
PA\839129HU.doc PE452.779v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/0242(COD)

12.11.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

A vélemény előadója: Lambert van Nistelrooij



PE452.779v01-00 2/14 PA\839129HU.doc

HU

PA_Legam



PA\839129HU.doc 3/14 PE452.779v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata értelmében 2012 az aktív időskor európai éve lesz. Az európai 
év általános célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, 
valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek 
végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és 
ezáltal megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást. A Bizottság meghatározása szerint az 
aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, 
hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerőpiacon, továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó 
egészség idős korban történő megőrzésének elősegítését is jelenti. 

A határozati javaslat 2. cikke számos célkitűzést jelöl meg. A 3. cikk rögzíti a célok 
megvalósításához szükséges gyakorlati intézkedéseket, valamint tartalmazza az EU és a 
tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságai által hozandó és végrehajtandó 
kezdeményezéseket is. 

A Regionális Fejlesztési Bizottság által javasolt módosítások az alábbiakat célozzák:

– biztosítani, hogy az aktív időskor a politikai napirendben szilárd helyet foglaljon el;

– az európai év elnevezését a „nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása” alcímmel 
kiegészíteni, amelynek segítségével jobban reflektorfénybe kerül, miért fontos a társadalom 
számára az aktív időskor előmozdítása; 

– hangsúlyozni, hogy az európai év kulcsszerepet tölthet be azon helyi és regionális projektek 
és kezdeményezések támogatásában és fellendítésében, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
idősek hozzájáruljanak a közösséghez, valamint azt, hogy megfelelő védelemben, 
biztonságban és egészségügyi ellátásban részesüljenek;

– biztosítani a közvélemény tudatosságának növelését a tagállamok nagyvárosaiban és 
régióiban; 

– biztosítani, hogy az aktív időskor európai éve keretében tett kezdeményezések decentralizált 
megközelítést alkalmazzanak, valamint azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok az 
Európa 2020 stratégiára vonatkozó területi paktumában hangsúlyozottak szerint többszintű 
felelősségvállaláson alapuljanak; 

– az európai év keretében kezdeményezett projektek végrehajtására vonatkozó stratégiai 
iránymutatás létrehozásával pontos koordinációt, koherenciát és hatékonyságot biztosítani;

– az IKT-technológiák fejlesztésének jelentőségére irányítani a figyelmet, amelyek 
segítségével az idősödő társadalom jelentette kihívásokra hatékony válaszokat lehet adni.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 156. cikke értelmében 
a Bizottság a szociálpolitika területén 
ösztönzi a tagállamok együttműködését és 
megkönnyíti intézkedéseik 
összehangolását;

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt új intézményi keret miatt történő 
kiegészítés.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ötvenes éveinek végén és afölött 
lévő népesség száma az Európai Unióban 
minden eddiginél sokkal gyorsabban fog 
növekedni. A legnagyobb növekedés a 
2015–35 közötti időszakban várható, 
amikor a hatvan év fölötti lakosság évente 
2 millióval fog növekedni. Ez a növekedés 
rendkívül pozitív, mivel ez az egészségügyi 
ellátás és az életminőség javulásának 
logikus következménye. Ugyanakkor a 
demográfiai változások következtében az 
EU számos, például bizonyos 
nagyvárosokban és régiókban a lakosság 
csökkenése, a nyugdíjalapokra nehezedő 
nyomás és az egészségügyi és 
közszolgáltatások pénzügyi feltételeinek 
fenntarthatóságával kapcsolatos probléma 
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által támasztott kihívás elé néz.

Or. en

Indokolás

Az elöregedés demográfiai kihívásával kapcsolatos számok, illetve a társadalom alapvető 
tevékenységeire és szolgáltatásaira kifejtett hatásának egyértelművé tétele.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív 
idősödési politikákat, valamint a 
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez az 
államigazgatás valamennyi szintjének és
számos nem kormányzati érdekelt fél 
intézkedésére szükség van; ezeket az Unió 
szintjén támogathatják az európai évvel 
kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a 
tudatosság növelése, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése. 
Nemzeti koordinátoroknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti
intézkedéseket koordinálják és 
összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
közleményében hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi kohézió és a nagyobb 
termelékenység érdekében az Európai Unió 
számára fontos a népesség időskori 
egészségének és aktivitásának ösztönzése. 
Javaslatot tett az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” kiemelt 
kezdeményezésre, amelynek keretében a 
tagállamok előmozdítanák az aktív
idősödési politikákat, valamint a 
„Szegénység elleni európai platform” 
kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a 
politikai céloknak az eléréséhez többszintű 
felelősségvállaláson alapuló 
megközelítésre van szükség, melynek 
révén valamennyi helyi és regionális 
hatóság szorosabb bevonására és 
intézkedésére kerül sor, illetve számos 
nem kormányzati érdekelt fél jön létre;
ezeket a szereplőket az Unió szintjén 
támogathatják az európai évvel kapcsolatos 
tevékenységek, melyek célja a tudatosság 
növelése, a bevált gyakorlatok cseréjének 
ösztönzése, valamint az együttműködés 
megteremtése. Nemzeti koordinátoroknak 
kell gondoskodniuk arról, hogy az 
intézkedéseket mind központi, mind 
decentralizált szinten koordinálják és 
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összehangolják az európai év átfogó 
célkitűzéseivel. A tervekben egyéb 
intézmények és érdekelt felek részvétele is 
szerepel.

Or. en

Indokolás

A társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európa 2020 stratégiában 
rögzített céloknak megfelelően a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése 
érdekében alapvető fontosságú a helyi és regionális hatóságok bevonása. A többszintű 
felelősségvállaláson alapuló megközelítéssel hozott intézkedések és kezdeményezések 
biztosítják a hatóságok elkötelezettségét. Továbbá a központi és decentralizált szinten lévő 
kormányzat aktív közreműködése és az európai évhez kapcsolódó tevékenységek pontos 
koordinációja révén új szinergiák alakulnak ki.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák jelentőségét hangsúlyozta az 
időskori jólét szempontjából, különösen a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítésére irányuló közös program 
megerősítését javasolva. Az európai 
digitális menetrend arra is javaslatot tesz 
továbbá, hogy összehangolt fellépéssel 
gyarapítsák valamennyi európai polgár 
digitális ismereteit, beleértve az időseket is, 
akik túlságosan nagy arányt képviselnek 
azon, az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió 
polgáron belül, akik még soha nem 
használták az internetet.

(13) „Az európai digitális menetrend” 
című, 2010. május 19-én elfogadott első 
EU2020-as kiemelt kezdeményezésről 
szóló közleményében a Bizottság az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásainak és 
szolgáltatásainak jelentőségét 
hangsúlyozta az időskori jólét 
szempontjából, különösen a saját 
lakókörnyezetben való életvitel segítésére 
irányuló közös program megerősítését 
javasolva. Az európai digitális menetrend 
arra is javaslatot tesz továbbá, hogy 
összehangolt fellépéssel gyarapítsák 
valamennyi európai polgár digitális 
ismereteit, beleértve az időseket is, akik 
túlságosan nagy arányt képviselnek azon, 
az uniós polgárok teljes létszámának 
körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió
polgáron belül, akik még soha nem 
használták az internetet.

Or. en
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Indokolás

Az IKT idősek számára jelentett szerepének tisztázása.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottság az Európa 2020 
stratégia kapcsán egy 2011 elején 
kezdődő, az időskori egészséggel és 
aktivitással kapcsolatos kísérleti projekt 
elindítását javasolta az Innovációs Unió 
keretében. A kísérleti projekt – amely az 
első innovációs partnerség – célja, hogy 
2020-ig az egészségesen eltöltött életévek 
számának kettővel történő növelése révén 
lehetővé váljék az állampolgárok számára,
hogy önállóan és jobb egészségben tovább 
éljenek. Célja továbbá, hogy az európai 
szociális és egészségügyi rendszerek 
fenntarthatósága és hatékonysága 
javuljon, és létrejöjjön az innovatív IKT-
alkalmazások és -szolgáltatások uniós és 
globális piaca. Ezáltal az uniós 
vállalkozások új lehetőségekhez 
juthatnak, növeli az EU versenyképességét 
és munkahelyeket teremt Európa 
régióiban.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk az EU intézkedéseiről és kezdeményezéseiről, el kell 
ismerni e nemrégiben bejelentett kísérleti projektet.
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez.

(15) Az aktív időskort számos uniós 
program támogatja, mint például az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alap, a 
PROGRESS-program, az egész életen át 
tartó tanulás programja, a közegészségügyi 
program, a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramba tartozó információs és 
kommunikációs technológiai, valamint 
társadalom-gazdaságtannal és humán 
tudományokkal kapcsolatos különleges 
programok, az információs társadalomban 
jólétben töltött időskorra irányuló 
cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló közös 
kutatás-fejlesztési program, a 
versenyképességi és innovációs program a 
jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra 
vonatkozó kísérleti végrehajtási 
projektekkel, valamint a városi mobilitás 
cselekvési terve. Az Unió az európai év 
keretében zajló tevékenységekhez a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 
esélyegyenlőség területén hatályos 
programok és önálló költségvetési tételek 
prioritásainak és szabályainak megfelelően 
– éves vagy többéves alapon – biztosít 
társfinanszírozást. Adott esetben más 
területeken, például az oktatás és a kultúra, 
az egészségügy, a kutatás, az információs 
társadalom, a regionális politika és a 
közlekedéspolitika terén működő 
programok és politikák is nyújthatnak 
támogatást az európai évhez, különösen,
ha erre a társadalmi kirekesztés problémái 
– a szegényes jóléti körülmények vagy a 
szegénység – miatt van szükség. 

Or. en
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Indokolás

Az EU néhány nagyvárosában és régiójában az idősek nem élvezhetik az aktív időskort 
előmozdító konkrét kezdeményezések nyújtotta előnyöket, mivel az átlagos jóléti normák alatti 
szinten vagy szegénységben élnek.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az aktív időskorral kapcsolatban 
javasolt európai év célkitűzéseit tagállami 
szinten nem lehet teljes mértékben 
megvalósítani, mivel ehhez 
transznacionális információcserére és a 
bevált gyakorlatok uniós szinten történő 
terjesztésére van szükség, ezért a javasolt 
intézkedés léptéke miatt uniós szinten 
jobban teljesíthetők. Az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
arányosság elvével összhangban e 
határozat nem lépi túl a szóban forgó 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(16) Az aktív időskorral kapcsolatban 
javasolt európai év célkitűzéseit tagállami 
szinten nem lehet teljes mértékben 
megvalósítani, mivel ehhez 
transznacionális információcserére és a 
bevált gyakorlatok uniós szinten történő 
terjesztésére van szükség. El kell ismerni, 
hogy a nagyvárosok, a régiók és a 
tagállamok kulcsfontosságú szerepet 
játszanak e konkrét intézkedések 
végrehajtásában, valamint azt, hogy e 
célkitűzések a szubszidiaritás elvének 
sérelme nélkül, valamint a javasolt 
intézkedések léptéke miatt jobban 
teljesíthetők, ha a kezdeményezés uniós 
szinten történik. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt arányosság 
elvével összhangban e határozat nem lépi 
túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elvének alapján az Európai Unió feladata az aktív időskor évének 
kezdeményezése. Ugyanakkor kulcsfontosságú a tagállamok regionális és helyi szereplőinek 
bevonása is a konkrét intézkedések végrehajtásába.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai 
évének (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor: a 
nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása európai évének (a 
továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

Or. en

Indokolás

Az európai év elnevezésének ezzel az alcímmel történő kiegészítésével rávilágítunk, hogy 
miért fontos a társadalom számára az aktív időskor előmozdítása: a nemzedékek közötti 
szolidaritás előmozdítása miatt. Ezenkívül arra is rávilágít, hogy mentalitásváltozásra és az 
aktív időskor tartós támogatásának kialakítására van szükség.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív 
időskor jobb lehetőségek és 
munkafeltételek megteremtését jelenti 
annak érdekében, hogy az idősebb 
munkavállalók szerepet játszhassanak a 
munkaerőpiacon, jelenti továbbá a 
társadalmi kirekesztés leküzdését a 
társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, 
valamint a jó egészség idős korban történő 
megőrzésének elősegítését. Mindezek 

Az európai év átfogó célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a tagállamok, a 
regionális és a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek és a civil társadalom által az 
aktív időskor ösztönzésére, valamint az 
annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 
többet tegyenek az ötvenes éveinek végén 
és afölött lévő gyorsan növekvő 
népességben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében, és ezáltal megőrizzék a 
nemzedékek közötti szolidaritást. Ennek 
eléréséhez kulcsfontosságú, hogy az 
európai év azon helyi és regionális 
projekteket és kezdeményezéseket 
támogassa és lendítse fel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy egy idősödő 
társadalom tagjai a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájáruljanak a 
közösséghez, valamint azt, hogy ebben az 
öregedő társadalomban az idősek 
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alapján a célkitűzések a következők: megfelelő védelemben, biztonságban és 
minőségi ellátásban részesüljenek.
Ezenfelül a tagállamok, valamint a 
nagyvárosok és a régiók feladata egy 
olyan keret megteremtése, amelyben az 
állami és a magánszektor érdekelt felei 
jól tudnak egymással együttműködni e 
közös célok érdekében. Az aktív időskor 
jobb lehetőségek és munkafeltételek 
megteremtését jelenti annak érdekében, 
hogy az idősebb munkavállalók szerepet 
játszhassanak a munkaerőpiacon és az 
önkéntes tevékenységekben, jelenti 
továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését 
a társadalmon belüli aktivitás 
ösztönzésével, valamint a jó egészség idős 
korban történő megőrzésének elősegítését. 
Mindezek alapján a célkitűzések a 
következők:

Or. en

Indokolás

Az önkéntesség európai évének fényében fontos annak hangsúlyozása, hogy az idősek 
önkéntes tevékenységek révén veszik ki részüket. A különböző szereplők csak egy egyértelmű 
keret segítségével tudnak egy idősödő társadalom tagjai számára előnyöket eredményező 
együttműködésben dolgozni.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tudatosítani a közvéleményben az aktív 
időskor értékét annak érdekében, hogy 
hangsúlyt kapjon az idősek hasznos 
szerepe a társadalomban és a gazdaságban, 
ösztönözni az aktív időskort és többet tenni 
az idősekben rejlő potenciál kiaknázása 
érdekében;

a tagállamok, nagyvárosok és régiók 
valamennyi szintjén tudatosítani a 
közvéleményben az aktív időskor értékét 
annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon 
az idősek hasznos szerepe a társadalomban 
és a gazdaságban, ösztönözni az aktív 
időskort, többet tenni az idősekben rejlő 
potenciál kiaknázása érdekében, az aktív 
időskort előkelő helyre tenni a nemzeti, 
regionális és helyi szintű érdekelt felek 
politikai napirendjében, valamint 
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előmozdítani a nemzedékek közötti 
szolidaritást;

Or. en

Indokolás

A közvélemény tudatosságát fokozó kampányok hatásának növeléséhez rendkívül fontos 
elkerülni csak a nemzeti jelleg előtérbe helyezését. A nemzeti kormányoknak be kell vonniuk a 
regionális és helyi önkormányzatok szereplőit intézkedéseikbe és fokozniuk kell 
elkötelezettségüket. Ezért ezeken a szinteken a közvélemény tudatosságát fokozó kampányokra 
van szükség. Hangsúlyozni kell, hogy a politikai napirend befolyásolása érdekében a 
kormányzat valamennyi szintjét tudatosító kampányok révén kell megközelíteni.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

minden szinten ösztönözni a tagállamok, 
illetve az érdekelt felek közötti vitát és 
fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az aktív 
idősödési politikákat, meghatározzák és 
terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést és a 
szinergiákat;

országos, regionális és helyi szinten
ösztönözni az állami és magánszektor 
szereplői közötti vitát, támogatást és 
fokozni a tapasztalatcserét annak 
érdekében, hogy nagyobb sikerrel 
előmozdítsák az aktív idősödési 
politikákat, meghatározzák és terjesszék a 
bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék 
az együttműködést és a szinergiákat;

Or. en

Indokolás

Az aktív időskor területén számos projektért és kezdeményezésért felelő összes felet tanulási 
tapasztalataik és bevált gyakorlataik megosztására kell ösztönözni.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 

keretrendszert kínálni a 
kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
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intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az 
érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

intézkedésekhez, például az IKT területén 
meglévő technológiai innovációra 
jótékony hatással lévő olyan környezet 
elősegítésével, amely egy idősödő 
társadalom jelentette kihívásnak megfelel 
és lehetővé teszi, hogy az állami és 
magánszektor szereplői országos, 
regionális és helyi szinten konkrét 
tevékenységek révén politikai 
irányvonalakat tudjanak kidolgozni és 
hosszú távú stratégiák kidolgozásával 
konkrét célkitűzések mellett tudjanak 
kötelezettséget vállalni az aktív időskorral 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Mivel az aktív időskor európai éve keretében a tagállami kormányzatok valamennyi szintjét 
próbálják bevonni; minden szint egyénileg koncentrál a közös politikák és a hosszú távú 
stratégiák kidolgozására, amelynek révén tartós eredmények születhetnek. Az idősödő 
társadalom jelentette kihívásnak megfelelő IKT-technológiák kifejlesztése lehetővé teszi a 
tagállamok számára egy olyan ezüstgazdaság kialakítását, amelyben az idősödő társadalom a 
gazdaság és az általános versenyképesség hasznára tud válni.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) az aktív időskor európai éve jegyében 
tett kezdeményezések decentralizált 
megközelítésűek lesznek, és biztosítják a 
többszintű felelősségvállalást.

Or. en

Indokolás

Fontos lesz a tagállamok regionális és helyi szereplőinek bevonása a konkrét intézkedések 
végrehajtásába. A többszintű felelősségvállalás biztosítja valamennyi érdekelt fél szorosabb 
bevonását, továbbá olyan alapot teremt, amelynek segítségével hosszú távú erőfeszítésekre és 
kezdeményezésekre kerülhet sor.
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort 
nevez ki, aki a tagállamnak az európai 
évben való részvétele megszervezéséért 
felelős. A nemzeti koordinátorok arról is 
gondoskodnak, hogy a nemzeti 
tevékenységek összehangolása megfelelő 
legyen. Továbbá a nemzeti koordinátorok 
a különböző projektek saját országukban 
történő végrehajtására vonatkozó 
stratégiai iránymutatás kialakításával egy 
olyan keretet hoznak létre, amely 
egyértelműen felügyeli a hatóságok és az 
érdekelt felek által regionális és helyi 
szinten hozott intézkedéseket az összhang 
megteremtésének elősegítése és az eddigi 
erőfeszítések hatékonyságának és 
koherenciájának biztosítása érdekében, 
valamint a következetlenségek és a 
felesleges ismétlések elkerülésére.

Or. en

Indokolás

A nemzeti koordinátoroknak a nemzeti, illetve a regionális és helyi szinten megvalósuló 
kezdeményezéseket és intézkedéseket kell irányítaniuk a felesleges ismétlések elkerülése és az 
összhang megteremtésének elősegítése érdekében.


