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Pozměňovací návrh 25
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
roku aktivního stárnutí (2012) (text 
s významem pro EHP)

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
roku aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity (2012) (text s významem pro 
EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle článku 25 Listiny základních 
práv Unie uznává a respektuje práva 
starších osob na to, aby vedly důstojný a 
nezávislý život a podílely se na 
společenském a kulturním životě.

(3) Podle článku 25 Listiny základních 
práv Unie uznává a respektuje práva 
starších osob na to, aby měly přístup 
k odpovídající zdravotní a sociální péči, 
vedly důstojný a nezávislý život a podílely 
se na společenském a kulturním životě.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Stárnutí je jistě výzvou pro celou 
společnost a všechny generace v Evropě, 
ale také otázkou mezigenerační solidarity 
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a především role rodiny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 28
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Podle článku 34 Listiny základních 
práv Unie uznává a respektuje nárok na 
přístup k dávkám sociálního zabezpečení 
a k sociálním službám zajišťujícím 
ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Podle článku 35 Listiny základních 
práv Unie uznává právo každého na 
vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře zdravého a aktivního 
stárnutí a zajištění toho, aby generace 
baby-boomu, které jsou celkově zdravější a 
vzdělanější než jiné ročníky před nimi, 
měly dobré podmínky pro zaměstnanost a 
aktivní zapojení do společnosti. Je nutné 
prosazovat flexibilitu pracovních vztahů –
především tzv. atypické smlouvy – aby 
každý mohl pracovat podle svých 
možností.

Or. cs

Pozměňovací návrh 31
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby rychle rostoucí počet 
obyvatel, kterým je v současné době 50 a 
více let, kteří jsou celkově zdravější a 
vzdělanější než předchozí generace, měl
dobré podmínky pro zaměstnanost a 
aktivní zapojení do společnosti a 
rodinného života.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely, zvláště v době 
hospodářského zpomalení a zvýšených 
rozpočtových omezení. Hlavní odpověď na 
tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

Or. en

Odůvodnění

V době hospodářské recese je více než kdy jindy nezbytné se otázce demografických změn 
věnovat a udržitelným a přiměřeným způsobem uspokojit očekávané potřeby stárnoucí 
společnosti.

Pozměňovací návrh 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
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než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do rodinného, sociálního a 
společenského života, například v podobě 
dobrovolnické práce, celoživotního 
vzdělávání, kulturního vyjádření a sportu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Jedna 
z odpovědí na tyto náhlé změny ve věkové 
struktuře spočívá v podpoře aktivního 
stárnutí a zajištění toho, aby generace 
baby-boomu, které jsou celkově zdravější a 
vzdělanější než jiné ročníky před nimi, 
měly dobré podmínky pro zaměstnanost a 
aktivní zapojení do společnosti. Další 
možnou odpovědí je podpora solidarity 
mezi generacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
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evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti. Pro posílení 
aktivního stárnutí je proto třeba přijmout 
mnohorozměrný přístup a podporovat 
opatření uplatnitelná v rámci celého 
života, nikoli jen pro určitou věkovou 
skupinu.

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měly dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře vytvoření udržitelné 
kultury celoživotního aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby rychle rostoucí počet 
obyvatel, kterým je v současné době 55 let 
a více, kteří jsou celkově zdravější a 
vzdělanější než předchozí generace, měl
dobré podmínky pro zaměstnanost a aby se
aktivně  zapojoval do společnosti a 
rodinného života.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře aktivního stárnutí a 
zajištění toho, aby generace baby-boomu, 
které jsou celkově zdravější a vzdělanější 
než jiné ročníky před nimi, měl dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto náhlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře vytvoření udržitelné 
kultury celoživotního aktivního stárnutí 
v bezbariérovém prostředí a zajištění toho, 
aby rychle rostoucí počet obyvatel, kterým 
je v současné době 55 let a více, kteří jsou 
celkově zdravější a vzdělanější než jiné 
věkové skupiny před nimi, měl dobré 
podmínky pro zaměstnanost a aktivní 
zapojení do rodinného života a 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí
prostřednictvím zajištění všeobecného a 
rovného přístupu ke zdravotní péči. 
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.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Milan Cabrnoch

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí. 
Klíčový je v tomto smyslu přístup ke 
zdravotním a sociálním službám. 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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 40
Jean Lambert

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí pro 
všechny. Zdravé stárnutí je procesem 
optimalizace příležitostí pro dobrou 
tělesnou, sociální a duševní pohodu tak, 
aby se starší lidé mohli aktivně zapojit do 
společnosti, aniž by byli diskriminováni, a 
mohli vést kvalitní nezávislý život. Zdravé 
stárnutí může rovněž přispět ke zvýšení 
účasti starších osob na trhu práce, může 
jim umožnit být ve společnosti déle 
aktivní, může zlepšit individuální kvalitu 
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jejich života a omezit tlak na systémy 
zdravotní a sociální péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anna Záborská

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče. S ohledem na to by mělo být 
dosažení důchodového věku provázeno 
projektem zaměřeným na to, aby si starší 
osoba mohla aktivně zachovat své 
dovednosti díky tomu, že bude pokračovat 
v práci nebo vykonávat dobrovolnickou 
činnost, zejména ve své pracovní oblasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

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 a zvýšit 
citlivost evropských občanů k problémům 
spjatým se stárnoucí populací. Zdravé 
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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.

stárnutí může přispět ke zvýšení účasti 
starších osob na trhu práce, může jim 
umožnit být ve společnosti déle aktivní
a účastnit se společensky prospěšných 
činnosti, například dobrovolnictví, zlepšit 
individuální kvalitu jejich života a omezit 
tlak na systémy zdravotní, důchodové a 
sociální péče, a žít ve stáří důstojný život.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Pupakis

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče. Komplexní zapojení starších 
lidí do společnosti má zásadní význam pro 
to, aby nedocházelo k žádným formám 
segregace, v jejímž důsledku by starší lidé 
mohli nabýt dojmu, že jsou vnímáni jako 
občané druhé kategorie.

Or. el

Pozměňovací návrh 44
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 
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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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí všech 
osob, zejména starších, a podporovat 
jejich vitalitu a důstojnost. Zdravé stárnutí
je procesem optimalizace příležitostí pro 
dobrou tělesnou, sociální a duševní 
pohodu tak, aby se starší lidé mohli 
aktivně zapojit do společnosti, aniž by byli 
diskriminováni, a mohli vést kvalitní 
nezávislý život. Zdravé stárnutí může 
rovněž 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ádám Kósa

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí všech 
osob, zejména starších, a podporovat 
jejich vitalitu a důstojnost. 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 díky 
vysoké úrovni služeb a bezbariérovému 
prostředí a omezit tlak na systémy 
zdravotní a sociální péče.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče. Se staršími lidmi, kteří trpí 
chronickými onemocněními, avšak jinak 
se cítí dobře, by mělo být zacházeno bez 
předsudků a diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Martin Kastler

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí všech, 
zejména starších osob, a podporovat jejich 
vitalitu a důstojnost. Zdravé stárnutí je 
procesem optimalizace příležitostí pro 
dobrou tělesnou, sociální a duševní 
pohodu tak, aby se starší lidé mohli
aktivně zapojit do společnosti, aniž by byli 
diskriminováni, a mohli vést kvalitní 
nezávislý život. Zdravé stárnutí může 
rovněž 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 
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tlak na systémy zdravotní a sociální péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

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 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní a 
sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě a v návaznosti na to nárůstu 
chronických onemocnění je dnes více než 
kdy jindy důležité podporovat zdravé 
stárnutí a rozvíjet iniciativy pro boj proti 
zdravotním rizikům spjatým s procesem 
stárnutí, jako je podvýživa. 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.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé choroby, jimiž starší lidé trpí, jsou důsledkem výživových faktorů, z nichž některým 
jsou vystaveni již od dětství. Tyto faktory se pak často kombinují se změnami, které se běžně 
vyskytují v souvislosti s procesem stárnutí. Náklady spojené se zdravím osob trpících 
podvýživou se v EU odhadují na 120 miliard EUR ročně.

Pozměňovací návrh 49
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je třeba dále bojovat proti 
informační izolaci stárnoucí generace.
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Přistup k novým technologiím a jejich 
používaní je základním předpokladem 
aktivního stárnutí a zapojení do 
společnosti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aktivní stárnutí nabylo na 
strategickém významu, neboť dopad 
hospodářské krize, která přinesla masivní 
nárůst nezaměstnanosti, propouštění 
starších pracovníků a vyšší nejistotu 
ohledně pracovních míst, je další 
překážkou plnění cílů strategie 
Evropa 2020 zaměřených na starší lidi, 
například sociálního začlenění a snížení 
počtu osob ohrožených chudobou.

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zdravé stárnutí by mělo být 
procesem, který lidem umožní mít 
kontrolu nad svým zdravím a zlepšit je, 
prostřednictvím rovného přístupu ke 
kvalitní zdravotní a dlouhodobé péči.
Zdravého stárnutí lze dosáhnout 
provozováním vhodné tělesné aktivity, 
zdravým stravováním a užíváním 
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správných léků ve starším věku, a dále 
odstraněním zneužívání starších osob, 
zejména fyzického, sexuálního, 
psychologického a finančního zneužívání 
a zanedbávání.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotní systémy by se v zájmu podpory aktivního stárnutí měly zaměřit na podporu zdraví a 
prevenci chorob a dále na odstranění zneužívání, jemuž jsou starší lidé často vystaveni a které 
je porušením lidských práv.

Pozměňovací návrh 52
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Prosazování a plánování strategie 
aktivního stárnutí musí s ohledem na 
problémy, jako je závažná hospodářská a 
sociální krize postihující mnohé evropské 
země, brát v úvahu zranitelné skupiny 
společnosti a pracovní síly, aby se 
zabránilo rozštěpení trhu práce, jakož i 
zvýšení míry chudoby.

Or. el

Pozměňovací návrh 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise uvedla svůj názor na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a na 
možnosti jejich řešení ve svých sděleních 

(6) Komise uvedla svůj názor na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a na 
možnosti jejich řešení ve svých sděleních 



PE458.631v01-00 18/73 AM\856841CS.doc

CS

„Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“ ze dne 
12. října 2006 a „Řešení dopadu stárnutí 
populace v EU“ ze dne 21. dubna 2009.

„Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“ ze dne 
12. října 2006 a „Řešení dopadu stárnutí 
populace v EU“ ze dne 21. dubna 2009.
Jednou z těchto výzev je vzrůstající počet 
starších lidí, kteří potřebují péči; většinu 
této péče poskytují neplacení pečovatelé. 
Tento důležitý zdroj je pod tlakem.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Kulturní a etnická rozmanitost 
starších generací v Evropě se bude dále 
zvyšovat. Je proto nezbytně nutné aktivně 
podporovat rovné příležitosti a 
povzbuzovat k účasti. Aktivní občané 
z odlišných kulturních poměrů mají ve 
společnosti důležitou propojovací funkci, 
napomáhají integraci a přispívají 
k ekonomice.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
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 

(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 
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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.

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 co 
možná nejlepšího zdraví a kvality života 
(to zahrnuje přístup k vhodné a vysoce 
kvalitní zdravotní péči) a kladného postoje 
veřejnosti vůči starším lidem.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Konference nazvaná Společně za 
duševní zdraví a pohodu, která se konala 
ve dnech 12. až 13. června 2008 za 
slovinského předsednictví EU, přinesla 
Evropský pakt za duševní zdraví a 
pohodu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem Paktu je rozvinout obecně podporovaná doporučení v pěti oblastech, mimo jiné 
v otázce duševního zdraví starších osob. Řešení otázky duševního zdraví má v podpoře 
aktivního stárnutí a sociální soudržnosti v EU zásadní význam.

Pozměňovací návrh 57
Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry (8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry 
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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.

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, mimo jiné 
na podporu politik aktivního stárnutí, a 
zohledňovat přitom specifika jednotlivých 
členských států a rozdílné problémy 
pociťované ženami a muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dne 20. listopadu 2009 přijala Rada 
závěry nazvané „Zdravé a důstojné 
stárnutí“, kde mimo jiné vyzvala Komisi, 
aby „připravila informační akce na 
podporu aktivního stárnutí, včetně 
případného vyhlášení roku 2012 
Evropským rokem aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity“.

(9) Dne 20. listopadu 2009 přijala Rada 
závěry nazvané „Zdravé a důstojné 
stárnutí“, kde mimo jiné vyzvala Komisi, 
aby „připravila informační akce na
podporu aktivního stárnutí, včetně 
případného vyhlášení roku 2012 
Evropským rokem aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity“. Tyto závěry 
zároveň zdůrazňují, že je nutno přihlížet 
k otázkám souvisejícím s neformální péčí 
a neformálními pečovateli, kteří mají 
v rámci mezigenerační solidarity velký 
význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Rok 2012 byl vyhlášen Evropským 
rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity, jak k tomu konkrétně vyzýval 
Evropský parlament v rozpravách ve 
výborech a ve svém usnesení ze dne 
11. listopadu 2010 o demografické výzvě a 
mezigenerační solidaritě; výsledkem byl 
oficiální návrh Komise EU vyhlásit takto 
nazvaný evropský rok.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

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 
koordinovaná a v souladu s celkovými cíli 
evropského roku. Rovněž se plánuje účast 
dalších institucí a zúčastněných stran.

(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 
koordinovaná a v souladu s celkovými cíli 
evropského roku. Rovněž se plánuje účast
a plné zapojení dalších institucí a dalších 
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sociálních aktérů, kteří již v tomto odvětví 
působí, v plánování a realizaci opatření
zaměřených na sociální podporu a rozvoj.

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Výsledkem tohoto evropského roku 
by ideálně mělo být vytvoření evropské sítě 
pro výměnu zkušeností a různých řešení 
přijatých v tomto sektoru na vnitrostátní a 
místní úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Dne 7. června 2010 přijala Rada 
závěry nazvané „Aktivní stárnutí“, v nichž 
vyzvala Komisi, aby „pokračovala 
v přípravě Evropského roku pro aktivní 
stárnutí v roce 2012, během nějž lze 
vyzdvihnout výhody aktivního stárnutí a 
jeho přínosy mezigenerační solidaritě a 
zveřejnit slibné iniciativy na podporu 
aktivního stárnutí na všech úrovních“.

(11) Dne 7. června 2010 přijala Rada 
závěry nazvané „Aktivní stárnutí“, v nichž 
vyzvala Komisi, aby „pokračovala 
v přípravě Evropského roku pro zdravé a 
aktivní stárnutí v roce 2012, během nějž 
lze vyzdvihnout výhody aktivního stárnutí 
a jeho přínosy mezigenerační solidaritě a 
zveřejnit slibné iniciativy na podporu 
zdravého a aktivního stárnutí na všech 
úrovních“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropský parlament dne 11. 
listopadu 2010 přijal usnesení 
o demografické výzvě a mezigenerační 
solidaritě, v němž členské státy vyzývá, 
aby z aktivního stárnutí učinily 
v nadcházejících letech jednu z priorit, a 
zdůrazňuje, že Evropský rok 2012 by měl 
zejména vyzdvihnout přínos starších osob 
pro společnost a poskytnout příležitosti 
k posílení solidarity, spolupráce a 
porozumění mezi generacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropský parlament dne 
11. listopadu 2010 přijal usnesení 
o demografické výzvě a mezigenerační 
solidaritě, v němž členské státy vyzývá, 
aby z aktivního stárnutí učinily 
v nadcházejících letech jednu z priorit, a 
zdůrazňuje, že Evropský rok 2012 by měl 
zejména vyzdvihnout přínos starších osob 
pro společnost a poskytnout příležitosti 
k posílení solidarity a spolupráce mezi 
generacemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Stanoviska, která vypracoval 
Evropský hospodářský a sociální výbor a 
Výboru regionů, rovněž zdůrazňují 
význam toho, aby v Evropě panovala 
kultura aktivního stárnutí. Jeden 
konkrétní aspekt toho se týká 
mezigenerační zdravotní péče a ochrany 
před tím, co Hospodářský a sociální výbor 
ve svém stanovisku ze dne 15. července 
2010 „Dopady stárnutí obyvatelstva na 
zdravotní a sociální systémy“ nazývá 
nemocí způsobenou věkem.
______________
1 Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s.10.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 11. listopadu 2010 
o demografické výzvě a mezigenerační 
solidaritě výslovně uvítal skutečnost, že 
mnohé dobrovolnické organizace 
vyhlásily 29. duben Dnem solidarity mezi 
generacemi. Dále naléhavě vyzval Komisi 
k vypracování doporučení, aby rok 2012 
byl nazván Evropským rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity, který 
by měl zdůraznit přínos starších lidí pro 
společnost a hledat způsoby, jak zapojit 
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mladé a starší lidi do společných iniciativ. 

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Komise ve své druhé dvouleté zprávě 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvedla, že zatímco roste poptávka po 
sociálních a zdravotních službách, mnohé 
země se potýkají s nedostatkem 
pracovníků v pečovatelství, což je částečně 
způsobeno stárnutím pečovatelské 
pracovní síly, a že v této oblasti existuje 
velká fluktuace pracovníků. S ohledem na 
to, že pracovníci v pečovatelských 
službách mají klíčovou úlohu, je nutné 
tento nedostatek řešit a zajistit tak 
přístupnost sociálních a zdravotních 
služeb dostatečné kvality na podporu 
aktivního stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 



PE458.631v01-00 26/73 AM\856841CS.doc

CS

zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu aktivního stárnutí, 
Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti 
starších pracovníků prostřednictvím 
inovace v organizaci práce a 
zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytnout lidem ochranu proti 
riziku sociálního vyloučení.

zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu zdravého a aktivního 
stárnutí, Komise navrhla zvýšit míru 
zaměstnanosti starších pracovníků 
prostřednictvím inovace v organizaci práce 
a zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytnout lidem ochranu proti 
riziku sociálního vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 
zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu aktivního stárnutí, 
Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti 
starších pracovníků prostřednictvím 
inovace v organizaci práce a 
zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytnout lidem ochranu proti 
riziku sociálního vyloučení.

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 
zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu aktivního stárnutí, 
Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti
starších pracovníků prostřednictvím 
inovace v organizaci práce a 
zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytnout lidem ochranu proti 
riziku chudoby a sociálního vyloučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 
zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu aktivního stárnutí, 
Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti 
starších pracovníků prostřednictvím 
inovace v organizaci práce a 
zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytnout lidem ochranu proti 
riziku sociálního vyloučení.

(12) Ve svém návrhu rozhodnutí Rady 
o „hlavních zásadách politiky 
zaměstnanosti členských států“ ze dne 
27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 
a 8 vyzývá členské státy k většímu 
zapojení do trhu práce prostřednictvím 
politik na podporu aktivního stárnutí, 
Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti 
starších pracovníků prostřednictvím 
inovace v organizaci práce a 
zaměstnatelnost těchto pracovníků 
zvyšováním kvalifikace a účastí na 
systémech celoživotního učení. Hlavní 
směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy 
sociální ochrany, celoživotní učení a 
politiky aktivního zapojení 
v bezbariérovém prostředí s cílem vytvořit 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života, poskytnout lidem ochranu proti 
riziku sociálního vyloučení a posílit jejich 
aktivní účast ve společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Konference o aktivním a zdravém 
stárnutí, která se konala ve dnech 29. až 
30. dubna 2010 v rámci španělského 
předsednictví EU, představila osvědčené 
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postupy uplatňované v Evropě v oblasti 
sociálního zapojení a mezigenerační 
solidarity.

Or. en

Odůvodnění

Konference o aktivním a zdravém stárnutí je důležitá v tom, že představila klíčové aspekty 
týkající se zachování zdraví a osobní samostatnosti starších osob, jakož i podpory 
mezigeneračních vztahů.

Pozměňovací návrh 72
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise provádí Akční plán Evropské 
unie v oblasti zdravotního postižení, který 
obsahuje příslušná opatření týkající se 
starších osob s ohledem na souvztažnost 
mezi zdravotním postižením a stárnutím. 
V návaznosti na koncepci designu pro 
všechny jsou důležitá zejména opatření 
zaměřená na přístupnost. Kromě toho EU a 
všechny členské státy podepsaly Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje příslušná 
ustanovení pro starší osoby.

(14) Komise provádí Akční plán Evropské 
unie v oblasti zdravotního postižení, který 
obsahuje příslušná opatření týkající se 
starších osob s ohledem na častou 
souvztažnost mezi zdravotním postižením 
a stárnutím. V návaznosti na koncepci 
designu pro všechny jsou důležitá zejména 
opatření zaměřená na přístupnost. Důležitá 
jsou opatření na podporu samostatného 
bydlení a začlenění do společnosti, 
zejména ta, která se zaměřují na starší lidi 
s postižením, osoby, jež vyžadují vysokou 
úroveň pomoci, a s komplexními 
potřebami, kteří jsou obzvláště zranitelní a 
náchylní k sociálnímu vyloučení. Kromě 
toho EU a všechny členské státy podepsaly 
Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která obsahuje 
mimo jiné příslušná ustanovení pro starší 
osoby. Doporučení Rady Evropy 
o stárnutí a postiženích v 21. století, které 
bylo přijato v roce 2009, je zaměřeno na 
podporu samostatnosti a nezávislého 
života starších osob s postižením, zvýšení 
kvality služeb a zajištění rovného přístupu 
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ke službám. Vyzývá členské státy 
k zavedení inovativních přístupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise provádí Akční plán Evropské 
unie v oblasti zdravotního postižení, který 
obsahuje příslušná opatření týkající se 
starších osob s ohledem na souvztažnost 
mezi zdravotním postižením a stárnutím. 
V návaznosti na koncepci designu pro 
všechny jsou důležitá zejména opatření 
zaměřená na přístupnost. Kromě toho EU a 
všechny členské státy podepsaly Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje příslušná 
ustanovení pro starší osoby.

(14) Komise provádí Akční plán Evropské 
unie v oblasti zdravotního postižení, který 
obsahuje příslušná opatření týkající se 
starších osob s ohledem na častou 
souvztažnost mezi zdravotním postižením 
a stárnutím. V návaznosti na koncepci 
designu pro všechny jsou důležitá zejména 
opatření zaměřená na přístupnost. Důležitá 
jsou opatření na podporu samostatného 
bydlení a začlenění do společnosti, 
zejména ta, která se zaměřují na starší lidi 
s postižením, osoby, jež vyžadují vysokou 
úroveň pomoci, a s komplexními 
potřebami, kteří jsou obzvláště zranitelní a 
náchylní k sociálnímu vyloučení. Kromě 
toho EU a všechny členské státy podepsaly 
Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která obsahuje 
mimo jiné příslušná ustanovení pro starší 
osoby. Doporučení Rady Evropy 
o stárnutí a postiženích v 21. století, které
bylo přijato v roce 2009, je zaměřeno na 
podporu samostatnosti a nezávislého 
života starších osob s postižením, zvýšení 
kvality služeb a zajištění rovného přístupu 
ke službám. Vyzývá členské státy 
k zavedení inovativních přístupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise provádí Akční plán Evropské 
unie v oblasti zdravotního postižení, který
obsahuje příslušná opatření týkající se 
starších osob s ohledem na souvztažnost 
mezi zdravotním postižením a stárnutím. 
V návaznosti na koncepci designu pro 
všechny jsou důležitá zejména opatření 
zaměřená na přístupnost. Kromě toho EU a 
všechny členské státy podepsaly Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje příslušná 
ustanovení pro starší osoby.

(14) Komise provádí novou evropskou 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020: Obnovený závazek 
pro bezbariérovou Evropu, která obsahuje 
příslušná opatření týkající se starších osob 
s ohledem na souvztažnost mezi 
zdravotním postižením a stárnutím. 
V návaznosti na koncepci designu pro 
všechny jsou důležitá zejména opatření 
zaměřená na přístupnost. Kromě toho EU a 
všechny členské státy podepsaly Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje mimo jiné
příslušná ustanovení pro starší osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise využije přibližně 
2 300 000 EUR z rozpočtu na rok 2011, 
z nichž zamýšlí především financovat 
komunikační činnosti a konference na 
úrovni EU související s evropským rokem, 
a má v úmyslu vyhradit obdobnou částku i 
v návrhu rozpočtu na rok 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Téma evropského roku bude 
přednostním tématem v komunikační 
činnosti zastoupení Komise v členských 
státech a v pracovních programech 
příslušných klíčových sítí na evropské 
úrovni využívajících podporu na své 
provozní náklady z rozpočtu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Ve svém usnesení ze dne 
11. listopadu 2010 o demokratické výzvě a 
mezigenerační solidaritě Evropský 
parlament varoval, že míra porodnosti 
v členských státech zůstává po desetiletí 
nízká, přičemž tento stav, nebude-li včas 
řešen, neúměrně zatíží budoucí generace 
a vyústí v konflikt ohledně sdílení zátěže.
Vzhledem k naléhavosti této věci by měly 
být na Evropský rok aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity vyčleněny 
mimořádně vysoké rozpočtové prostředky, 
kde jako realistický příklad může sloužit 
rok 2010, pro nějž Evropská unie 
vyčlenila 17 milionů EUR a z toho 
9 milionů bylo určeno na iniciativy 
v členských státech, přičemž členské státy 
se zavázaly přidat za tím účelem dalších 
9 milionů EUR ze svých rozpočtů.
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Or. de

Pozměňovací návrh 78
Milan Cabrnoch

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 a zdravé 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Jean Lambert

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, 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. 
S ohledem na strategii Evropa 2020 
navrhla Komise v rámci iniciativy Unie 
inovací zahájit před začátkem roku 2011 
pilotní projekt týkající se aktivního a 
zdravého stárnutí. Tento pilotní projekt, 
který je prvním inovačním partnerstvím, 
bude zahrnovat sociální inovace, jejichž 
účelem je podporovat lepší kvalitu života, 
předcházet chorobám, zlepšit sociální sítě 
v rámci veřejného sektoru a mezi 
sociálními partnery a podpořit zavedení 
nových technologií k podpoře kvality 
života. Má rovněž za cíl zvýšit do roku 
2020 délku zdravého života občanů o dva 
roky. 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, 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Antigoni Papadopoulou

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 

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení, směrnice 
o přeshraniční zdravotní péči a program 
opatření společenství v oblasti zdraví pro 
období 2008–2013, 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, 
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politika a dopravní politika. jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, regionální 
politika a dopravní politika.

Or. en

Odůvodnění

Strategie EU pro zdraví je s aktivním stárnutím úzce spjata, neboť pobízí všechny věkové 
skupiny ke zdravému stravování a tělesné aktivitě a podporuje rovný přístup ke kvalitní 
základní zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 81
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) S cílem zajistit účast široké škály 
organizací by měly být pro akce a činnosti 
menšího rozsahu k dispozici zjednodušené 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při realizaci iniciativ spojených 
s evropským rokem by měla být uznána 
nenahraditelná hodnota rodiny jakožto 
přirozené a základní společenské 
jednotky, stejně jako její základní úloha 
při vzdělávání, odborné přípravě a 
výchově mladých lidí a při rozvoji 
mezigenerační solidarity.
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Or. it

Pozměňovací návrh 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Iniciativy v oblasti stárnutí 
obyvatelstva spojené s evropským rokem 
by měly podnítit úvahy o tom, jak obnovit 
systémy sociální ochrany a solidarity, do 
nichž jsou plně zapojeni sociální partneři, 
občanská společnost a neziskové 
organizace.

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise navrhla zahájit inovační 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí jako stěžejní iniciativu za rok 
2020 v rámci Unie pro inovace, které se 
bude zabývat jednotlivci v postavení 
pacientů a spotřebitelů a rozvíjet 
inovativní řešení, klinické testy, léky a 
léčebné postupy k potírání a léčení 
hlavních chronických i vzácných chorob.
Inovační partnerství v oblasti aktivního a 
zdravého stárnutí se bude zaměřovat na 
systémy sociální a zdravotní péče 
vytvářením inovativních politik a 
obchodních modelů pro integrovanější 
systémy péče o seniory (včetně zlepšení 
domácí a vlastní péče). Inovační 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 



AM\856841CS.doc 37/73 PE458.631v01-00

CS

stárnutí se rovněž soustředí na trhy 
spojené s EU a bude přitom přispívat 
k tomu, aby se starším lidem umožnilo 
vést nezávislý a aktivní život, zejména 
podporou rozvoje a šíření inovativních 
produktů, přístrojů a služeb, včetně těch 
založených na IKT, vhodných přímo pro 
starší lidi. Vzhledem k tomu, že cíle a 
plánované činnosti v rámci inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí a evropského roku jsou úzce 
provázané, bude nutné zajistit součinnost 
mezi těmito dvěma iniciativami.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Vzhledem k tomu, že řada 
relevantních sítí na úrovni EU se může 
potýkat s výraznými rozpočtovými 
omezeními, která by mohla limitovat 
jejich účast na evropském roku, mělo by 
se na ně pamatovat, jakmile budou na 
úrovni Unie k dispozici další finanční 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Měly by být podporovány synergie 
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mezi Evropským rokem dobrovolnictví 
2011 a Evropským rokem aktivního 
stárnutí 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí – podpory solidarity 
mezi generacemi (dále jen „evropský 
rok“).

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Návrh rozhodnutí
Článek 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí: podpora mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Edit Bauer

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí – podpory aktivního 
stárnutí a vzájemné solidarity mezi 
generacemi, udržování vitality a 
všeobecného respektování důstojnosti
(dále jen „evropský rok“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí a solidarity mezi 
generacemi (dále jen „evropský rok“).

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí (dále jen „evropský 
rok“). Podtitulem roku je: Posilování 
vitality, důstojnosti a generační solidarity.

Or. de
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Pozměňovací návrh 95
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 
tak, aby byla zachována solidarita mezi 
generacemi. Předpokladem aktivního 
stárnutí je dobré zdraví. Podpora 
zdravého stárnutí a opatření, která mohou 
podporovat zdravé stárnutí, by proto měly 
být nedílnou součástí Roku aktivit.
Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších 
příležitostí a pracovních podmínek pro 
starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou 
roli na trhu práce, mimo jiné cestou větší 
flexibility pracovněprávních vztahů, boj 
proti sociálnímu vyloučení posílením 
aktivního zapojení do společnosti a 
zajištěním kvalitních a dostupných 
sociálních služeb umožňujících důstojné 
stárnutí, a podporu zdravého stárnutí.  
S ohledem na výše uvedené má evropský 
rok tyto cíle:

Or. cs

Pozměňovací návrh 96
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí členských 

Celkovým cílem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí členských 
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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:

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 
poskytování lepšího přístupu 
k celoživotnímu vzdělávání a k dalším 
příležitostem a vytváření podpůrných 
pracovních podmínek příznivých všem 
věkovým skupinám pro starší pracovníky 
tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
posílením aktivního zapojení do 
společnosti a podporu zdravého stárnutí. 
S ohledem na výše uvedené má evropský 
rok tyto cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 
usnadnit v Evropě vytvoření udržitelné 
kultury aktivního stárnutí založené na 
společnosti pro všechny věkové skupiny a 
mezigenerační solidaritě. V tomto rámci 
má evropský rok podněcovat a podporovat 
úsilí členských států, regionálních a 
místních orgánů, sociálních partnerů, 
občanské společnosti, včetně 
podnikatelského sektoru, zaměřené na 
podporu aktivního stárnutí a udělat více 
pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího 
počtu obyvatel nad 55 let tak, aby vznikla 
společnost pro všechny věkové skupiny a
byla posílena solidarita a spolupráce mezi 
generacemi. Aktivní stárnutí je procesem 
optimalizace podmínek pro zdraví, účast a 
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bezpečnost s cílem zvýšit kvalitu života i
věk občanů. Umožňuje lidem uvědomit si 
svůj potenciál pro kvalitní život v průběhu 
celého jejich života a zapojit se do 
společnosti podle svých potřeb, tužeb a 
schopností a přitom jim poskytuje 
odpovídající ochranu, bezpečnost a péči 
ve chvílích, kdy potřebují pomoc. Aktivní 
stárnutí znamená vytvoření lepších 
příležitostí a pracovních podmínek pro 
starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou 
roli na trhu práce, boj proti diskriminaci na 
základě věku a sociálnímu vyloučení, 
podporu postavení starších lidí ve 
společnosti, rodinného života a
dobrovolnické činnosti, podporu zdravého 
stárnutí a jeho usnadnění prostřednictvím 
preventivních opatření a přístupu ke 
kvalitním sociálním a zdravotním 
službám. S ohledem na výše uvedené má 
evropský rok tyto cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 

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 podle 
svých schopností a preferencí, boj proti 
sociálnímu vyloučení posílením aktivního 
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zdravého stárnutí. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

zapojení do společnosti, odsun postižení a 
chronických onemocnění, která jsou pro 
jednotlivce a systém zdravotní péče 
nákladná, na pozdější dobu a podporu 
zdravého stárnutí. Aktivní stárnutí pomůže 
odstranit veškeré stávající negativní 
stereotypy, podle nichž jsou starší lidé 
vnímáni jako zranitelní a jako finanční 
zátěž pro společnost. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

Or. en

Odůvodnění

Politiky aktivního stárnutí by se měly zaměřovat na to, aby starší lidé mohli pokračovat ve své 
práci na základě svých práv, potřeb, preferencí a schopností. Postižení a špatné zdraví jsou 
nákladné. Pokud budou lidé stárnout v lepším zdravotním stavu, náklady na léčbu by 
nemusely tak prudce stoupat. Negativní stereotypy vůči starším lidem existují, směřují hlavně 
k jejich neschopnosti žít samostatně v důsledku chronických nemocí, jimiž trpí, a k otázce 
udržitelných systémů penzí.

Pozměňovací návrh 99
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 

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 
mezigenerační solidarity 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, pracovních podmínek a 
možností celoživotního vzdělávání pro 
starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou 
roli na trhu práce, mimo jiné zejména 
v oblasti institucionalizovaných 
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uvedené má evropský rok tyto cíle: rekvalifikací zaměstnanců 
v zaměstnáních, která jsou fyzicky 
náročná, s cílem umožnit těmto 
pracovníkům najít vhodné zaměstnání 
odpovídající jejich věku, boj proti 
sociálnímu vyloučení posílením aktivního 
zapojení do společnosti a podporu 
zdravého stárnutí a boj proti chudobě 
zaručením přiměřeného příjmu, 
neomezeného a cenově dostupného 
přístupu k sociálním službám a vysoce 
kvalitní zdravotní péči pro osoby ve 
starobním důchodu. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 
usnadnit v Evropě vytvoření udržitelné 
kultury aktivního stárnutí 
v bezbariérovém prostředí založené na 
společnosti pro všechny věkové skupiny a 
mezigenerační solidaritě. V rámci tohoto 
cíle evropský rok podněcuje a podporuje
úsilí členských států, jejich regionálních a 
místních orgánů, sociálních partnerů a 
občanské společnosti, včetně církví a 
sdružení činných v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, zaměřené na 
podporu aktivního stárnutí a větší snahu 
o mobilizaci potenciálu rychle rostoucího 
počtu obyvatel nad 55 let, čímž se zachová 
vitalita starších osob, zvýší jejich účast ve 
společnosti, vytvoří společnost pro 
všechny věkové skupiny a posílí solidarita
a spolupráce mezi generacemi. Aktivní 
stárnutí znamená vytvoření lepších 
příležitostí a pracovních podmínek pro 
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starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou 
roli na trhu práce, boj proti sociálnímu 
vyloučení prostřednictvím posílení role 
starších osob v rodinném životě, včetně 
společného plánování budoucnosti, a při 
dobrovolnických činnostech a jejich 
aktivního zapojení do společnosti a 
podporu zdravého stárnutí. S ohledem na 
výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 
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. Se staršími lidmi, kteří 
trpí chronickými onemocněními, avšak 
cítí se dobře, by mělo být zacházeno bez 
diskriminace a předsudků. S ohledem na 
výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – návětí 

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 
usnadnit v Evropě vytvoření udržitelné 
kultury aktivního stárnutí založené na vizi 
společnosti pro všechny věkové skupiny a 
mezigenerační solidaritě. V rámci tohoto 
cíle evropský rok podněcuje a podporuje
úsilí členských států, jejich regionálních a 
místních orgánů, sociálních partnerů, 
podnikatelského sektoru a občanské 
společnosti, včetně sdružení činných v boji 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
zaměřené na podporu aktivního stárnutí a 
větší snahu o mobilizaci potenciálu rychle 
rostoucího počtu obyvatel nad 55 let, čímž 
se zachová vitalita starších osob, zvýší 
jejich účast ve společnosti, vytvoří 
společnost pro všechny věkové skupiny a 
posílí solidarita a spolupráce mezi 
generacemi. Evropský rok dále podpoří 
konkrétní opatření, která by měla zajistit 
lepší začlenění starších lidí na pracovním 
trhu, ale i příležitosti v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy pro všechny s cílem 
snížit nezaměstnanost a předcházet 
dlouhodobému sociálnímu vyloučení.
Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších 
příležitostí a pracovních podmínek pro 
starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou 
roli na trhu práce, boj proti diskriminaci 
na základě věku a sociálnímu vyloučení, 
posílení role starších lidí v rodinném 
životě a při dobrovolnických činnostech a 
jejich aktivního zapojení do společnosti a 
podporu zdravého stárnutí a jeho 
usnadnění prostřednictvím preventivních 
opatření a přístupu ke kvalitním sociálním 
a zdravotním službám. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost, 
rodinný život a hospodářství, podporovat 
aktivní stárnutí a více se snažit 
o mobilizaci potenciálu starších osob, aby 
bylo možné bojovat proti negativním 
dopadům vlny propouštění dětí baby-
boomu a úbytku ekonomicky aktivních 
obyvatel;

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 o významu 
zdravého a aktivního stárnutí s cílem 
vyzdvihnout užitečnost starších osob pro 
rodinu, společnost a hospodářství, 
podporovat a umožňovat aktivní zapojení 
obyvatel nad 55 let do pracovního 
procesu, podporovat mentoring ve vztahu 
k mladým generacím a obecně více se 
snažit o mobilizaci potenciálu starších 
osob;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 105
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost a 
hospodářství, bojovat proti stárnutí, 
podporovat aktivní a zdravé stárnutí, 
odstraňovat překážky a uznávat 
rozmanitost všech věkových skupin a lépe 
mobilizovat potenciál starších osob bez 
ohledu na jejich národnostní nebo 
kulturní původ, pohlaví nebo sexuální 
orientaci a podporovat rovné příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 užitečnosti
starších osob pro společnost a 
hospodářství, podporovat aktivní a zdravé
stárnutí a více se snažit o mobilizaci 
potenciálu starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 
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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 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 prostřednictvím poskytování 
příležitostí ke vzdělávání a celoživotnímu 
vzdělávání v průběhu celého života, 
umožněním aktivního zapojení starších 
lidí do hospodářského rozvoje a 
dobrovolnických činností a 
povzbuzováním zapojení starších osob do 
rodinného a společenského života i 
v pozdějším věku;

Or. en

Odůvodnění

Programy vzdělávání a celoživotního vzdělávání by mohly podpořit plné zapojení starších 
osob do společnosti, a tím podpořit aktivní stárnutí.

Pozměňovací návrh 108
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
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 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; je důležité, aby programy 
vyššího vzdělávání a odborné přípravy 
podporovaly kulturu řízení odrážející 
uvědomění si cenného příspěvku, jehož 
jsou schopni starší zaměstnanci, a aby 
byla přijata opatření s konkrétním cílem 
udržovat pracovníky i zaměstnavatele 
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náležitě informované;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost a 
hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a 
mezigenerační solidaritu a více se snažit 
o mobilizaci potenciálu starších osob a 
přitom věnovat zvláštní pozornost 
konkrétním plánům pro boj proti chudobě 
ve stáří, zejména chudobě žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) chránit starší lidi, kteří jsou nadále 
činní, bez ohledu na to, do jaké kategorie 
spadá organizace, v níž tuto činnost 
vykonávají, prostřednictvím vhodného 
sledování jejich zdravotního stavu;

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se závěry citovanými v bodech odůvodnění (zdravé a důstojné stárnutí a podpora 
zdravého a aktivního stárnutí populace v zájmu sociální soudržnosti) by starší lidé, kteří 
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vykonávají profesní  činnost, měli mít k dispozici vhodnou lékařskou ochranu. Měla by být 
zohledněna postižení, jimiž starší osoby trpí, a vytvořen nástroj pro zvláštní zdravotní 
program.

Pozměňovací návrh 111
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku zdravého a aktivního stárnutí, 
stanovit a šířit osvědčené postupy a 
podporovat spolupráci a součinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí, stanovit výzvy a 
šířit osvědčené postupy a podporovat 
spolupráci a součinnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Georges Bach

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí, podporovat 
v Evropě udržitelné a bezpečné penzijní 
systémy, stanovit a šířit osvědčené postupy 
a podporovat spolupráci a součinnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 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 a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami –
zejména sociálními partnery – na všech 
úrovních s cílem podporovat politiku 
aktivního stárnutí, stanovit a šířit 
osvědčené postupy a podporovat 
spolupráci a součinnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 
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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 a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí a budovat v Unii 
udržitelné a bezpečné veřejné penzijní 
systémy, stanovit a šířit osvědčené postupy 
a podporovat spolupráci a součinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a rozvíjet
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí, podporovat 
udržitelné a bezpečné důchodové systémy 
v Evropě založené na různých 
kombinacích systémů zaměstnaneckého a 
soukromého důchodového pojištění,
stanovit a šířit osvědčené postupy a 
podporovat spolupráci a součinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Milan Cabrnoch

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



AM\856841CS.doc 55/73 PE458.631v01-00

CS

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 
horizontální přístup a zavázaly se ke 
konkrétním cílům týkajícím se zdravého a
aktivního stárnutí (včetně opatření 
k usnadnění přístupu k odpovídající a 
vysoce kvalitní zdravotní a sociální péči).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 vypracovaly inovativní a 
místně přizpůsobená řešení a zavázaly se 
ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) nabídnout rámec pro závazky a 
konkrétní opatření, které umožní členským 

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

státům a zúčastněným stranám na všech 
úrovních a při aktivním zapojení občanské 
společnosti a sociálních partnerů, aby 
prostřednictvím konkrétních činností 
vypracovaly příslušné politiky a zavázaly 
se ke konkrétním cílům týkajícím se 
aktivního stárnutí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 Evropské 
unii, členským státům a zúčastněným 
stranám na všech úrovních a při silném 
zapojení občanské společnosti, včetně 
podnikatelského sektoru, aby 
prostřednictvím konkrétních činností 
vypracovaly a sdílely příslušné politiky a 
zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím 
se aktivního stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 

(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 
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zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím 
se aktivního stárnutí.

přijaly specifická opatření ve vztahu ke 
konkrétním cílům týkajícím se aktivního 
stárnutí.

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 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 konkrétním cílům týkajícím 
se aktivního stárnutí, se zvláštním důrazem 
na podporu informačních strategií a 
povzbuzování správného provádění 
pokynů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, což má pro politiku 
aktivního stárnutí zásadní význam.

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 Evropské 
unii, členským státům a zúčastněným 
stranám na všech úrovních a při silném 
zapojení občanské společnosti a 
podnikatelského sektoru, aby 
prostřednictvím konkrétních činností 
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vypracovaly příslušné politiky a zavázaly 
se ke konkrétním cílům týkajícím se 
aktivního stárnutí a bojovaly proti 
nespravedlivému sociálnímu rozložení 
nákladů krize, neboť v některých 
členských státech jsou opatřeními proti 
recesi, škrty v oblasti důchodů a nízkou 
kvalitou služeb v oblasti zdravotní a 
sociální péče nejvíce postiženi starší lidé.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a při silném zapojení občanské 
společnosti a církví, aby prostřednictvím 
konkrétních činností vypracovaly příslušné 
politiky a zavázaly se ke konkrétním cílům 
týkajícím se aktivního stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) podpořit zavedení soudržných 
strukturálních rodinných politik, jež 
mohou mít výrazný dopad na 
demografický trend; mohly by mít podobu 
opatření na podporu mateřství, vzdělávání 
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dětí, skloubení rodinného a pracovního 
života a posílení práce starších lidí pro 
rodinu, z pohledu výměny kulturních 
prvků a hodnot mezi staršími osobami a 
mladými lidmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) zavést, nebo posílit strukturální 
fiskální politiky ve prospěch neziskových 
organizací, aby mohly plánovat a 
vykonávat svou činnost na podporu 
starších lidí a znevýhodněných skupin 
populace dlouhodobě, nikoli jen 
příležitostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) podpořit na státní úrovni a úrovni 
společností rozvoj komplexních strategií 
řízení s ohledem na věk rozvinutím 
nových forem opatření pro rovnováhu 
mezi profesním a soukromým životem 
přizpůsobených specifickým potřebám 
starších pracovníků a pozitivním 
hodnocením práce těch, kdo pracují déle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) podpořit výměnu názorů na evropské 
úrovni ohledně významu prevence jako 
samostatné otázky zdravotní politiky, se 
zvláštním důrazem na choroby spjaté 
s věkem.

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) souhlasně s cíli, které stanovil 
Evropský parlament ve své zprávě ze dne 
6. října 2010 o solidaritě mezi 
generacemi:
– posílit důstojnost, zdraví, kvalitu života a 
samostatnost starších osob;
– umožnit jim přístup ke zdravotní péči 
bez ohledu na příjem;
– zdůraznit zejména zdravotní rizika, 
která hrozí lidem, kteří náhle přestanou 
být aktivní;
– zdůraznit předcházení zdravotním 
problémům, které vyžaduje, aby členské 
státy podporovaly zdravý životní styl a 
přijaly potřebná opatření, která omezí 
kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, 
obezitu a další rozšířená zdravotní rizika.
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Or. de

Pozměňovací návrh 130
Georges Bach, Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Obecně více uznávat a podporovat 
příspěvek starších osob k hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji Evropy, zejména 
uznat jejich zkušenosti jako jednoznačnou 
přidanou hodnotu pro hospodářství a 
společnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference, akce a iniciativy na podporu 
diskuze, zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

– konference, akce a iniciativy, do nichž je 
úzce zapojen podnikatelský sektor a malé 
a střední podniky, na podporu diskuze, 
zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků přispívajících 
k udržitelným a trvajícím výsledkům s 
hodnocením účinných metod a opatření 
pro budoucí iniciativy a činnosti v oblasti 
aktivního stárnutí;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 132
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference, akce a iniciativy na podporu 
diskuze, zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

– konference, akce a iniciativy, do nichž je 
aktivně zapojena občanská společnost a 
sociální partneři, na podporu diskuze, 
zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

Or. ro

Pozměňovací návrh 133
Antigoni Papadopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference, akce a iniciativy na podporu 
diskuze, zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

– konference, akce, kulturní fóra, 
pracovní setkání a iniciativy na podporu 
diskuze, zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

Or. en

Odůvodnění

Pracovní setkání a kulturní fóra by mohla přispět k mobilizaci široké veřejnosti, s důrazem 
zejména na mezigenerační výměny a dobrovolnickou činnost.

Pozměňovací návrh 134
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference, akce a iniciativy na podporu 
diskuze, zvyšování povědomí a vytváření 
konkrétních závazků,

– konference, akce a iniciativy, do nichž je 
silně zapojena občanská společnost a 
církve, na podporu diskuze, zvyšování 
povědomí a vytváření konkrétních závazků 
přispívajících k udržitelným a trvalým 
dopadům,

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně,

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně v podobě přizpůsobené 
vnitrostátním, regionálním nebo místním 
okolnostem a cílovým skupinám; využití 
multimédií a inovativních a nových 
postupů,

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně,

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně využívající multimédia a sociální 
sítě,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 137
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně,

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně a kampaně odborné přípravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– fóra pro shrnutí a analýzu dokladů 
o přínosech, ale i různých metodách 
zapojení starších lidí, s cílem vytvořit 
pokyny pro osvědčené postupy podložené 
důkazy,

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Antigoni Papadopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výměnu informací, zkušeností a 
osvědčených postupů,

– výměnu informací, zkušeností a 
osvědčených postupů v rámci otevřené 
metody spolupráce, zaměřené zejména na 
zajištění všeobecného sociálního 
začlenění a přístupu k vysoce kvalitní 
zdravotní a dlouhodobé péči,
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Or. en

Odůvodnění

Otevřená metoda spolupráce se osvědčila jako velmi užitečný nástroj na podporu politického 
rozvoje členských států.

Pozměňovací návrh 140
Konstantinos Pupakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni a šíření výsledků.

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni a šíření výsledků –
s důrazem na hospodářský a sociální 
dopad politiky aktivního stárnutí.

Or. el

Pozměňovací návrh 141
Edit Bauer

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni a šíření výsledků.

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni, například v otázce 
příčin předčasného odchodu do důchodu, 
násilí na starších lidech, flexibility 
pracovních modelů starších lidí, a šíření 
výsledků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– programy pro účast občanů 
v naplňování cílů evropského roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Edit Bauer

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření zaměřená na preventivní 
zdravotní péči orientovanou na zdravé 
stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 b (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření na zapojení starších a mladých 
lidí do společných iniciativ, jejichž cílem 
je zdůraznit jejich typické rysy a rovněž 
příležitostí, které skýtá mezigenerační 
výměna.

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Rovana Plumb

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 i zapojení osob s postižením a osob, 
jež jsou příslušníky jiných národnostních 
menšin, zejména romské menšiny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 146
Jean Lambert

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 nutnost zapojit všechny generace a 
měly by se snažit vytvořit přístup 
umožňující začlenění pro všechny 
generace při respektování jejich 
odlišností.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise a členské státy zohlední při 
pořádání evropského roku rovnost mužů a 
žen a osob a potírání všech forem 



PE458.631v01-00 68/73 AM\856841CS.doc

CS

žen. diskriminace, jimž jsou starší lidé 
vystaveni.

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Anna Záborská

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 nutnost 
pracovat i se specifiky situace žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Antigoni Papadopoulou

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 se zaměřením zejména na zvláštní 
potřeby žen a mužů, obzvláště na potřeby 
osamělých starších žen (mj. chronické 
nemoci, chudoba atd.).

Or. en

Odůvodnění

Ženy zpravidla žijí déle než muži. Dlouhověkost žen a jejich tradiční úloha pečovatelek 
o rodinu způsobují, že jsou náchylnější k podlomenému zdraví, v jehož důsledku mohou ve 
stáří trpět větší chudobou.
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Pozměňovací návrh 150
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zohlední potenciál 
přeshraniční činnosti na regionální a 
místní úrovni pro dosažení cílů 
stanovených v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Finanční rámec a rozpočet

Evropská unie poskytne na Evropský rok 
aktivního stárnutí a solidarity mezi 
generacemi rozpočet v hodnotě 20 milionů 
EUR, z čehož 10 milionů EUR připadne 
na činnost v členských státech, které se 
zavázaly přispět dalšími 10 miliony EUR.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí vnitrostátního 
koordinátora, který bude pověřen 

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

organizací účasti tohoto státu na 
evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři 
by měli dbát také na to, aby vnitrostátní 
opatření byla správně koordinována a aby 
se programů účastnily zainteresované 
subjekty, sociální partneři a organizace 
občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jean Lambert

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 pracovat nezávisle, aniž by 
přihlíželi výhradně k názorům vlády, a 
měli by dbát také na to, aby vnitrostátní 
opatření byla správně koordinována a 
prováděna.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
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 
včetně informací o přijatých závazcích a 
jejich provádění v členských státech. 
Komise sleduje vývoj na vnitrostátní, 
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regionální a místní úrovni 
prostřednictvím hodnotících metod, včetně 
využití srovnávacích ukazatelů, a 
případně může zavést nové způsoby a 
nástroje pro dosažení politických cílů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité hodnotit pokrok na vnitrostátní, regionální a místní úrovni z hlediska provádění 
politik pro to, aby si starší lidé zachovali dobrý zdravotní stav a zůstali začleněni do 
společnosti. Hodnocení by měla provádět Komise prostřednictvím využití celé řady 
dostupných nástrojů.

Pozměňovací návrh 155
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolufinancování činností v rámci 
evropského roku na úrovni Unie je 
v souladu s prioritami a pravidly, které se 
na ročním nebo víceletém základě vztahují 
na stávající programy a autonomní 
rozpočtové linie zejména v oblastech 
zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných 
příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by 
mohly evropský rok podpořit i programy a 
politiky v jiných oblastech, které také 
přispívají k podpoře aktivního stárnutí, 
jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, 
regionální politika a dopravní politika, a 
dále politiky bydlení a hypotéční politiky a 
praxe.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Martin Kastler

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Téma evropského roku bude přednostním 
tématem v komunikační činnosti 
zastoupení Komise v členských státech a 
v pracovních programech příslušných 
klíčových sítí na evropské úrovni 
využívajících podporu na své provozní 
náklady z rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Milan Cabrnoch

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pro účely hodnocení pobízí 
vnitrostátní statistické úřady, aby věnovaly 
zvláštní pozornost hodnocení činností 
vymezených v čl. 3 odst. 1, které se 
v průběhu evropského roku odehrály na 
jejich území, zejména s ohledem na 
veřejnou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Georges Bach

Návrh rozhodnutí
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2014 předloží Komise Do 30. června 2014 předloží Komise 
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Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí.

Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ Komise a členských 
států stanovených v tomto rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Jutta Steinruck

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2013 předloží členské 
státy Komisi zprávu o provádění, 
výsledcích a celkovém hodnocení iniciativ 
stanovených v tomto rozhodnutí v dané 
zemi.

Or. en


