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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit att 2012 ska utses till ”Europaåret för aktivt åldrande”. Det 
allmänna målet med detta Europaår 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. Kommissionen fastställer att 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. 

I artikel 2 i förslaget till beslut räknas ett antal mål upp. De konkreta åtgärder som ska vidtas 
för att de ska uppnås sammanfattas i artikel 3 och omfattar initiativ som ska organiseras och 
genomföras av EU och medlemsstaternas nationella, regionala och myndigheter. 

Syftet med de ändringsförslag regionalutskottet föreslår är således att

– se till att aktivt åldrande förankras på den politiska agendan,

– en undertitel fogas till namnet på Europaåret – Främja solidaritet mellan generationerna 
– som ytterligare framhäver ett viktigt skäl till varför samhällen ska främja aktivt 
åldrande,

– betona den huvudroll Europaåret kan spela för att stödja och främja lokala och 
regionala projekt och initiativ som gör det möjligt för äldre att bidra till sitt 
lokalsamhälle och dra nytta av god trygghet, säkerhet och hälso- och sjukvård,

– se till att den allmänna medvetenheten ökar i städer och regioner i medlemsstaterna,

– se till att de initiativ som tas inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande bygger på 
ett decentraliserat tillvägagångssätt och, vilket betonas i den territoriella pakten för 
lokala och regionala myndigheter om Europa 2020-strategin, ansvarstagande på flera 
nivåer,

– tillhandahålla korrekt samordning, konsekvens och effektivitet genom utformningen av 
en strategisk vägledning om genomförande av de projekt som inleds med anledning av 
Europaåret,

– höja medvetenheten om vikten av utveckling av informations- och 
kommunikationsteknik som effektivt kan erbjuda lösningar på de problem som ett 
åldrande samhälle innebär.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
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som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kommissionen ska enligt artikel 156 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
underlätta för dem att samordna sina 
åtgärder på det socialpolitiska området.

Or. en

Motivering

Tillägg på grund av de nya institutionella ramarna som stadgas i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 2

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 mycket 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 att den konkreta demografiska 
förändringen står EU emellertid inför ett 
antal utmaningar som exempelvis 
minskande befolkning i vissa städer och 
regioner, ett högt tryck på 
pensionsfonderna och problemen med att 
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upprätthålla hållbarheten i finansieringen 
av hälso- och sjukvården och de 
offentliga tjänsterna.

Or. en

Motivering

Förtydligande för att sammanfatta ett antal demografiska utmaningar som åldrandet för med 
sig och deras konsekvenser för grundläggande verksamheter och tjänster i vårt samhälle.

Ändringsförslag 3

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 
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.

(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 
åldrande, och ”Europeisk plattform mot 
fattigdom”. För att nå dessa mål krävs det 
ett tillvägagångssätt som bygger på 
ansvarstagande på flera nivåer, vilket 
stärker samtliga lokala och regionala 
myndigheters samt olika icke-statliga 
aktörers deltagande och insatser. Dessa 
aktörer bör få stöd på EU-nivå, genom de 
åtgärder som vidtas för att sprida 
information, främja utbytet av bra 
lösningar under Europaåret och skapa 
synergieffekter. De nationella samordnarna 
bör se till att såväl den centralstyrda som 
den decentraliserade verksamheten i 
medlemsstaterna samordnas och att den 
ligger i linje med Europaårets övergripande 
mål. Övriga institutioner och berörda parter 
ska enligt planerna också delta.
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Or. en

Motivering

I syfte att främja en åldrande befolkning som är frisk och aktiv, något som gynnar den sociala 
sammanhållningen och främjar produktiviteten och som eftersträvas i Europa 2020-strategin, 
är det mycket viktigt att samarbeta med lokala och regionala myndigheter. Genom att låta 
åtgärder och initiativ utgå från ett tillvägagångssätt som bygger på ansvarstagande på flera 
nivåer säkerställer man dessa myndigheters deltagande. Genom att både den centrala 
statsförvaltningen och decentraliserade myndigheter engageras aktivt och genom att den 
verksamhet som genomförs under Europaåret samordnas korrekt kommer nya synergieffekter 
att uppstå.

Ändringsförslag 4

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
kommunikationstekniska tillämpningar 
och tjänster 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.

Or. en

Motivering

Klargörande av hur informations- och kommunikationstekniken bidrar till att förenkla 
tillvaron för äldre människor.
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen har i samband med 
”Europa 2020” föreslagit att ett 
pilotprojekt om aktivt och friskt åldrande 
ska lanseras i början av 2011 inom ramen 
för innovationsunionen. Syftet med detta 
pilotprojekt, som är det första 
innovationspartnerskapet, är att senast 
2020 göra det möjligt för människor att 
klara sig på egen hand och vara friska 
längre, genom att man fördubblar det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår. 
Genom pilotprojektet strävar man även 
efter att göra de sociala systemen och 
hälso- och sjukvårdssystemen i EU mer 
hållbara och effektiva samt efter att skapa 
en EU-marknad och en global marknad 
för innovativa informations- och 
kommunikationstekniska tillämpningar 
och tjänster.  Detta skulle ge företagen i 
EU nya möjligheter och därmed förbättra 
EU:s konkurrenskraft och öka 
sysselsättningen i EU:s regioner.

Or. en

Motivering

I syfte att möjliggöra en vidare överblick över EU:s åtgärder och initiativ är det lämpligt att 
erkänna detta nyligen offentliggjorda pilotprojekt.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 

(15) Många EU-program omfattar åtgärder 
som främjar ett aktivt åldrande, bland annat 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
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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.

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, särskilt när detta behövs 
med hänsyn till den sociala integrationen, 
t.ex. på grund av bristande välfärd eller 
till och med fattigdom.

Or. en

Motivering

I vissa av EU:s städer och regioner kan äldre människor inte dra fördel av konkreta initiativ 
som främjar ett aktivt åldrande på grund av att de lever under förhållanden som inte når upp 
till genomsnittliga välfärdsstandarder; i vissa fall lever de till och med i fattigdom.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Målen för Europaåret för aktivt 
åldrande kan inte till fullo uppnås på 
medlemsstatsnivå eftersom det behövs 
informationsutbyte över gränserna och 
spridning av bra lösningar i hela EU. Med 
hänsyn till den föreslagna verksamhetens 
omfattning kan målen därför uppnås bättre 
på EU-nivå. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen går inte 
detta beslut utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå dessa mål.

(16) Målen för Europaåret för aktivt 
åldrande kan inte till fullo uppnås på 
medlemsstatsnivå eftersom det behövs 
informationsutbyte över gränserna och 
spridning av bra lösningar i hela EU. Det 
måste framhållas att städer, regioner och 
medlemsstater spelar en central roll för 
genomförandet av dessa specifika 
verksamheter, och att dessa mål, utan att 
det påverkar tillämpningen av 
subsidiaritetsprincipen och med hänsyn 
till den föreslagna verksamhetens 
omfattning, kan uppnås bättre när 
initiativet tas på EU-nivå. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen går inte 
detta beslut utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå dessa mål.

Or. en

Motivering

Med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen är det upp till Europeiska unionen att inleda 
ett år för aktivt åldrande. Det kommer dock att vara av central betydelse att regionala och 
lokala aktörer i medlemsstaterna deltar i genomförandet av specifika åtgärder.

Ändringsförslag 8

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: Främja solidaritet mellan 
generationerna (nedan kallat Europaåret).

Or. en
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Motivering

Genom att man fogar denna undertitel till Europaårets namn täcker man in ett viktigt skäl till 
varför samhällena ska främja aktivt åldrande, nämligen att främja solidaritet mellan 
generationerna. Dessutom täcker namnet in det faktum att människors mentalitet måste 
ändras och att det krävs varaktigt stöd för aktivt åldrande.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – inledningen

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 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. För att man ska uppnå 
detta mål är det mycket viktigt att 
Europaåret stöder och främjar lokala och 
regionala projekt och initiativ som gör det 
möjligt för människor i ett åldrande 
samhälle att i största möjliga utsträckning 
bidra till sitt samhälle och som låter de 
äldre människorna i detta åldrande 
samhälle komma i åtnjutande av god 
trygghet och säkerhet samt kvalitetsvård. 
Dessutom är det medlemsstaternas och 
deras städers och regioners uppgift att se 
till att det skapas en ram inom vilken 
offentliga och privata aktörer kan 
samarbeta effektivt för att uppnå dessa 
mål. Aktivt åldrande innebär att man 
skapar bättre möjligheter och 
arbetsförhållanden som gör det möjligt för 
äldre arbetstagare att förvärvsarbeta och 
delta i frivilligarbete, att man försöker 
motverka social utestängning genom att 
uppmuntra ett aktivt deltagande i 
samhällslivet och att man främjar äldre 
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personers hälsa. De konkreta målen är 
följande:

Or. en

Motivering

Med hänsyn till Europaåret för volontärarbete är det viktigt att betona de bidrag som äldre 
människor ger via frivilligarbete. Endast om det finns en klar och tydlig ram kan olika aktörer 
samarbeta för att skapa fördelar för människorna i ett åldrande samhälle.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

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 på alla förvaltningsnivåer i 
medlemsstaterna, städerna och 
regionerna höja det allmänna 
medvetandet om värdet av aktivt åldrande 
och lyfta fram de viktiga bidrag äldre 
människor kan ge samhället och ekonomin, 
att främja aktivt åldrande, att satsa på att ta 
till vara potentialen hos äldre, att placera 
aktivt åldrande högt upp på nationella, 
regionala och regionala aktörers politiska 
agenda och att främja solidaritet mellan 
generationerna.

Or. en

Motivering

För att allmänna upplysningskampanjer ska få så stort genomslag som möjligt är det mycket 
viktigt att undvika att de endast genomförs på riksnivå. Nationella myndigheter bör inkludera 
regionala och lokala myndigheter i sin verksamhet och främja deras deltagande. I detta 
sammanhang krävs det allmänna upplysningskampanjer på dessa nivåer. Det måste betonas 
att det för att påverka de politiska agendorna krävs att upplysningskampanjerna riktar sig till 
alla förvaltningsnivåer.
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Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – 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, ge stöd och utveckla 
ett utbyte av information och erfarenheter 
mellan offentliga och privata aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå, i syfte 
att bättre främja åtgärder för aktivt 
åldrande, hitta exempel på god praxis och 
sprida dessa samt att uppmuntra samarbete 
och synergieffekter.

Or. en

Motivering

Alla aktörer som är ansvariga för att genomföra ett stort antal projekt och initiativ med 
koppling till aktivt åldrande bör uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter och 
beprövade lösningar.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Att skapa förutsättningar för åtaganden 
och konkreta handlingar, t.ex. att främja 
en miljö som gynnar innovation inom 
informations- och kommunikationsteknik 
som kan erbjuda lösningar på de problem 
som ett samhälle med en åldrande 
befolkning innebär, vilket gör det möjligt 
för de offentliga och privata aktörerna på 
nationell, regional och lokal nivå att 
utforma politiken genom särskilda åtgärder 
och ställa upp konkreta mål för aktivt 
åldrande genom utvecklingen av 
långsiktiga strategier.

Or. en
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Motivering

Eftersom Europaåret för aktivt åldrande bör sträva efter att engagera myndigheter på alla 
förvaltningsnivåer i medlemsstaterna, bör alla dessa myndigheter vara särskilt inriktade på 
att ta fram en gemensam politik och långsiktiga strategier som kan ge varaktiga effekter. 
Genom att utveckla informations- och kommunikationsteknik som kan erbjuda lösningar på 
de problem som ett samhälle med en åldrande befolkning innebär kan medlemsstaterna skapa 
en silverekonomi, inom ramen för vilken ekonomin och den övergripande konkurrenskraften 
gynnas av en åldrande befolkning.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De initiativ som tas inom ramen för 
Europaåret för aktivt åldrande kommer 
att bygga på ett decentraliserat 
tillvägagångssätt och på ansvarstagande 
på flera nivåer.

Or. en

Motivering

Det kommer att vara viktigt att se till regionala och lokala aktörer i medlemsstaterna deltar i 
genomförandet av specifika åtgärder. Genom att ansvarstagandet är fördelat på flera nivåer 
säkerställs att alla berörda aktörer deltar aktivt. Dessutom bör det leda till att det skapas en 
grund för genomförandet av insatser och initiativ med varaktiga effekter.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 4

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. Den 
nationella samordnaren bör utforma en 
strategisk vägledning om genomförandet 
av de olika projekten i sitt land och skapa 
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en ram som gör det möjligt att tydligt 
överblicka de åtgärder som vidtas av 
myndigheter och berörda aktörer på 
regional och lokal nivå för att främja 
synergier och säkerställa att de 
genomförda insatserna är effektiva och 
enhetliga och för att undvika 
inkonsekvenser eller överlappning.

Or. en

Motivering

De nationella samordnarna ska handha initiativ och åtgärder som genomförs på såväl 
nationell som regional och lokal nivå i syfte att undvika överlappning och främja skapandet 
av synergieffekter.


