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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Od začiatku 80-tych rokov boli na úrovni EÚ takmer každý rok organizované Európske roky, 
ktoré sa zameriavali na konkrétne témy.  Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti a 
upriamiť pozornosť národných vlád na dôležité otázky, na ktoré chcú krajiny EÚ spoločne 
upozorniť. Napríklad rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, zatiaľ čo rok 2011 bude (Európskym) rokom dobrovoľníctva. Výber tém rokov je 
uskutočnený v predstihu tak, aby bolo možné pripraviť kampane a aby bolo možné vykonať 
prípravné práce.

Súčasný návrh pre Európsky rok 2012 je Aktívne starnutie. Táto téma má v úmysle slúžiť ako 
rámec na zvyšovanie povedomia, na identifikáciu a šírenie osvedčených postupov a 
povzbudzovať nielen politikov, ale aj zainteresované osoby na všetkých úrovniach k podpore 
myšlienky aktivity a činnosti medzi „starnúcimi“ generáciami Európy. 
Rovnako ako v prípade predchádzajúcich európskych rokov budú do opatrení zaradené 
informačné a propagačné kampane, podujatia a iniciatívy na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, ktorých cieľom bude odovzdávať kľúčové posolstvá a šíriť 
informácie o príkladoch osvedčených postupov. Komisia tiež dúfa, že povzbudí všetky 
krajiny EÚ, aby sa zaviazali k plneniu konkrétnych opatrení a cieľov už od začiatku roku 
2012, tak aby konkrétne úspechy mohli byť predložené koncom samotného roku 2012.

Komisia uviedla, že nejde o hľadanie konkrétnych prostriedkov na daný rok, ale navrhuje v 
súlade s niektorými predchádzajúcimi rokmi, aby finančné prostriedky kampaní súvisiacich s 
Aktívnym starnutím (atď.) boli poskytované podľa rôznych existujúcich programov 
Spoločenstva a administratívnych rozpočtov. Aj keď tento prístup k financovaniu je 
vzhľadom na stav ekonomiky rozumný, spravodajca chce upozorniť na problematickosť tejto 
otázky najmä vzhľadom na rozpočtové položky, ktoré v poslednej dobe čelili škrtom a ktoré 
sú už viazané na financovanie dlhodobých projektov a programov (napr. programy 
celoživotného vzdelávania).

Poznámky

Spravodajca pripúšťa, že EÚ je v procese významného starnutia populácie. Výsledky 
výskumov naznačujú, že od roku 2012 sa začne počet európskeho obyvateľstva v 
produktívnom veku znižovať, zatiaľ čo počet obyvateľov nad 60 rokov sa bude aj naďalej 
zvyšovať približne o dva milióny ľudí ročne. Najsilnejší tlak sa očakáva v období rokov 2015 
– 2035, kedy generácia z obdobia populačnej explózie nastúpi do dôchodku. 

Starnutie populácie sa stalo jedným z našich najväčších problémov. Starnutie bude klásť 
väčšie ekonomické a sociálne požiadavky na krajiny v Európe, ale rovnako aj v mnohých 
iných častiach sveta. Vzhľadom na tieto rôzne výzvy musíme tiež pripustiť, že starší ľudia sú 
vzácny, často krát prehliadaný zdroj, ktorý prináša našim spoločnostiam významný úžitok. 
Musíme sa preto pokúsiť o ďalšie využitie potenciálneho prínosu, ktorý môžu starší ľudia pre 
spoločnosť znamenať .
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Spravodajca chce venovať osobitnú pozornosť pojmu aktívny. Zdôrazňuje, že pojem aktívny
znamená nielen schopnosť byť fyzicky aktívny alebo schopnosť dlhodobejšie sa zúčastniť v 
pracovnom procese, ale pojem aktívny by mal rovnako odkazovať na kontinuálnu a aktívnu 
účasť osôb na sociálnych, ekonomických, kultúrnych a občianskych záležitostiach.

Spravodajca si je vedomý toho, že starnutie populácie kladie politikom mnoho základných 
otázok. Medzi najvýznamnejšie otázky patria:

1. Keďže ľudia žijú dlhšie, ako je možné zlepšiť kvalitu života v starobe? 

2. Ako pomôcť ľuďom zostať aktívnymi počas ich starnutia?

3. Ako zabezpečiť, aby mladšia generácia aktívne zohľadňovala staršiu generáciu? 

4. Ako najlepšie vyvážiť úlohu rodiny a štátu, pokiaľ ide o starostlivosť o ľudí, ktorí 
potrebujú pomoc počas starnutia? 

Aktívne starnutie prirodzene zahŕňa vytvorenie viacerých príležitostí pre starších ľudí, aby 
pokračovali v práci, aby zostali dlhšie zdraví a aby boli aj naďalej inými spôsobmi prospešní 
pre spoločnosť. Napríklad Dobrovoľníctvo musí byť podporované širokou škálou politík na 
všetkých úrovniach verejnej správy. Je preto prirodzené, že Rok dobrovoľníctva predchádza 
Roku aktívneho starnutia. Parlament už skôr uznal, že na to, aby sa zabránilo tomu, že 
európske roky sa stanú iba cvičeniami v oblasti vzťahov s verejnosťou, a aby zároveň
prinášali podnety na nové činnosti a politiky, je potrebné posilniť ciele a výsledky v rámci 
osobitných politík, programov a iných iniciatív.
Aktívne starnutie treba riešiť v rôznych oblastiach, v neposlednom rade na pracovisku, kde je 
potrebné nepretržite poskytovať vzdelávacie príležitosti aj pre starších zamestnancov, aby sa 
zabezpečilo, že ľudia zostanú aktívnymi. Starší ľudia navyše potrebujú odbornú prípravu v 
oblasti nových technológií. Treba tiež pripomenúť, že „medzigeneračné“ vzdelávanie môže 
premostiť a dokonca zlepšiť študijné skúsenosti a pomôcť pri odovzdávaní kultúrnych hodnôt.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vzhľadom na rastúci podiel starších 
ľudí v Európe je dnes viac než kedykoľvek 
predtým dôležité podporovať zdravé 
starnutie. Zdravé starnutie môže prispievať 
k zvýšenej účasti starších osôb na trhu 

(5) Vzhľadom na rastúci podiel starších 
ľudí v Európe je dnes viac než kedykoľvek 
predtým dôležité podporovať zdravé 
starnutie prostredníctvom podpory 
kultúrnych aktivít (vrátane športových), 
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práce, môže im umožniť byť v spoločnosti 
dlhšie aktívni, môže zlepšiť individuálnu 
kvalitu ich života a obmedziť tlak na 
systémy zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti.

ktoré pozitívne prispievajú k duševnému a 
telesnému zdraviu. Zdravé starnutie môže 
prispievať k zvýšenej účasti starších osôb 
na trhu práce, môže im umožniť byť v 
spoločnosti dlhšie aktívnymi, môže zlepšiť 
individuálnu kvalitu ich života a obmedziť 
tlak na systémy zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti. Na dosiahnutie tohto cieľa 
je vhodné podporovať fyzickú a športovú 
aktivitu starších osôb a v tejto súvislosti 
im uľahčiť prístup k verejným športovým 
zariadeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Dňa 22. februára 2007 prijala Rada 
uznesenie „Príležitosti a výzvy 
demografickej zmeny v Európe: prínos 
starších osôb k hospodárskemu a 
sociálnemu rozvoju“, v ktorom zdôraznila 
potrebu zvýšiť možnosti aktívneho 
zapojenia starších ľudí, nové ekonomické 
príležitosti („strieborná ekonomika“) 
vzniknuté v dôsledku rastúceho dopytu 
starších ľudí po určitých druhoch tovaru a 
služieb, ako i význam kladného postoja 
verejnosti voči starším ľuďom.

(7) Dňa 22. februára 2007 prijala Rada 
uznesenie „Príležitosti a výzvy 
demografickej zmeny v Európe: prínos 
starších osôb k hospodárskemu a 
sociálnemu rozvoju“, v ktorom zdôraznila 
potrebu zvýšiť možnosti aktívneho 
zapojenia starších ľudí, a to aj 
prostredníctvom dobrovoľníckej práce, 
nové ekonomické príležitosti („strieborná 
ekonomika“) vzniknuté v dôsledku 
rastúceho dopytu starších ľudí po určitých 
druhoch tovaru a služieb, ako i význam 
kladného postoja verejnosti voči starším 
ľuďom. V rámci politiky rozširovania a 
susedskej a rozvojovej politiky sa môže 
služba odborníkov na dôchodku, ktorá už 
existuje v mnohých krajinách, ukázať ako 
užitočná. Užitočná dobrovoľnícka práca 
starších ľudí je výborným príkladom 
významného prínosu starnúceho 
obyvateľstva pre spoločnosť a 
hospodárstvo a mala by sa v budúcnosti 
naďalej podporovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Dňa 8. júna 2009 prijala Rada závery 
nazvané „Rovnaké príležitosti pre ženy a 
mužov: aktívne a dôstojné starnutie“, kde 
uznáva, že staršie ženy a muži v celej EÚ 
čelia v snahe o aktívny a dôstojný život 
vážnym problémom, a navrhuje členským 
štátom a Komisii prijať celý rad opatrení. 

(8) Dňa 8. júna 2009 prijala Rada závery 
nazvané „Rovnaké príležitosti pre ženy a 
mužov: aktívne a dôstojné starnutie“, kde 
uznáva, že staršie ženy a muži v celej EÚ 
čelia v snahe o aktívny a dôstojný život 
vážnym problémom, a navrhuje členským 
štátom a Komisii prijať celý rad opatrení. 
Opatrenia plánované pre starších ľudí by 
mali zahŕňať aj kultúrne činnosti a 
činnosti na podporu všeobecného rozvoja s 
cieľom chrániť starších ľudí pred 
sociálnym vylúčením a samotou 
prostredníctvom ich začleňovania a 
zapájania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vo svojom oznámení „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu“ 
Komisia zdôraznila, ako je pre sociálnu 
súdržnosť a vyššiu produktivitu dôležité, 
aby Európska komisia podporovala zdravé 
a aktívne starnutie populácie. Navrhla 
kľúčovú iniciatívu „Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta“, podľa 
ktorého by členské štáty mali 
predovšetkým podporovať politiku 
aktívneho starnutia, a kľúčovú iniciatívu 
„Európska platforma na boj proti 
chudobe“. Splnenie cieľov tejto politiky 
vyžaduje zapojenie všetkých úrovní vlády i 
rôznych mimovládnych subjektov; na 
úrovni EÚ je možné tieto ciele podporovať 
činnosťami súvisiacimi s európskym 

(10) Vo svojom oznámení „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu“ 
Komisia zdôraznila, ako je pre sociálnu 
súdržnosť a vyššiu produktivitu dôležité, 
aby Európska komisia podporovala zdravé 
a aktívne starnutie populácie. Navrhla 
hlavnú iniciatívu „Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta“, podľa 
ktorého by členské štáty mali 
predovšetkým podporovať politiku 
aktívneho starnutia, a hlavnú iniciatívu 
„Európska platforma na boj proti 
chudobe“. Na podporu vzdelávacích 
iniciatív zameraných na to, aby si starší 
ľudia rozširovali poznatky a aby si mohli 
osvojovať technické zručnosti, by sa mali 
využívať nové technológie. Splnenie 
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rokom, ktoré sú zamerané na zvyšovanie 
povedomia a posilnenie výmeny 
osvedčených postupov. Vnútroštátni 
koordinátori by mali dbať na to, aby 
vnútroštátne opatrenia boli koordinované a 
v súlade s celkovými cieľmi európskeho 
roka. Tiež sa plánuje účasť ďalších 
inštitúcií a zúčastnených strán. 

cieľov tejto politiky si vyžaduje zapojenie 
všetkých úrovní vlády i rôznych 
mimovládnych subjektov; na úrovni Únie
je možné tieto ciele podporovať 
činnosťami súvisiacimi s európskym 
rokom, ktoré sú zamerané na zvyšovanie 
povedomia a posilnenie výmeny 
osvedčených postupov. Vnútroštátni 
koordinátori by mali dbať na to, aby 
vnútroštátne opatrenia boli koordinované a 
v súlade s celkovými cieľmi európskeho 
roka. Tiež sa plánuje účasť ďalších 
inštitúcií a zúčastnených strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Vo svojom oznámení „Digitálny 
program pre Európu“, prvej kľúčovej
iniciatíve stratégie EÚ do roku 2020 
prijatej 19. mája 2010, Komisia zdôraznila 
význam informačných a komunikačných 
technológií (IKT) pre dôstojnú starobu a 
navrhla predovšetkým posilnenie 
spoločného programu bývania s podporou 
okolia (Ambient Assisted Living – AAL). 
V Digitálnom programe pre Európu bolo 
tiež odporučené prijať spoločné opatrenia 
za účelom zvýšenia schopnosti práce s 
digitálnymi technológiami všetkých 
Európanov vrátane starších osôb – skupiny, 
ktorá má výrazne zastúpenie medzi 150 
miliónmi občanov (okolo 30 % z 
celkového počtu obyvateľov), ktorí internet 
nikdy nepoužili. 

(13) Vo svojom oznámení „Digitálny 
program pre Európu“, prvej hlavnej
iniciatíve stratégie EÚ do roku 2020 
prijatej 19. mája 2010, Komisia zdôraznila 
význam informačných a komunikačných 
technológií (IKT) pre dôstojnú starobu a 
navrhla predovšetkým posilnenie 
spoločného programu bývania s podporou 
okolia (Ambient Assisted Living – AAL). 
V Digitálnom programe pre Európu bolo 
tiež odporučené prijať spoločné opatrenia 
za účelom zvýšenia schopnosti práce s 
digitálnymi technológiami všetkých 
Európanov vrátane starších osôb – skupiny, 
ktorá má výrazne zastúpenie medzi 150 
miliónmi občanov (okolo 30 % z 
celkového počtu obyvateľov), ktorí internet 
nikdy nepoužili. Uľahčenie prístupu k 
novým technológiám a poskytovanie 
školení v používaní nových technológií by 
ďalej zlepšilo možnosti starších osôb 
získavať prospech z celoživotného 
vzdelávania a prispelo by aj k odstráneniu 
prekážok celoživotného vzdelávania 
týkajúcich sa vzdialenosti a zdravotných 
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postihnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na aktívne starnutie sa zameriava 
niekoľko programov EÚ, ako je Európsky 
sociálny fond, Európsky fond regionálneho 
rozvoja, program PROGRESS, program 
celoživotného vzdelávania, program v 
oblasti verejného zdravia, špecifické 
programy v oblasti informačných a 
komunikačných technológií a v oblasti 
sociálno-ekonomických a humanitných 
vied v Siedmom rámcovom programe pre 
výskum a vývoj, akčný plán „Dôstojné 
starnutie v informačnej spoločnosti“, 
spoločný program výskumu a vývoja v 
oblasti bývania s podporou okolia (AAL), 
program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, ktorý zahŕňa pilotné projekty na 
zavádzanie informačných a 
komunikačných technológií pre dôstojné 
starnutie a akčný plán mestskej mobility. 
Spolufinancovanie činností európskeho 
roka zo strany EÚ bude v súlade s 
prioritami a pravidlami, ktoré sa na ročnom 
alebo viacročnom základe vzťahujú na 
existujúce programy a autonómne 
rozpočtové línie v oblastiach 
zamestnanosti, sociálnych vecí a 
rovnakých príležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohli európsky rok podporiť i 
programy a opatrenia v iných oblastiach, 
ako sú vzdelanie a kultúra, zdravie, 
výskum, informačná spoločnosť, 
regionálny politika a dopravná politika.

(15) Na aktívne starnutie sa zameriava 
niekoľko programov Únie, ako je Európsky 
sociálny fond, Európsky fond regionálneho 
rozvoja, program PROGRESS, program 
celoživotného vzdelávania, a najmä 
program Grundtvig, program v oblasti 
verejného zdravia, špecifické programy v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií a v oblasti sociálno-
ekonomických a humanitných vied v 
Siedmom rámcovom programe pre výskum 
a vývoj, akčný plán „Dôstojné starnutie v 
informačnej spoločnosti“, spoločný 
program výskumu a vývoja v oblasti 
bývania s podporou okolia (AAL), 
program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, ktorý zahŕňa pilotné projekty na 
zavádzanie informačných a 
komunikačných technológií pre dôstojné 
starnutie, prípravná činnosť Calypso 
týkajúca sa sociálneho turistického ruchu
a akčný plán mestskej mobility. 
Spolufinancovanie činností európskeho 
roka Úniou bude v súlade s prioritami a 
pravidlami, ktoré sa na ročnom alebo 
viacročnom základe vzťahujú na existujúce 
programy a autonómne rozpočtové línie v 
oblastiach zamestnanosti, sociálnych vecí a 
rovnakých príležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohli európsky rok podporiť i 
programy a opatrenia v iných oblastiach, 
ako sú vzdelanie a kultúra, zdravie, 
výskum, informačná spoločnosť, 
regionálna politika a dopravná politika.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celkovým cieľom európskeho roka je 
podnecovať a podporovať úsilie členských 
štátov, regionálnych a miestnych orgánov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti zamerané na podporu 
aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie 
úsilie pre mobilizáciu potenciálu rýchle 
rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov 
tak, aby bola zachovaná solidarita medzi 
generáciami. Aktívne starnutie znamená 
vytvorenie lepších príležitostí a 
pracovných podmienok pre starších 
pracovníkov tak, aby mohli zohrávať svoju 
úlohu na trhu práce, boj proti sociálnemu 
vylúčeniu posilnením aktívneho zapojenia 
do spoločnosti a podporu zdravého 
starnutia. S ohľadom na uvedené má 
európsky rok tieto ciele:

Celkovým cieľom európskeho roka je 
podnecovať a podporovať úsilie členských 
štátov, ich regionálnych a miestnych 
orgánov, sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti zamerané na podporu 
aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie 
úsilie o mobilizáciu potenciálu rýchlo 
rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov 
tak, aby bola zachovaná solidarita medzi 
generáciami, aby sa podporil obraz 
starších ľudí ako prirodzenej a 
plnohodnotnej súčasti spoločnosti a 
vyzdvihol prínos, ktorý majú pre celú 
spoločnosť neoceniteľné skúsenosti 
nadobudnuté staršími osobami počas 
celého ich života. Aktívne starnutie 
znamená vytvorenie lepších príležitostí a 
pracovných podmienok v prípade platenej 
aj neplatenej práce s cieľom umožniť 
starším pracovníkom, aby mohli zohrávať 
svoju úlohu na trhu práce a odovzdávať 
ďalej svoje vedomosti v oblasti tradičných 
profesií, boj proti sociálnemu vylúčeniu 
posilnením aktívneho zapojenia do 
spoločnosti a podporu zdravého starnutia 
prostredníctvom podpory kultúrnych 
aktivít (vrátane športových). S ohľadom na 
uvedené má európsky rok tieto ciele:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zvyšovať všeobecné povedomie o 
význame aktívneho starnutia s cieľom 
vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre 
spoločnosť a hospodárstvo, podporovať 

1. zvyšovať všeobecné povedomie 
obyvateľstva o význame aktívneho 
starnutia a bojovať proti negatívnym 
stereotypom v súvislosti so starobou s 
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aktívne starnutie a viac sa snažiť o 
mobilizáciu potenciálu starších osôb,

cieľom vyzdvihnúť užitočnosť starších 
osôb pre spoločnosť a hospodárstvo, 
podporovať aktívne starnutie a viac sa 
snažiť o mobilizáciu potenciálu starších 
osôb zdôrazňovaním stratégií 
celoživotného vzdelávania vrátane tých, 
ktoré sa týkajú využívania nových 
technológií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. podnecovať diskusiu a rozvíjať 
vzájomnú výmenu skúseností medzi 
členskými štátmi a zúčastnenými stranami 
na všetkých úrovniach s cieľom 
podporovať politiku aktívneho starnutia, 
stanoviť a šíriť osvedčené postupy a 
podporovať spoluprácu a súčinnosť,

2. podnecovať diskusiu, vymieňať si 
informácie a rozvíjať vzájomnú výmenu 
skúseností medzi členskými štátmi a 
zúčastnenými stranami na všetkých 
úrovniach s cieľom podporovať politiku 
aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť 
osvedčené postupy a podporovať 
spoluprácu a súčinnosť,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ponúknuť rámec pre záväzky a 
konkrétne opatrenia, ktoré umožnia 
členským štátom a zúčastneným stranám 
na všetkých úrovniach, aby 
prostredníctvom konkrétnych činností 
vypracovali príslušné politiky a zaviazali 
sa ku konkrétnym cieľom týkajúcim sa 
aktívneho starnutia.

3. ponúknuť rámec pre záväzky a 
konkrétne opatrenia, ktoré umožnia 
členským štátom a zúčastneným stranám 
na všetkých úrovniach, aby 
prostredníctvom konkrétnych činností 
vypracovali príslušné politiky a zaviazali 
sa ku konkrétnym a presným cieľom 
týkajúcim sa aktívneho starnutia 
prostredníctvom vypracovania dlhodobých 
stratégií a pravidelného hodnotenia 
účinnosti tohto rámca a konkrétnych 
činností a cieľov,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zabezpečiť, aby členské štáty nabádali 
skupiny všetkých vekových kategórií 
vytvárať vzájomné vzťahy, vzájomne 
spolupracovať a mať kolegiálne vzťahy 
medzi všetkými generáciami, čím sa 
umožní bojovať proti diskriminácii a 
vykorisťovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– informačné, propagačné a vzdelávacie 
kampane,

– informačné, propagačné a vzdelávacie 
kampane vrátane používania nových médií 
a internetu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– výmena informácií, skúseností 
a osvedčených postupov,

– výmena informácií, skúseností a 
osvedčených postupov prostredníctvom 
národných koordinátorov a kontaktných 
sietí vytvorených subjektmi zapojenými do 
uskutočňovania cieľov európskeho roka,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia a členské štáty sú nabádané 
na vytváranie väčších príležitostí pre tých, 
ktorí dobrovoľne pomáhajú starším 
osobám a zapájajú sa do programov 
zbierok finančných prostriedkov, tak aby 
sa ich nadšenie a skúsenosti využili v 
prospech pozitívneho cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia a členské štáty zohľadnia pri 
realizácii európskeho roka rodovú rovnosť.

3. Komisia a členské štáty zohľadnia pri 
realizácii európskeho roka rodovú rovnosť 
a osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát určí vnútroštátneho 
koordinátora, ktorý bude zodpovedný za 
organizáciu účasti tohto štátu na 
európskom roku. Vnútroštátni koordinátori 
by mali dbať tiež na to, aby vnútroštátne 
aktivity boli správne koordinované.

Každý členský štát určí vnútroštátneho 
koordinátora, ktorý bude zodpovedný za 
organizáciu účasti tohto štátu na 
európskom roku. Vnútroštátni koordinátori 
by mali dbať tiež na to, aby vnútroštátne 
aktivity boli správne koordinované a aby 
sa do vymedzovania a zavádzania činností 
európskeho roku na miestnej, regionálnej 
a celoštátnej úrovni plne zapájali 
organizácie občianskej spoločnosti.
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Odôvodnenie

Organizácie občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú na miestnej a regionálnej úrovni k 
aktívnemu starnutiu, sú početné. Ich skúsenosť, znalosti a prostriedky by mohli predstavovať
významný doplnok k úsiliu orgánov verejnej správy. Musia byť preto zapojené a začlenené do 
všetkých fáz činností európskeho roka na všetkých úrovniach činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zvoláva zasadnutia vnútroštátnych 
koordinátorov za účelom koordinácie na 
úrovni EÚ a za účelom výmeny informácií 
vrátane informácií o prijatých záväzkoch a 
ich realizácii v členských štátoch.

Komisia zvoláva zasadnutia vnútroštátnych 
koordinátorov za účelom koordinácie na 
úrovni Únie a za účelom výmeny 
informácií a vedomostí vrátane informácií 
o prijatých záväzkoch a ich realizácii v 
členských štátoch.
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