlike 
ja kohalike omavalitsuste poolt. 

Regionaalarengukomisjoni esitatavate muudatusettepanekute eesmärk on seega

– tagada, et aktiivne vananemine kaasataks kindlalt poliitikakavasse; 

– lisada Euroopa aasta nimetusele alapealkiri (põlvkondadevahelise solidaarsuse 
edendamine), mille abil juhitakse rohkem tähelepanu olulisele põhjusele, miks ühiskond 
peaks aktiivsena vananemist edendama; 

– rõhutada otsustavat rolli, mida Euroopa aasta võib etendada niisuguste kohalike ja 
piirkondlike projektide toetamises ja edendamises, mis võimaldavad eakamatel inimestel anda 
oma kogukonda oma panus ning saada kasu asjakohasest kaitsest, turvalisusest ja tervishoiust;

– tagada üldise teadlikkuse suurendamine liikmesriikide linnades ja piirkondades; 

– tagada, et Euroopa aktiivsena vananemise aasta raames tehtavates algatustes kasutataks 
detsentraliseeritud lähenemisviisi ja et need põhineksid vastutuse võtmisel kõigil tasandeil, 
nagu on rõhutatud Euroopa 2020. aasta strateegiat käsitlevas kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste territoriaalses paktis; 

– tagada täpne koordineerimine, sidusus ja tulemuslikkus Euroopa aasta raames algatatud 
projektide rakendamist käsitlevate strateegiliste suuniste koostamise abil;

– suurendada teadlikkust sellest, kui oluline on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng, 
mille abil on võimalik tulemuslikult vastata vananeva ühiskonna väljakutsetele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 156 kohaselt edendab komisjon 
liikmesriikide koostööd ja hõlbustab 
nende meetmete kooskõlastamist 
sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Täiendus seoses Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud uue institutsioonilise 
raamistuga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) See osa Euroopa Liidu 
elanikkonnast, mis koosneb 60-ndale 
eluaastale lähenevatest ja sellest 
vanematest inimestest, kasvab palju 
kiiremini kui kunagi varem. Suurimat 
kasvu on oodata ajavahemikus 2015–
2035, kus üle 60-aastaste arv kasvab 
aastas kahe miljoni võrra. See kasv on 
väga positiivne, kuna see on tervishoiu ja 
elukvaliteedi paranemise loogiline 
tagajärg. Sellest hoolimata seisab EL 
demograafiliste muutuste tegelikkusest 
tulenevalt silmitsi mitmete väljakutsetega, 
näiteks elanikkonna vähenemine 
teatavates linnades ja piirkondades, suure 
pinge all olevad pensionifondid ning 
tervishoiule ja avalikele teenustele 
rahaliste vahendite eraldamise 
jätkusuutlikkuse säilitamise probleemid.
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Or. en

Selgitus

Täpsustus, et tuua esile vananemise arvukad demograafilised väljakutsed ning selle mõju 
meie ühiskonna elementaarsetele tegevustele ja teenustele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon rõhutas teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, kui 
tähtis on Euroopa Liidule edendada tervena 
ja aktiivsena vananemist ühiskondliku 
ühtekuuluvuse ja suurema tootlikkuse 
saavutamiseks. Komisjon pakkus välja 
juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava”, mille raames tuleks 
liikmesriikidel märgatavalt edendada 
aktiivsena vananemise poliitikat, ning veel 
ühe juhtalgatuse „Euroopa vaesusevastase 
võitluse platvorm”. Selliste poliitiliste 
eesmärkide elluviimine nõuab kõikide 
tasandite valitsusasutuste ja valitsusväliste 
sidusrühmade tegutsemist, mida võidakse
toetada Euroopa Liidu tasandil Euroopa 
aasta ettevõtmiste raames, et suurendada 
teadlikkust ja parandada heade tavade 
levikut. Liikmesriikide koordinaatorid 
peaksid hoolitsema selle eest, et 
liikmesriikide meetmed oleksid Euroopa 
aasta üldeesmärkidega kooskõlas ja et neid 
rakendataks koordineeritult. On 
kavandatud ka teiste institutsioonide ja 
sidusrühmade osavõtt.

(10) Komisjon rõhutas teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, kui 
tähtis on Euroopa Liidule edendada tervena 
ja aktiivsena vananemist ühiskondliku 
ühtekuuluvuse ja suurema tootlikkuse 
saavutamiseks. Komisjon pakkus välja 
juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava”, mille raames tuleks 
liikmesriikidel märgatavalt edendada 
aktiivsena vananemise poliitikat, ning veel 
ühe juhtalgatuse „Euroopa vaesusevastase 
võitluse platvorm”. Selliste poliitiliste 
eesmärkide elluviimine nõuab 
lähenemisviisi, mis põhineb vastutuse 
võtmisel kõigil tasandeil ning mille abil 
luuakse kõikide kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste ning valitsusväliste 
sidusrühmade tugevam kaasatus ja 
tegevus; kõnealuseid osalisi tuleks toetada 
Euroopa Liidu tasandil Euroopa aasta 
ettevõtmiste raames, et suurendada 
teadlikkust, parandada heade tavade levikut 
ja luua koostoimet. Liikmesriikide 
koordinaatorid peaksid hoolitsema selle 
eest, et nii kesksel kui ka 
detsentraliseeritud tasandil võetavad 
meetmed oleksid Euroopa aasta 
üldeesmärkidega kooskõlas ja et neid 
rakendataks koordineeritult. On 
kavandatud ka teiste institutsioonide ja 
sidusrühmade osavõtt.
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Or. en

Selgitus

Elanikkonna tervena ja aktiivsena vananemise edendamiseks sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
kõrgema produktiivsuse huvides, mis on Euroopa 2020. aasta eesmärk, on ülimalt oluline 
kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Meetmete võtmine ja algatuste loomine 
lähenemisviisi alusel, mis põhineb vastutuse võtmisel kõigil tasandeil, tagab nende kaasatuse. 
Peale selle luuakse valituse aktiivse osalemise kaudu kesksel ja detsentraliseeritud tasandil 
ning Euroopa aasta ettevõtmiste täpse koordineerimise kaudu uut koostoimet.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 19. mai 2010. aasta teatises „Euroopa 
digitaalne tegevuskava”, millega võeti 
vastu esimene juhtalgatus EL2020, rõhutas 
komisjon info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia tähtsust 
väärika vanaduspõlve seisukohalt ning 
soovitas rakendada eelkõige intelligentse 
elukeskkonna ühiskava. Euroopa 
digitaalses tegevuskavas soovitatakse võtta 
ühiseid meetmeid, et suurendada kõigi 
Euroopa elanike arvutioskusi, sealhulgas 
ka vanemate inimeste seas, sest vanemate 
inimeste osa internetti varem mitte 
kasutanute seas on erakordselt suur – 150 
miljonit ehk ligikaudu kolmandik.

(13) 19. mai 2010. aasta teatises „Euroopa 
digitaalne tegevuskava”, millega võeti 
vastu esimene juhtalgatus EL2020, rõhutas 
komisjon info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste 
ja teenuste tähtsust väärika vanaduspõlve 
seisukohalt ning soovitas rakendada 
eelkõige intelligentse elukeskkonna 
ühiskava. Euroopa digitaalses 
tegevuskavas soovitatakse võtta ühiseid 
meetmeid, et suurendada kõigi Euroopa 
elanike arvutioskusi, sealhulgas ka 
vanemate inimeste seas, sest vanemate 
inimeste osa internetti varem mitte 
kasutanute seas on erakordselt suur – 150 
miljonit ehk ligikaudu kolmandik.

Or. en

Selgitus

Täpsustus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rolli kohta väärika vananemise osas. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
seoses on komisjon teinud ettepaneku 
käivitada innovaatilise liidu raames 2011. 
aasta alguseks täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamist käsitlev katseprojekt. 
Kõnealune katseprojekt on esimene 
innovatsioonipartnerlus ja selle eesmärk 
on võimaldada 2020. aastaks kodanikel 
elada kauem iseseisvalt ja tervelt, tõstes 
täisväärtuslike eluaastate arvu keskmiselt 
2 võrra. Lisaks püütakse sellega 
parandada Euroopa sotsiaal- ja 
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning luua ELi ja ülemaailmne 
innovaatiliste info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste 
ja teenuste turg. Seega antaks ELi 
ettevõtetele uusi võimalusi, parandades 
seega ELi konkurentsivõimet ja tagades 
töökohtade loomise Euroopa 
piirkondades.

Or. en

Selgitus

ELi meetmetest ja algatustest terviklikuma ülevaate saamiseks tuleks tunnustada kõnealust 
hiljuti välja kuulutatud katseprojekti.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Aktiivset vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm 

(15) Aktiivset vananemist käsitletakse 
mitmes Euroopa Liidu programmis, nagu 
näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, programm 
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„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava. 
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega.

„Progress”, elukestva õppe programm, 
rahvatervise programm, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi konkreetsed programmid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
sotsiaal-, majandus- ja humanitaarteaduste 
vallas, tegevuskava „Väärikas vananemine 
infoühiskonnas”, teadusuuringute ja 
uuendustegevuse ühiskava „Intelligentne 
elukeskkond”, konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programm, mille 
pilootprojektid on väärikat vananemist 
toetav info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava. 
Euroopa aasta ürituste liidupoolne 
kaasrahastamine toimub tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
valdkonna olemasolevate programmide ja 
iseseisvate eelarveridade puhul üheks või 
mitmeks aastaks seatud prioriteetide ja 
eeskirjade kohaselt. Kui on asjakohane, 
võib Euroopa aastat toetada muude 
valdkondade (nt haridus ja kultuur, 
tervishoid, teadustöö, infoühiskond, 
piirkondlik poliitika ja transpordipoliitika) 
programmide ja meetmetega, eelkõige 
juhul, kui see on vajalik sotsiaalse 
kaasatuse aspektide seisukohast, näiteks 
siis, kui käsitletakse madala heaolu või 
isegi vaesusega seotud asjaolusid. 

Or. en

Selgitus

ELis on linnu ja piirkondasid, kus eakamad inimesed ei saa kasu konkreetsetest aktiivsena 
vananemist edendavatest algatustest asjaolu tõttu, et nad elavad allpool keskmist heaolu 
standardit või isegi vaesuses.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kavandatava Euroopa aktiivsena 
vananemise aasta eesmärke ei saa 
liikmesriigi tasandil täiel määral saavutada, 
kuna see nõuab riikidevahelist 
teabevahetust ja heade tavade levitamist 
kogu liidu tasandil, mistõttu saab
kavandatud laiahaardelisi meetmeid
paremini ellu viia liidu tasandil. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 5 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(16) Kavandatava Euroopa aktiivsena 
vananemise aasta eesmärke ei saa 
liikmesriigi tasandil täiel määral saavutada, 
kuna see nõuab riikidevahelist 
teabevahetust ja heade tavade levitamist 
kogu liidu tasandil. Tuleks tunnustada, et 
linnad, piirkonnad ja liikmesriigid 
etendavad keskset rolli kõnealuste 
konkreetsete meetmete elluviimisel ja et 
subsidiaarsuse põhimõtet piiramata ja 
kavandatud meetmete laiahaardelisusest 
tulenevalt saab kõnealuseid eesmärke
paremini ellu viia siis, kui algatus tehakse
liidu tasandil. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peab Euroopa Liit olema aktiivsena vananemise aasta 
algataja. Sellegi poolest on otsustava tähtsusega kaasata liikmesriikides piirkondlikke ja 
kohalikke osalejaid konkreetsete meetmete elluviimisse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

2012. aasta nimetatakse Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamise aastaks (edaspidi 
„Euroopa aasta”).

Or. en



PE452.779v01-00 10/14 PA\839129ET.doc

ET

Selgitus

Euroopa aasta nimetusele kõnealuse alapealkirja lisamisega hõlmab see täielikult olulist 
põhjust, miks ühiskond peaks aktiivsena vananemist edendama: põlvkondadevahelise 
solidaarsuse edendamine. Lisaks hõlmab see asjaolu, et mõtteviise tuleb muuta ja välja tuleks 
töötada aktiivsena vananemise kestev toetamine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust. 
Aktiivsena vananemine tähendab paremate 
võimaluste ja töötingimuste loomist, et 
vanemad töötajad saaksid täita oma osa 
tööturul, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemist ühiskondlikus elus aktiivse 
osalemise ergutamise kaudu ning väärikana 
vananemise julgustamist. Seega on 
eesmärgid järgmised:

Euroopa aasta üldeesmärk on julgustada ja 
toetada liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, tööturu osapoolte 
ja kodanikuühiskonna pingutusi aktiivsena 
vananemise edendamiseks ning kasutada 
paremini 60-ndale eluaastale lähenevatest 
inimestest koosneva kiiresti kasvava 
elanikkonna potentsiaali, hoides sellega 
alal põlvkondade vahelist solidaarsust. 
Selleks on äärmiselt oluline, et Euroopa 
aasta raames toetataks ja edendataks 
kohalikke ja piirkondlikke projekte ja 
algatusi, mis võimaldavad vananeva 
ühiskonna liikmetel anda oma ühiskonda 
võimalikult suur panus ja lasta eakamatel 
inimestel selles vananevas ühiskonnas 
saada kasu asjakohasest kaitsest, 
turvalisusest ja tervishoiust. Lisaks on 
liikmesriikide ning nende linnade ja 
piirkondade ülesanne tagada raamistik, 
kus avaliku ja erasektori sidusrühmad 
saavad kõnealuste ühiste eesmärkide osas 
teha hästi koostööd. Aktiivsena 
vananemine tähendab paremate võimaluste 
ja töötingimuste loomist, et vanemad 
töötajad saaksid täita oma osa tööturul ja 
vabatahtlikus tegevuses, sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemist ühiskondlikus 
elus aktiivse osalemise ergutamise kaudu 
ning väärikana vananemise julgustamist. 
Seega on eesmärgid järgmised:

Or. en
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Selgitus

Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaga seoses on oluline rõhutada panust, mida eakamad 
inimesed annavad vabatahtliku tegevuse kaudu. Üksnes selgepiirilise raamistiku kaudu 
saavad eri osalised teha koostööd vananeva ühiskonna liikmete jaoks kasu loomise nimel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurendada üldsuse teadlikkust väärika 
vananemise tähtsusest, et oleks võimalik 
rõhutada eakamate inimeste kasulikku 
panust majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist ning
kasutada paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali;

suurendada liikmesriikides, linnades ja 
piirkondades kõikidel haldustasanditel
üldsuse teadlikkust väärika vananemise 
tähtsusest, et oleks võimalik rõhutada 
eakamate inimeste kasulikku panust 
majandusse ja ühiskondlikku ellu, 
edendada aktiivsena vananemist, kasutada 
paremini ära eakamate inimeste 
potentsiaali, seada aktiivsena vananemine 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
sidusrühmade poliitikakava etteotsa ning 
edendada põlvkondadevahelist 
solidaarsust;

Or. en

Selgitus

Üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniate mõju suurendamiseks on ülimalt oluline 
vältida üksnes riiklikule tasandile keskendumist. Riikide valitsused peaksid oma meetmetesse 
kaasama piirkondlikke ja kohalikke valitsusasutusi ning edendama nende osalemist. Sellega 
seoses on vaja kõnealustel tasanditel üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Tuleks 
rõhutada, et poliitikakavade mõjutamiseks peaksid teavituskampaaniad olema suunatud 
kõikidele valitsustasanditele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ergutada liikmesriikide ja sidusrühmade 
vahelist väitlust ja vastastikust õppimist

ergutada väitlust, toetada ja arendada
vastastikust õppimist avaliku ja erasektori 
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kõikidel tasanditel, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid, leida häid tavasid ja 
neid levitada ning ergutada koostööd ja 
koostoimet;

osaliste vahel riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, et edendada aktiivsena 
vananemise meetmeid edukamalt, leida 
häid tavasid ja neid levitada ning ergutada 
koostööd ja koostoimet;

Or. en

Selgitus

Kõiki osalejaid, kes on vastutavad arvukate projektide ja algatuste elluviimise eest aktiivsena 
vananemise valdkonnas, tuleks julgustada oma õpikogemusi ja häid tavasid jagama.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik, mis võimaldaks liikmesriikidel 
ja sidusrühmadel kõikidel tasanditel
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega.

luua kohustuste ja praktiliste meetmete 
raamistik (näiteks vananeva ühiskonna 
väljakutsele vastava info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
tehnoloogilist innovatsiooni soosiva 
keskkonna edendamine), mis võimaldab 
avaliku ja erasektori osalejatel riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil
konkreetse tegevuse kaudu välja töötada 
meetmeid ning võtta konkreetseid 
kohustusi, mis on seotud aktiivsena 
vananemisega, ning seda pikaajaliste 
strateegiate väljatöötamise abil.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa aktiivsena vananemise aasta peaks püüdma kaasata liikmesriikides kõiki 
valitsustasandeid, peaksid need kõik keskenduma konkreetselt niisuguste ühiste meetmete ja 
pikaajaliste strateegiate väljatöötamisele, mille abil on võimalik luua kauakestev mõju. 
Niisuguse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia väljatöötamine, mis vastab vananeva 
ühiskonna väljakutsele, võimaldab liikmesriikidel luua nn hõbedase majanduse, kus vananev 
ühiskond tuleb majandusele ja üldisele konkurentsivõimele kasuks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa aktiivsena vananemise 
aastaga seoses tehtavad algatused 
põhinevad detsentraliseeritud 
lähenemisviisil ja nendega tagatakse 
vastutuse võtmine kõigil tasandeil.

Or. en

Selgitus

Oluline on kaasata liikmesriikides piirkondlikke ja kohalikke osalejaid konkreetsete meetmete 
elluviimisse. Vastutuse võtmine kõigil tasandeil peaks tagama kõikide asjaomaste 
sidusrühmade tugeva kaasatuse ning peaks täiendavalt looma aluse, mille põhjal viiakse ellu 
kauakestvaid jõupingutusi ja algatusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest.

Iga liikmesriik määrab riikliku 
koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi 
osalemist Euroopa aasta tegevuses. Iga 
riigi koordinaator vastutab oma riigi 
tegevuse koordineerimise eest. Lisaks 
peaks riiklik koordinaator oma riigis eri 
projektide rakendamist käsitlevate 
strateegiliste suuniste koostamise abil 
looma raamistiku, mis võimaldab selge 
ülevaate saamist piirkondliku ja kohaliku 
tasandi omavalitsuste ja sidusrühmade 
võetud meetmetest, et edendada koostoime 
loomist ning tagada tehtud jõupingutuste 
tulemuslikkus ja sidusus ning vältida mis 
tahes vastuolusid või dubleerimist.

Or. en
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Selgitus

Riiklikud koordinaatorid peaksid haldama algatusi ja meetmeid, mida rakendatakse riigi 
tasandil, samuti piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et vältida dubleerimist ja edendada 
koostoime loomist.


