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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti 

Od počátku 80. let jsou každoročně na úrovni EU organizovány evropské roky, které se 
zaměřují na konkrétní témata. Jejich cílem je zvýšit povědomí veřejnosti a upozornit národní 
vlády na důležité otázky, které chtějí země EU společně zdůraznit. Například rok 2010 byl 
vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zatímco rok 2011 
bude (Evropským) rokem dobrovolné činnosti. Volba tématu roku je uskutečněna předem, aby 
mohly být zahájeny kampaně a přípravné práce.

Současný návrh pro Evropský rok 2012 je Aktivní stárnutí. Toto téma bude sloužit jako rámec 
pro zvyšování povědomí, určení a šíření osvědčených postupů a povzbuzování tvůrců politik 
i zúčastněných osob na všech úrovních s cílem podpořit aktivitu a činnost mezi „stárnoucími“ 
generacemi Evropy. 

Stejně jako v případě předchozích evropských roků budou navrhovaná opatření zahrnovat 
informační a propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, vnitrostátní, regionální 
i místní úrovni, které budou sdělovat a šířit klíčové informace o příkladech osvědčených 
postupů. Komise také doufá, že povzbudí všechny země EU, aby se před počátkem roku 2012 
zavázaly k realizaci konkrétních opatření a cílů, a mohly tak ke konci tohoto roku prezentovat 
konkrétní výsledky.

Komise uvedla, že se nesnaží získat konkrétní finanční prostředky pro daný rok, ale navrhuje, 
aby stejně jako v některých minulých letech byly finanční příspěvky na kampaně z jiné akce 
týkající se aktivního stárnutí poskytnuty v rámci různých existujících programů Společenství 
a správních rozpočtů. I když je tento přístup k financování vzhledem ke stavu hospodářství 
citlivý, zpravodaj chce zdůraznit problematičnost tématu, zejména s ohledem na rozpočtové 
položky, jejichž prostředky byly v poslední době sníženy a jež jsou již vyčleněny na 
financování dlouhodobých projektů a programů (např. programy celoživotního vzdělávání).

Připomínky 

Zpravodaj připouští, že v EU dochází k významnému stárnutí populace. Výsledky výzkumu 
uvádí, že od roku 2012 se začne snižovat počet evropského obyvatelstva v produktivním 
věku, zatímco počet obyvatelstva nad 60 let se bude i nadále zvyšovat přibližně o dva miliony 
lidí ročně. Nejsilnější tlak se očekává v letech 2015–2035, kdy generace narozená v období 
zvýšené porodnosti („baby boom“) odejde do důchodu. 

Stárnutí populace se stalo jednou z našich největších výzev. Stárnutí bude klást větší 
hospodářské a sociální požadavky na země v Evropě i země v mnoha jiných částech světa. Při 
posuzování těchto různých výzev musíme mít rovněž na paměti, že starší lidé představují 
vzácný a často opomíjený zdroj, který významně přispívá k zájmům našich společností. 
Musíme se proto pokusit dále využívat potenciální přínos starších lidí pro společnost.

Zpravodaj chce věnovat zvláštní pozornost pojmu aktivní. Zdůrazňuje, že pojem aktivní 
neodkazuje pouze na schopnost být fyzicky aktivní nebo být delší dobu zapojen do 
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pracovního procesu, ale aktivní by mělo také odkazovat na neustálou a aktivní účast člověka 
v sociálních, hospodářských, kulturních a občanských aktivitách.

Zpravodaj si je vědom, že problematika stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek 
určených tvůrcům politik; mezi nejvýznamnější otázky patří: 

1. Vzhledem k tomu, že lidé žijí déle, jak může být zlepšena kvalita života ve vyšším věku? 

2. Jak pomoci lidem zůstat aktivními s přibývajícím věkem?

3. Jak zajistit, aby mladší generace aktivně zohledňovala starší generaci? 

4. Jak nejlépe vyvážit úlohu rodiny a státu, pokud jde o péči o osoby, které s přibývajícím 
věkem potřebují péči? 

Aktivní stárnutí také znamená vytvářet více příležitostí pro starší osoby, jež jim umožní 
udržet se déle při zdraví a nadále přispívat společnosti prací či jinými způsoby. Například 
dobrovolná činnost musí být podporována širokou škálou politik na všech úrovních. Je proto 
přirozené, že Evropský rok dobrovolné činnosti předchází Roku aktivního stárnutí. Evropský 
parlament však již dříve uznal, že se evropské roky nesmí stát pouhým cvičením zaměřeným 
na zlepšení vztahů s veřejností, a že je třeba vyvinout veškeré úsilí k upevnění cílů a výsledků 
v kontextu konkrétních politik, programů a dalších iniciativ a zároveň poskytnout podněty pro 
nové činnosti a politiky.

Aktivní stárnutí je třeba řešit v různých oblastech, nejen na pracovišti, kde je nezbytné starším 
zaměstnancům nepřetržitě poskytovat příležitosti ke vzdělávání, aby bylo zajištěno, že lidé 
zůstanou aktivní. Starší lidé navíc potřebují být školeni v nových technologiích. Je také nutné 
mít na paměti, že „mezigenerační“ vzdělávání může překlenout nebo dokonce zvýšit 
zkušenosti získané učením a pomoci při předávání kulturních hodnot.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí. Zdravé 
stárnutí může přispět ke zvýšení účasti 
starších osob na trhu práce, může jim 

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí 
prostřednictvím kulturních činností 
(včetně sportu), které příznivě ovlivňují 
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umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

psychické a fyzické zdraví. Zdravé stárnutí 
může přispět ke zvýšení účasti starších 
osob na trhu práce, může jim umožnit být 
ve společnosti déle aktivní, může zlepšit 
individuální kvalitu jejich života a omezit 
tlak na systémy zdravotní a sociální péče.
Proto je třeba podporovat u starších lidí 
fyzickou aktivitu a sport a usnadnit jim za 
tímto účelem přístup k veřejným 
sportovním zařízením.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 22. února 2007 přijala Rada 
usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti 
s demografickými změnami v Evropě: 
přínos starších osob k hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji“, ve kterém 
zdůraznila potřebu zvýšit možnosti 
aktivního zapojení starších lidí, nové 
ekonomické příležitosti („stříbrná 
ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí 
poptávky starších lidí po určitých druzích 
zboží a služeb, jakož i význam kladného 
postoje veřejnosti vůči starším lidem.

(7) Dne 22. února 2007 přijala Rada 
usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti 
s demografickými změnami v Evropě: 
přínos starších osob k hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji“, ve kterém 
zdůraznila potřebu zvýšit možnosti 
aktivního zapojení starších lidí, zejména 
prostřednictvím dobrovolnictví, nové 
ekonomické příležitosti („stříbrná 
ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí 
poptávky starších lidí po určitých druzích 
zboží a služeb, jakož i význam kladného 
postoje veřejnosti vůči starším lidem. V 
rámci politiky rozšiřování, sousedství a 
rozvoje může být velmi užitečná služba 
odborníků v důchodu jako ta, která již 
existuje v mnoha zemích. Užitečná 
dobrovolná práce starších lidí je 
výborným příkladem nepostradatelného 
přínosu stárnoucí populace pro společnost 
a hospodářství a měla by být i do 
budoucna podporována.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry 
nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a 
muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde 
uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí 
ve snaze o aktivní a důstojný život vážným 
problémům, a navrhuje členským státům a 
Komisi přijmout řadu opatření. 

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry 
nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a 
muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde 
uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí 
ve snaze o aktivní a důstojný život vážným 
problémům, a navrhuje členským státům a 
Komisi přijmout řadu opatření. Iniciativy, 
s nimiž se počítá pro seniory, by se měly 
také týkat odvětví kultury a oblasti 
všeobecného rozvoje, aby tak byli starší 
lidé prostřednictvím svého začlenění 
a zapojení chráněni před sociálním 
vyloučením a samotou.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 –
strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ Komise zdůraznila, 
jak je pro sociální soudržnost a vyšší 
produktivitu důležité, aby Evropská unie 
podporovala zdravé a aktivní stárnutí 
populace. Navrhla stěžejní iniciativu 
„Program pro nové dovednosti a pracovní 
místa“, podle kterého by členské státy měly 
především podporovat politiku aktivního 
stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě“. Splnění 
cílů této politiky vyžaduje zapojení všech 
úrovní vlády i různých nevládních 
subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle 
podporovat činnostmi evropského roku 
zaměřenými na zvyšování povědomí a 
posílení výměny osvědčených postupů. 
Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na 
to, aby vnitrostátní opatření byla 

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 –
strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ Komise zdůraznila, 
jak je pro sociální soudržnost a vyšší 
produktivitu důležité, aby Evropská unie 
podporovala zdravé a aktivní stárnutí 
populace. Navrhla stěžejní iniciativu 
„Program pro nové dovednosti a pracovní 
místa“, podle kterého by členské státy měly 
především podporovat politiku aktivního 
stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě“. Při 
prosazování vzdělávacích iniciativ, jejichž 
cílem je rozšiřování znalostí a získávání 
technických dovedností seniorů, je vhodné 
využívat nové technologie. Splnění cílů 
této politiky vyžaduje zapojení všech 
úrovní vlády i různých nevládních 
subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle 
podporovat činnostmi evropského roku 
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koordinovaná a v souladu s celkovými cíli 
evropského roku. Rovněž se plánuje účast 
dalších institucí a zúčastněných stran. 

zaměřenými na zvyšování povědomí a 
posílení výměny osvědčených postupů. 
Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na 
to, aby vnitrostátní opatření byla 
koordinovaná a v souladu s celkovými cíli 
evropského roku. Rovněž se plánuje účast 
dalších institucí a zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie 
EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, 
Komise zdůraznila význam informačních 
a komunikačních technologií (IKT) pro 
důstojné stáří a navrhla především posílení 
společného programu asistovaného žití 
v domácím prostředí (Ambient Assisted 
Living – AAL). V Digitální agendě pro 
Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout 
společné akce za účelem zvýšení 
schopnosti práce s digitálními 
technologiemi všech Evropanů včetně 
starších osob – skupiny, která má mezi 150 
miliony občanů (30 % z celkového počtu 
obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, 
výrazné zastoupení. 

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie 
EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, 
Komise zdůraznila význam informačních 
a komunikačních technologií (IKT) pro 
důstojné stáří a navrhla především posílení 
společného programu asistovaného žití 
v domácím prostředí (Ambient Assisted 
Living – AAL). V Digitální agendě pro 
Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout 
společné akce za účelem zvýšení 
schopnosti práce s digitálními 
technologiemi všech Evropanů včetně 
starších osob – skupiny, která má mezi 150 
miliony občanů (30 % z celkového počtu 
obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, 
výrazné zastoupení. Zjednodušení 
přístupu k novým technologiím a 
zaškolování v jejich používání by dále 
zlepšilo příležitosti starších lidí, kteří by 
mohli mít užitek z celoživotního 
vzdělávání, a také by přispívalo k 
odstraňování překážek celoživotního 
vzdělávání, pokud jde o vzdálenost a 
zdravotní postižení.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení, program 
v oblasti veřejného zdraví, specifické 
programy v oblasti informačních a 
komunikačních technologií a v oblasti 
sociálně-ekonomických a humanitních věd 
v Sedmém rámcovém programu pro 
výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří 
v informační společnosti“, společný 
program výzkumu a vývoje v oblasti 
asistovaného žití v domácím prostředí 
(AAL), program pro konkurenceschopnost 
a inovace, který zahrnuje pilotní projekty 
na zavádění informačních a komunikačních 
technologií pro akční plán Důstojné stáří a 
Akční plán pro městskou mobilitu. 
Spolufinancování činností evropského roku 
ze strany Unie bude v souladu s prioritami 
a pravidly, které se na ročním nebo 
víceletém základě vztahují na stávající 
programy a autonomní rozpočtové linie 
v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí 
a rovných příležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohly evropský rok podpořit i 
programy a opatření v jiných oblastech, 
jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, regionální 
politika a dopravní politika.

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení a zejména 
program Grundtvig, program v oblasti 
veřejného zdraví, specifické programy 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a v oblasti sociálně-
ekonomických a humanitních věd 
v Sedmém rámcovém programu pro 
výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří 
v informační společnosti“, společný 
program výzkumu a vývoje v oblasti 
asistovaného žití v domácím prostředí 
(AAL), program pro konkurenceschopnost 
a inovace, který zahrnuje pilotní projekty 
na zavádění informačních a komunikačních 
technologií pro akční plán Důstojné stáří, 
přípravná akce CALYPSO pro sociální 
cestovní ruch a Akční plán pro městskou 
mobilitu. Spolufinancování činností 
evropského roku ze strany Unie bude 
v souladu s prioritami a pravidly, které se 
na ročním nebo víceletém základě vztahují 
na stávající programy a autonomní 
rozpočtové linie v oblastech zaměstnanosti, 
sociálních věcí a rovných příležitostí. Tam, 
kde je to vhodné, by mohly evropský rok 
podpořit i programy a opatření v jiných 
oblastech, jako jsou vzdělání a kultura, 
zdraví, výzkum, informační společnost, 
regionální politika a dopravní politika.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí členských 
států, regionálních a místních orgánů, 
sociálních partnerů a občanské společnosti 
zaměřené na podporu aktivního stárnutí a 
udělat více pro mobilizaci potenciálu 
rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let 
tak, aby byla zachována solidarita mezi 
generacemi. Aktivní stárnutí znamená 
vytvoření lepších příležitostí a pracovních 
podmínek pro starší pracovníky tak, aby 
mohli hrát svou roli na trhu práce, boj proti 
sociálnímu vyloučení posílením aktivního 
zapojení do společnosti a podporu 
zdravého stárnutí. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

Celkovým cílem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí členských 
států, regionálních a místních orgánů, 
sociálních partnerů a občanské společnosti 
zaměřené na podporu aktivního stárnutí 
a udělat více pro mobilizaci potenciálu 
rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let 
s cílem zachovat solidaritu mezi 
generacemi, zhodnotit obraz seniorů 
jakožto přirozené a plnohodnotné součásti 
společnosti a zdůraznit přínos, jímž je pro 
celou společnost neocenitelná zkušenost, 
kterou starší lidé získali za celý život. 
Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších 
příležitostí a pracovních podmínek pro 
placené i neplacené práce s cílem umožnit 
starším pracovníkům hrát svou roli na trhu 
práce a předávat své znalosti v tradičních 
profesích, boj proti sociálnímu vyloučení 
posílením aktivního zapojení do 
společnosti a podporu zdravého stárnutí 
pomocí podpory kulturních činností 
(včetně sportu). S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) zvýšit obecné povědomí o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost a 
hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a 
více se snažit o mobilizaci potenciálu 
starších osob;

(1) zvýšit obecné povědomí mezi obyvateli
o významu aktivního stárnutí a bojovat 
proti negativním stereotypům týkajícím se 
stáří s cílem vyzdvihnout užitečnost 
starších osob pro společnost a 
hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a 
více se snažit o mobilizaci potenciálu 
starších osob tím, že zdůrazní strategie 
celoživotního vzdělávání, včetně těch, 
které se týkají používání nových 



PE452.767v03-00 10/14 AD\856473CS.doc

CS

technologií;

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) podněcovat diskuzi a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit 
osvědčené postupy a podporovat 
spolupráci a součinnost;

(2) podněcovat diskuzi, vyměňovat si 
informace a rozvíjet vzájemnou výměnu 
zkušeností mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami na všech úrovních 
s cílem podporovat politiku aktivního 
stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy 
a podporovat spolupráci a součinnost;

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) nabídnout rámec pro závazky a 
konkrétní opatření, které umožní členským 
státům a zúčastněným stranám na všech 
úrovních, aby prostřednictvím konkrétních 
činností vypracovaly příslušné politiky a 
zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím 
se aktivního stárnutí.

(3) nabídnout rámec pro závazky a 
konkrétní opatření, které umožní členským 
státům a zúčastněným stranám na všech 
úrovních, aby prostřednictvím konkrétních 
činností vypracovaly příslušné politiky a 
zavázaly se ke specifickým a konkrétním 
cílům týkajícím se aktivního stárnutí 
prostřednictvím navržení dlouhodobých 
strategií, které pravidelně hodnotí 
účinnost tohoto rámce a specifických 
činností a cílů,

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) zajistit, aby členské státy podporovaly 
skupiny všech věkových kategorií ve 
vzájemném ovlivňování a spolupráci 
s cílem vytvořit kolegiální vztah mezi 
všemi generacemi, a bojovat tak proti 
diskriminaci a vykořisťování.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

informační, propagační a vzdělávací 
kampaně,

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně, včetně využívání nových 
sdělovacích prostředků a internetu,

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výměnu informací, zkušeností a 
osvědčených postupů,

– výměna informací, zkušeností 
a osvědčených postupů prostřednictvím 
vnitrostátních koordinátorů a kontaktních 
sítí vytvořených zúčastněnými stranami, 
které se podílejí na uskutečňování cílů 
Evropského roku,

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise a členské státy jsou 
povzbuzovány k poskytování větších 
příležitostí těm, kdo dobrovolně podporují 
starší občany a jsou zapojeni do programů 
na získání finančních prostředků, čímž 
pozitivním způsobem využijí své nadšení a 
zkušenosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise a členské státy zohlední při 
pořádání evropského roku rovnost mužů a 
žen.

3. Komise a členské státy zohlední při 
pořádání evropského roku rovnost mužů 
a žen a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí vnitrostátního 
koordinátora, který bude pověřen 
organizací účasti tohoto státu na 
evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři 
by měli dbát také na to, aby vnitrostátní 
opatření byla správně koordinována.

Každý členský stát určí vnitrostátního 
koordinátora, který bude pověřen 
organizací účasti tohoto státu na 
evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři 
by měli dbát také na to, aby vnitrostátní 
opatření byla správně koordinována a aby 
se organizace občanské společnosti plně 
podílely na definování a provádění 
činností souvisejících s Evropským rokem 
na místní, regionální a vnitrostátní 
úrovni.

Odůvodnění

Organizace občanské společnosti, které na místní a regionální úrovni přispívají k aktivnímu 
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stárnutí, jsou početné. Jejich zkušenost, znalosti a jejich prostředky významně doplňují 
působení veřejných orgánů. Musí proto být od počátku do konce zapojeny a zahrnuty do 
všech aktivit Evropského roku, a to na jakékoli úrovni.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání vnitrostátních 
koordinátorů za účelem koordinace na 
úrovni Unie a za účelem výměny informací 
včetně informací o přijatých závazcích a 
jejich provádění v členských státech.

Komise svolává zasedání vnitrostátních 
koordinátorů za účelem koordinace na 
úrovni Unie a za účelem výměny informací 
a znalostí, včetně informací o přijatých 
závazcích a jejich provádění v členských 
státech.
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