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Poprawka 25
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący DECYZJI 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych (2012 r.) 
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek dotyczący DECYZJI 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej (2012 r.) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 26
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 25 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia 
uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym 
wieku do godnego i niezależnego życia 
oraz do uczestniczenia w życiu społecznym 
i kulturalnym.

(3) Zgodnie z art. 25 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia 
uznaje i szanuje prawo osób starszych do 
dostępu do odpowiedniej opieki 
zdrowotnej i wsparcia społecznego, do 
godnego i niezależnego życia oraz do 
uczestniczenia w życiu społecznym i 
kulturalnym.

Or. en

Poprawka 27
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Starzenie się to niewątpliwie 
wyzwanie dla całego społeczeństwa i dla 
wszystkich pokoleń w Europie, ale jest to 
również kwestia solidarności 
międzypokoleniowej, a przede wszystkim 
roli rodziny.

Or. cs

Poprawka 28
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z art. 34 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia 
uznaje i szanuje prawo do świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego oraz do usług 
społecznych, zapewniających ochronę.

Or. en

Poprawka 29
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zgodnie z art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia 
uznaje powszechne prawo do ochrony 
zdrowia na wysokim poziomie.

Or. en
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Poprawka 30
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie starzenia się w zdrowiu i 
aktywności osób starszych, co pozwoli na 
zapewnienie rocznikom wyżu
demograficznego, ogólnie rzecz biorąc, 
zdrowszym i lepiej wykształconym niż 
poprzednie pokolenia, dobrych możliwości 
zatrudnienia i aktywnego udziału w 
społeczeństwie. Należy propagować 
elastyczne stosunki pracy, przede 
wszystkim tzw. nietypowe umowy, by 
każdy mógł pracować według swoich 
możliwości.

Or. cs

Poprawka 31
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie szybko 
rosnącej grupie osób dobiegających 
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biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

obecnie sześćdziesiątki i starszych, które 
są, ogólnie rzecz biorąc, zdrowsze i lepiej 
wykształcone niż poprzednie pokolenia, 
dobrych możliwości zatrudnienia i 
aktywnego udziału w społeczeństwie i 
życiu rodzinnym.

Or. en

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne, zwłaszcza w okresie 
spowolnienia gospodarczego i 
zwiększonych ograniczeń budżetowych.
Podstawową odpowiedzią na te szybko 
zachodzące zmiany demograficzne jest 
wspieranie aktywności osób starszych, co 
pozwoli na zapewnienie rocznikom wyżu 
demograficznego, ogólnie rzecz biorąc, 
zdrowszym i lepiej wykształconym niż 
poprzednie pokolenia, dobrych możliwości 
zatrudnienia i aktywnego udziału w 
społeczeństwie.

Or. en

Uzasadnienie

W okresie recesji gospodarczej istnieje większa konieczność zajęcia się problemem zmian 
demograficznych i sprostania przyszłym potrzebom starzejącego się społeczeństwa w trwały i 
odpowiedni sposób.



AM\856841PL.doc 7/79 PE458.631v01-00

PL

Poprawka 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w życiu rodzinnym i społecznym 
oraz życiu społeczności lokalnej, na 
przykład w formie wolontariatu, uczenia 
się przez całe życie, działalności 
artystycznej i sportu.

Or. en

Poprawka 34
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Jedną z odpowiedzi na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
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niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie. Inną odpowiedź 
stanowi propagowanie solidarności 
między pokoleniami.

Or. en

Poprawka 35
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym 
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie. W tym 
kontekście aktywność osób starszych 
wymaga przyjęcia wieloaspektowego 
podejścia oraz zobowiązania do działań 
dotyczących całego życia, a nie konkretnej 
grupy wiekowej.

Or. el

Poprawka 36
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie tworzenia trwałej kultury 
aktywności osób starszych przez całe życie, 
co pozwoli na zapewnienie szybko 
rosnącej grupie osób dobiegających 
obecnie sześćdziesiątki i starszych, które 
są, ogólnie rzecz biorąc, zdrowsze i lepiej 
wykształcone niż poprzednie pokolenia,
dobrych możliwości zatrudnienia i które 
aktywnie uczestniczą w społeczeństwie i 
życiu rodzinnym.

Or. en

Poprawka 37
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie aktywności osób starszych, 
co pozwoli na zapewnienie rocznikom 
wyżu demograficznego, ogólnie rzecz 
biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym
niż poprzednie pokolenia, dobrych 
możliwości zatrudnienia i aktywnego 
udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada 
Europejska wielokrotnie podkreślała 
potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia 
się społeczeństwa na europejskie modele 
społeczne. Podstawową odpowiedzią na te 
szybko zachodzące zmiany demograficzne 
jest wspieranie tworzenia trwałej i 
pozbawionej barier środowiskowych 
kultury aktywności osób starszych przez 
całe życie, co pozwoli na zapewnienie 
szybko rosnącej populacji osób 
dobiegających obecnie sześćdziesiątki i 
starszych, które są, ogólnie rzecz biorąc, 
zdrowsze i lepiej wykształcone niż 
jakiekolwiek poprzednie pokolenie w tym 
wieku, dobrych możliwości zatrudnienia i 
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aktywnego udziału w życiu rodzinnym i 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu
poprzez zapewnienie powszechnego i 
równego dostępu do służby zdrowia.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. pl

Poprawka 39
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Kluczowe znaczenie ma w tym względzie 
dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
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zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. cs

Poprawka 40
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się wszystkich 
osób w zdrowiu. Starzenie się w zdrowiu 
jest procesem tworzenia jak najlepszych 
możliwości dobrego samopoczucia pod
względem fizycznym, społecznym i 
umysłowym, aby umożliwić osobom 
starszym aktywny udział w społeczeństwie 
bez dyskryminacji i czerpanie zadowolenia 
z niezależnego życia dobrej jakości.
Starzenie się w zdrowiu jest również 
istotne dla zwiększenia udziału osób 
starszych w rynku pracy, umożliwienia im 
dłuższej aktywności w społeczeństwie, 
poprawy indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. en

Poprawka 41
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawy
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej. Dlatego też z 
osiąganiem wieku emerytalnego powinien 
wiązać się projekt mający na celu 
umożliwienie osobom starszym 
utrzymania w stanie aktywnym ich 
umiejętności dzięki dalszej pracy lub 
prowadzeniu działalności wolontariackiej, 
w tym wchodzącej w zakres ich pracy.

Or. en

Poprawka 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu oraz 
uwrażliwianie obywateli europejskich na 
problemy związane ze starzejącym się 
społeczeństwem. Starzenie się w zdrowiu 
jest istotne dla zwiększenia udziału osób 
starszych w rynku pracy, umożliwienia im 
dłuższej aktywności w społeczeństwie oraz 
uczestnictwa w działaniach na rzecz 
społeczeństwa, takich jak wolontariat, 
poprawy indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej oraz systemów 
emerytalnych, a także dla prowadzenia 
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godnego życia w podeszłym wieku.

Or. en

Poprawka 43
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie 
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej. Szczególne 
znaczenie ma kompleksowe włączenie 
osób starszych do społeczeństwa, by 
zapobiegać segregacji powodującej, że 
osoby starsze czują się i są traktowane jak 
obywatele drugiej kategorii.

Or. el

Poprawka 44
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się wszystkich 
osób, a zwłaszcza osób starszych, w 
zdrowiu, a także działanie na rzecz ich 
witalności i godności. Starzenie się w 
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aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

zdrowiu jest procesem tworzenia jak 
najlepszych możliwości dla zachowania 
zdrowia fizycznego, społecznego i 
umysłowego, aby umożliwić osobom 
starszym aktywny udział w społeczeństwie 
bez dyskryminacji i czerpanie zadowolenia 
z niezależnego życia dobrej jakości.
Starzenie się w zdrowiu jest również
istotne dla zwiększenia udziału osób 
starszych w rynku pracy, umożliwienia im 
dłuższej aktywności w społeczeństwie, 
poprawy indywidualnej jakości ich życia 
i zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. en

Poprawka 45
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się wszystkich 
osób, a zwłaszcza osób starszych, w 
zdrowiu, a także działanie na rzecz ich 
witalności i godności. Starzenie się w 
zdrowiu jest istotne dla zwiększenia 
udziału osób starszych w rynku pracy, 
umożliwienia im dłuższej aktywności w 
społeczeństwie, poprawy indywidualnej 
jakości ich życia dzięki wyższemu 
poziomowi usług oraz pozbawionemu 
barier otoczeniu i zmniejszenia obciążeń 
systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

Or. en
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Poprawka 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawy
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej. Osoby starsze 
cierpiące na schorzenia przewlekłe, ale 
poza tym w dobrej kondycji, powinny być 
traktowane bez uprzedzeń i dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 47
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się wszystkich 
osób, a zwłaszcza osób starszych, w 
zdrowiu, a także działanie na rzecz ich 
witalności i godności. Starzenie się w 
zdrowiu jest procesem tworzenia jak 
najlepszych możliwości dla zachowania 
zdrowia fizycznego, społecznego i 
umysłowego, aby umożliwić osobom 
starszym aktywny udział w społeczeństwie 
bez dyskryminacji i czerpanie zadowolenia 
z niezależnego życia dobrej jakości.
Starzenie się w zdrowiu jest również
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istotne dla zwiększenia udziału osób 
starszych w rynku pracy, umożliwienia im 
dłuższej aktywności w społeczeństwie, 
poprawy indywidualnej jakości ich życia 
i zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. en

Poprawka 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu.
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie i związany z tym 
wzrost zachorowań na schorzenia 
przewlekłe coraz ważniejsze staje się 
wspieranie starzenia się w zdrowiu oraz 
opracowanie inicjatyw mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia 
związanym z procesem starzenia się, takim 
jak niedożywienie. Starzenie się w zdrowiu 
jest istotne dla zwiększenia udziału osób 
starszych w rynku pracy, umożliwienia im 
dłuższej aktywności w społeczeństwie, 
poprawy indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele z chorób, na jakie cierpią osoby starsze, wynika z czynników dietetycznych, z których 
część działa od niemowlęctwa. Często czynniki te są nasilane przez zmiany, które pojawiają 
się naturalnie wraz z procesem starzenia się. Koszty leczenia osób cierpiących z powodu 
niedożywienia w UE szacowane są na 120 mld EUR rocznie.
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Poprawka 49
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy dalej zwalczać informacyjną 
izolację starzejącego się pokolenia. Dostęp 
do nowych technologii i korzystanie z nich 
to podstawowy warunek aktywności osób 
starszych i włączenia ich do 
społeczeństwa.

Or. cs

Poprawka 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) Aktywność osób starszych nabiera 
strategicznego znaczenia zważywszy na 
fakt, że wpływ kryzysu gospodarczego, 
który doprowadził do wzrostu masowego 
bezrobocia, zwolnień starszych 
pracowników i rosnącej niepewności 
zatrudnienia, stanowi dodatkowe 
wyzwanie dla osiągnięcia celów strategii 
Europa 2020 dotyczących osób starszych, 
takich jak włączenie społeczne i 
ograniczenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem.

Or. it
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Poprawka 51
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Starzenie się w zdrowiu powinno być 
procesem, który umożliwia ludziom 
sprawowanie kontroli nad zdrowiem i jego 
poprawę dzięki sprawiedliwemu dostępowi 
do opieki zdrowotnej dobrej jakości oraz 
do opieki długoterminowej. Starzenie się 
w zdrowiu można osiągnąć poprzez 
odpowiednią aktywność fizyczną, zdrowe 
odżywianie się i przyjmowanie właściwych 
leków w starszym wieku, a także poprzez 
eliminację nadużyć wobec osób starszych, 
w tym wykorzystywania fizycznego, 
seksualnego, psychicznego i finansowego 
oraz zaniedbywania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby propagować aktywność osób starszych, systemy zdrowotne powinny skoncentrować się 
na promocji zdrowia i profilaktyce chorób, a także eliminowaniu nadużyć, których ofiarą 
często padają osoby starsze, i które stanowią naruszenie praw człowieka.

Poprawka 52
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wspieranie i planowanie strategii 
aktywności osób starszych musi – m.in. 
wobec poważnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego, który dotyka wiele krajów 
europejskich – uwzględniać podatne na 
zagrożenia grupy obywateli i 
pracowników, by nie dochodziło do 
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segregacji na rynku pracy i do wzrostu 
ubóstwa.

Or. el

Poprawka 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie wyzwań demograficznych,
przed jakimi stoi UE, oraz możliwościach
sprostania im w komunikatach 
„Demograficzna przyszłość Europy –
Przekształcić wyzwania w nowe 
możliwości” z 12 października 2006 r. i 
„Sprostanie wyzwaniom związanym ze 
skutkami starzenia się społeczeństwa w 
UE” z 21 kwietnia 2009 r.

(6) Komisja przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie wyzwań demograficznych, 
przed jakimi stoi UE, oraz możliwości
sprostania im w komunikatach 
„Demograficzna przyszłość Europy –
Przekształcić wyzwania w nowe 
możliwości” z 12 października 2006 r. i 
„Sprostanie wyzwaniom związanym ze 
skutkami starzenia się społeczeństwa w 
UE” z 21 kwietnia 2009 r. Jednym z tych 
wyzwań jest rosnąca liczba osób starszych 
wymagających opieki, przy czym w 
przeważającej mierze opieka ta 
sprawowana jest przez nieopłacanych 
opiekunów. To ważne źródło pomocy 
znajduje się pod presją.

Or. en

Poprawka 54
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kulturowa i etniczna różnorodność 
starszych pokoleń w Europie będzie się 
nadal zwiększać. Dlatego konieczne jest 
aktywne propagowanie równości szans i 
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zachęcanie do uczestnictwa. Aktywni 
obywatele z różnych kręgów kulturowych 
spełniają ważną rolę pomostu w 
społeczeństwie, pobudzają integrację i 
wnoszą wkład w gospodarkę.

Or. en

Poprawka 55
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła 
rezolucję „Możliwości i wyzwania 
związane ze zmianami demograficznymi w 
Europie: wkład osób starszych w rozwój 
gospodarczy i społeczny”, w której 
podkreślono konieczność zwiększenia 
możliwości aktywnego uczestnictwa 
starszych ludzi, nowe możliwości 
gospodarcze („rynek seniorów”) 
powstające za sprawą rosnącego popytu 
starszych ludzi na pewne towary i usługi, a 
także zwrócono uwagę na znaczenie 
pozytywnego postrzegania starszych ludzi 
przez społeczeństwo.

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła 
rezolucję „Możliwości i wyzwania 
związane ze zmianami demograficznymi w 
Europie: wkład osób starszych w rozwój 
gospodarczy i społeczny”, w której 
podkreślono konieczność zwiększenia 
możliwości aktywnego uczestnictwa 
starszych ludzi, nowe możliwości 
gospodarcze („rynek seniorów”) 
powstające za sprawą rosnącego popytu 
starszych ludzi na pewne towary i usługi, a 
także zwrócono uwagę na znaczenie 
możliwie najlepszego stanu zdrowia i 
jakości życia (co obejmuje dostęp do 
odpowiedniej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości) oraz pozytywnego postrzegania 
starszych ludzi przez społeczeństwo.

Or. en

Poprawka 56
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Podczas konferencji „Razem na rzecz 
zdrowia i dobrostanu psychicznego”, 
która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 
2008 r. podczas słoweńskiej prezydencji 
UE, ustanowiono Europejski pakt na 
rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Pakt ma na celu opracowanie powszechnie popieranych zaleceń w pięciu obszarach, m.in. w 
zakresie zdrowia psychicznego osób starszych. Zajęcie się problemem zdrowia psychicznego 
ma podstawowe znaczenie dla propagowania aktywności osób starszych i spójności 
społecznej w UE.

Poprawka 57
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Równość szans kobiet i 
mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, 
w której stwierdzono, że starsi ludzie w 
całej UE borykają się z poważnymi 
problemami, chcąc prowadzić aktywne 
życie i starzeć się z godnością, oraz 
zaproponowano państwom członkowskim i 
Komisji szereg środków.

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Równość szans kobiet i 
mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, 
w której stwierdzono, że starsze kobiety i 
starsi mężczyźni w całej UE borykają się z 
poważnymi problemami, chcąc prowadzić 
aktywne życie i starzeć się z godnością, a 
także zaproponowano państwom 
członkowskim i Komisji szereg środków, 
między innymi w celu promowania 
polityki dotyczącej aktywności osób 
starszych, z uwzględnieniem różnych 
sytuacji w poszczególnych państwach 
członkowskich i różnych wyzwań, przed 
jakimi stają kobiety i mężczyźni.

Or. en
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Poprawka 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W dniu 20 listopada 2009 r. Rada 
przyjęła konkluzje pt. „Zdrowe i godne 
starzenie się”, wzywając Komisję m.in., by 
„opracowała działania służące podnoszeniu 
świadomości, aby wspierać aktywne 
starzenie się, w tym ewentualny europejski 
rok aktywnego starzenia się i solidarności 
międzypokoleniowej w roku 2012”.

(9) W dniu 20 listopada 2009 r. Rada 
przyjęła konkluzje pt. „Zdrowe i godne 
starzenie się”, wzywając Komisję m.in., by 
„opracowała działania służące podnoszeniu 
świadomości, aby wspierać aktywne 
starzenie się, w tym ewentualny europejski 
rok aktywnego starzenia się i solidarności 
międzypokoleniowej w roku 2012”. W 
konkluzjach tych podkreślono również, 
jak ważne jest uwzględnianie kwestii 
związanych z nieformalną opieką i 
opiekunami, które mają ogromne 
znaczenie w kontekście solidarności 
międzypokoleniowej.

Or. en

Poprawka 59
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Rok 2012 powinien nosić tytuł 
„Międzynarodowego Roku Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej”, do czego 
Parlament Europejski wzywał już 
stanowczo w debatach na szczeblu komisji 
i w swojej rezolucji z dnia 11 listopada 
2010 r. w sprawie solidarności między 
pokoleniami i co w efekcie doprowadziło 
do przedstawienia przez Komisję
Europejską oficjalnego wniosku 



AM\856841PL.doc 23/79 PE458.631v01-00

PL

w sprawie ogłoszenia Europejskiego 
Roku.

Or. de

Poprawka 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” Komisja 
podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii 
Europejskiej wspieranie zdrowia i 
aktywności osób starszych w interesie 
spójności społecznej i wyższej wydajności.
W komunikacie tym zaproponowano 
sztandarową inicjatywę „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia”, w 
ramach której państwa członkowskie 
powinny promować politykę na rzecz 
aktywności osób starszych, oraz inną 
ważną inicjatywę – Europejski program 
walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów 
politycznych wymaga działania ze strony 
rządu na wszystkich szczeblach oraz ze 
strony różnych podmiotów 
pozarządowych; mogą one otrzymać 
wsparcie na poziomie Unii w ramach 
działań związanych z Europejskim 
Rokiem, podnoszących świadomość i 
rozwijających wymianę dobrych praktyk.
Krajowi koordynatorzy powinni czuwać 
nad skoordynowaniem i spójnością ich 
krajowych działań z ogólnymi celami 
Europejskiego Roku. Planowany jest także 
udział innych instytucji i podmiotów.

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” Komisja 
podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii 
Europejskiej wspieranie zdrowia i 
aktywności osób starszych w interesie 
spójności społecznej i wyższej wydajności.
W komunikacie tym zaproponowano 
sztandarową inicjatywę „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia”, w 
ramach której państwa członkowskie 
powinny promować politykę na rzecz 
aktywności osób starszych, oraz inną 
ważną inicjatywę – Europejski program 
walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów 
politycznych wymaga działania ze strony 
rządu na wszystkich szczeblach oraz ze 
strony różnych podmiotów 
pozarządowych; mogą one otrzymać 
wsparcie na poziomie Unii w ramach 
działań związanych z Europejskim 
Rokiem, podnoszących świadomość i 
rozwijających wymianę dobrych praktyk.
Krajowi koordynatorzy powinni czuwać 
nad skoordynowaniem i spójnością ich 
krajowych działań z ogólnymi celami 
Europejskiego Roku. Planowany jest także 
udział i pełne włączenie innych instytucji i
innych podmiotów społecznych, już 
działających w tym sektorze, w 
planowanie i wdrażanie środków wsparcia 
i rozwoju społecznego.
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Or. it

Poprawka 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10 a) Europejski Rok powinien w 
najlepszym przypadku doprowadzić do 
utworzenia europejskiej sieci wymiany 
doświadczeń i dyskusji na temat różnych 
rozwiązań przyjętych na poziomie 
krajowym lub lokalnym w tej dziedzinie.

Or. it

Poprawka 62
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dnia 7 czerwca 2010 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Aktywność osób starszych”, 
wzywając Komisję, by „kontynuowała 
przygotowania do planowanego na rok 
2012 Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych, w trakcie którego będzie 
można wyeksponować korzyści płynące z 
aktywności osób starszych i wpływ tej 
aktywności na solidarność 
międzypokoleniową oraz nagłośnić 
obiecujące inicjatywy wspierające na 
wszystkich szczeblach aktywność osób 
starszych”.

(11) Dnia 7 czerwca 2010 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Aktywność osób starszych”, 
wzywając Komisję, by „kontynuowała 
przygotowania do planowanego na rok 
2012 Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych, w trakcie którego będzie 
można wyeksponować korzyści płynące ze 
zdrowia i z aktywności osób starszych i 
wpływ tej aktywności na solidarność 
międzypokoleniową oraz nagłośnić 
obiecujące inicjatywy wspierające na 
wszystkich szczeblach zdrowie i 
aktywność osób starszych”.

Or. en
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Poprawka 63
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W dniu 11 listopada 2010 r.
Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie wyzwań demograficznych i 
solidarności między pokoleniami, w której 
wezwał państwa członkowskie, aby 
uczyniły z aktywności osób starszych jeden 
z priorytetów na nadchodzące lata, oraz 
podkreślił, że Europejski Rok 2012 
powinien w szczególności uwydatnić 
wkład wnoszony przez ludzi starszych do 
społeczeństwa i tworzyć możliwości do 
rozwijania solidarności, współpracy i 
zrozumienia między pokoleniami.

Or. en

Poprawka 64
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W dniu 11 listopada 2010 r.
Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie wyzwań demograficznych i 
solidarności między pokoleniami, w której 
wezwał państwa członkowskie, aby 
uczyniły z aktywności osób starszych jeden 
z priorytetów na nadchodzące lata, oraz 
podkreślił, że Europejski Rok 2012 
powinien w szczególności uwydatnić 
wkład wnoszony przez ludzi starszych do 
społeczeństwa i tworzyć możliwości do 
rozwijania solidarności i współpracy 
między pokoleniami.
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Or. en

Poprawka 65
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Również Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet 
Regionów w swoich opiniach podkreśliły 
znaczenie, jakie ma dla Europy kultura 
aktywności osób starszych. Szczególny 
aspekt stanowi tu międzypokoleniowa 
opieka zdrowotna i zapobieganie 
schorzeniom związanym z wiekiem, co 
stwierdził Komitet Ekonomiczno-
Społeczny w opinii pt. „Skutki starzenia 
się społeczeństwa dla systemów ochrony 
zdrowia i opieki społecznej”1 z dnia 
15 lipca 2010 r.
______________
1 Dz.U. C 44 z 11.2.2011, s. 10.

Or. de

Poprawka 66
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W rezolucji z dnia 11 listopada 
2010 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między 
pokoleniami Parlament Europejski 
z wyraźnym zadowoleniem odnotował, że 
wiele organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego ogłosiło dzień 29 kwietnia 
„Dniem Solidarności 
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Międzypokoleniowej”. Parlament 
Europejski wezwał ponadto Komisję do 
opracowania wniosku w celu 
ustanowienia roku 2012 „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej”, który 
zwróci uwagę na wkład ludzi starszych 
w życie społeczne oraz będzie sprzyjał 
udziałowi młodzieży i ludzi starszych we 
wspólnych inicjatywach.

Or. de

Poprawka 67
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W drugim dwuletnim sprawozdaniu 
w sprawie usług socjalnych użyteczności 
publicznej Komisja stwierdziła, że mimo 
rosnącego popytu na usługi socjalne i 
zdrowotne w wielu państwach występują 
braki personelu w sektorze opieki, 
częściowo spowodowane starzeniem się 
opiekunów, oraz że obserwuje się dużą 
rotację personelu. Z uwagi na kluczową 
rolę personelu w usługach opieki 
zaradzenie tym brakom jest konieczne w 
celu zapewnienia dostępu do usług opieki 
socjalnej i zdrowotnej na odpowiednim 
poziomie, służących wspieraniu 
aktywności osób starszych.

Or. en

Poprawka 68
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia 
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej 
aktywność ludzi starszych, do podniesienia 
wskaźnika zatrudnienia starszych 
pracowników poprzez innowacje w 
organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życia i polityki aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wykluczenia społecznego.

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia 
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej zdrowie 
i aktywność ludzi starszych, do 
podniesienia wskaźnika zatrudnienia 
starszych pracowników poprzez innowacje 
w organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życia i polityki aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wykluczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 69
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia 
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej 
aktywność ludzi starszych, do podniesienia 
wskaźnika zatrudnienia starszych 

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia 
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej 
aktywność ludzi starszych, do podniesienia 
wskaźnika zatrudnienia starszych 
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pracowników poprzez innowacje w 
organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życia i polityki aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wykluczenia społecznego.

pracowników poprzez innowacje w 
organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życia i polityki aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 70
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej 
aktywność ludzi starszych, do podniesienia 
wskaźnika zatrudnienia starszych 
pracowników poprzez innowacje w 
organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życia i polityki aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wykluczenia społecznego.

(12) W swoim wniosku dotyczącym 
decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
wzywającym państwa członkowskie w 
wytycznych 7 i 8 do podniesienia 
współczynnika aktywności zawodowej 
przy pomocy polityki wspierającej 
aktywność ludzi starszych, do podniesienia 
wskaźnika zatrudnienia starszych 
pracowników poprzez innowacje w 
organizacji pracy oraz do zwiększania 
szans starszych pracowników na rynku 
pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 
i uczestnictwo w systemach uczenia się 
przez całe życie. W wytycznej 10 
podkreślono potrzebę udoskonalenia 
systemów ochrony socjalnej, uczenia się 
przez całe życie i polityki aktywnego i 
wolnego od barier środowiskowych 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia, chronić ludzi przed 
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ryzykiem wykluczenia społecznego i 
zwiększać ich aktywny udział w 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 71
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W trakcie konferencji na temat 
aktywności i zdrowia osób starszych, która 
odbyła się w dniach 29-30 kwietnia 2010 
r. podczas hiszpańskiej prezydencji UE, 
wskazano dobre wzorce stosowane w 
Europie w zakresie udziału w 
społeczeństwie i solidarności 
międzypokoleniowej.

Or. en

Uzasadnienie

Konferencja na temat aktywności i zdrowia osób starszych jest ważna z uwagi na ukazanie 
głównych aspektów zachowania zdrowia i samodzielności osób starszych, a także 
propagowania związków międzypokoleniowych.

Poprawka 72
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja wdraża Europejski plan 
działania w sprawie niepełnosprawności, 
obejmujący działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na korelację między 
niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla 

(14) Komisja wdraża Europejski plan 
działania w sprawie niepełnosprawności, 
obejmujący działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na często występującą
korelację między niepełnosprawnością a 
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tej grupy wiekowej szczególne znaczenie 
będą miały działania związane z poprawą 
dostępności, oparte na uniwersalnych 
rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ponadto 
UE i wszystkie państwa członkowskie 
podpisały Konwencję ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, zawierającą 
postanowienia dotyczące osób starszych.

starzeniem się. Dla tej grupy wiekowej 
szczególne znaczenie będą miały działania 
związane z poprawą dostępności, oparte na 
uniwersalnych rozwiązaniach „dla 
wszystkich”. Ważne są działania 
wspierające niezależne życie i integrację 
ze społecznością, w tym działania na rzecz 
niepełnosprawnych osób starszych, które 
wymagają dużej pomocy, których potrzeby 
są złożone i które należą do najsłabszych 
grup i są narażone na wykluczenie 
społeczne. Ponadto UE i wszystkie 
państwa członkowskie podpisały 
Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, zawierającą między 
innymi postanowienia dotyczące osób 
starszych. Zalecenie Rady Europy w 
sprawie starzenia się i niepełnosprawności 
w XXI w., przyjęte w 2009 r., ma na celu 
wspieranie samodzielności i niezależnego 
życia starzejących się osób 
niepełnosprawnych dzięki podniesieniu 
jakości usług i zapewnieniu równego 
dostępu do nich. Wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia nowatorskiego 
podejścia.

Or. en

Poprawka 73
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja wdraża Europejski plan 
działania w sprawie niepełnosprawności, 
obejmujący działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na korelację między 
niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla 
tej grupy wiekowej szczególne znaczenie 
będą miały działania związane z poprawą 
dostępności, oparte na uniwersalnych 
rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ponadto 

(14) Komisja wdraża Europejski plan 
działania w sprawie niepełnosprawności, 
obejmujący działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na często występującą
korelację między niepełnosprawnością a 
starzeniem się. Dla tej grupy wiekowej 
szczególne znaczenie będą miały działania 
związane z poprawą dostępności, oparte na 
uniwersalnych rozwiązaniach „dla 
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UE i wszystkie państwa członkowskie 
podpisały Konwencję ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, zawierającą 
postanowienia dotyczące osób starszych.

wszystkich”. Ważne są działania 
wspierające niezależne życie i integrację 
ze społecznością, w tym działania na rzecz 
niepełnosprawnych osób starszych, które 
wymagają dużej pomocy, których potrzeby 
są złożone i które należą do najsłabszych 
grup i są narażone na wykluczenie 
społeczne. Ponadto UE i wszystkie 
państwa członkowskie podpisały 
Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, zawierającą między 
innymi postanowienia dotyczące osób 
starszych. Zalecenie Rady Europy w 
sprawie starzenia się i niepełnosprawności 
w XXI w., przyjęte w 2009 r., ma na celu 
wspieranie samodzielności i niezależnego 
życia starzejących się osób 
niepełnosprawnych dzięki podniesieniu 
jakości usług i zapewnieniu równego 
dostępu do nich. Wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia nowatorskiego 
podejścia.

Or. en

Poprawka 74
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja wdraża Europejski plan
działania w sprawie niepełnosprawności, 
obejmujący działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na korelację między 
niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla 
tej grupy wiekowej szczególne znaczenie 
będą miały działania związane z poprawą 
dostępności, oparte na uniwersalnych 
rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ponadto 
UE i wszystkie państwa członkowskie 
podpisały Konwencję ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, zawierającą 
postanowienia dotyczące osób starszych.

(14) Komisja wdraża nową „Europejską 
strategię w sprawie niepełnosprawności 
2010-2020: Odnowione zobowiązanie do 
budowania Europy bez barier”, 
obejmującą działania dotyczące starszych 
osób, ze względu na korelację między 
niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla 
tej grupy wiekowej szczególne znaczenie 
będą miały działania związane z poprawą 
dostępności, oparte na uniwersalnych 
rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ponadto 
UE i wszystkie państwa członkowskie 
podpisały Konwencję ONZ o prawach 
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osób niepełnosprawnych, zawierającą 
między innymi postanowienia dotyczące 
osób starszych.

Or. en

Poprawka 75
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja wykorzysta około 2 300 000 
EUR ze środków budżetowych 2011 
przede wszystkim na finansowanie 
działalności komunikacyjnej i konferencji 
UE w Europejskim Roku oraz zamierza 
zarezerwować podobną kwotę w projekcie 
budżetu na rok 2012.

Or. en

Poprawka 76
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Temat Europejskiego Roku będzie 
miał priorytetowe znaczenie w działaniach 
komunikacyjnych przedstawicielstw 
Komisji w państwach członkowskich oraz 
programach prac odpowiednich głównych 
sieci na szczeblu europejskim 
korzystających ze wsparcia z budżetu UE 
na pokrycie ich kosztów operacyjnych.

Or. en
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Poprawka 77
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Parlament Europejski zwrócił już 
uwagę w rezolucji z dnia 11 listopada 
2010 r. w sprawie solidarności między 
pokoleniami, że wskaźnik urodzeń 
w państwach członkowskich od wielu 
dziesięcioleci pozostaje na niskim 
poziomie, co w przypadku niepodjęcia na 
czas zdecydowanych działań może 
doprowadzić do znacznego obciążenia 
przyszłych pokoleń oraz do sporów 
w zakresie podziału tego obciążenia.
Z uwagi na pilny charakter tej kwestii na 
Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej należy przeznaczyć 
znaczne środki budżetowe; realistycznym 
przykładem może być rok 2010, na który 
Unia Europejska przeznaczyła 
17 mln EUR, z czego 9 mln EUR na 
działania w państwach członkowskich, 
przy czym te ostatnie zobowiązały się do 
udostępnienia kolejnych 9 mln EUR.

Or. de

Poprawka 78
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 

(15) Aktywność i zdrowie osób starszych 
jest celem kilku unijnych programów, 
takich jak Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, program Progress, program 
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życie”, program „Zdrowie publiczne”, 
programy poświęcone technologiom 
informacyjno-komunikacyjnym oraz 
naukom społeczno-ekonomicznym i 
humanistycznym w ramach 7. Programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, 
plan działania „Komfortowe 
funkcjonowanie osób starszych w 
społeczeństwie informacyjnym”, wspólny 
program badań i innowacji w zakresie 
nowoczesnych technologii w służbie 
osobom starszym, program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji z projektami 
pilotażowymi w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na rzecz 
komfortowego funkcjonowania osób 
starszych oraz plan działania na rzecz 
mobilności w miastach.
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

„Uczenie się przez całe życie”, program 
„Zdrowie publiczne”, programy 
poświęcone technologiom informacyjno-
komunikacyjnym oraz naukom społeczno-
ekonomicznym i humanistycznym w 
ramach 7. Programu ramowego w zakresie 
badań i rozwoju, plan działania 
„Komfortowe funkcjonowanie osób 
starszych w społeczeństwie 
informacyjnym”, wspólny program badań i 
innowacji w zakresie nowoczesnych 
technologii w służbie osobom starszym, 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji z projektami pilotażowymi w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na rzecz komfortowego 
funkcjonowania osób starszych oraz plan 
działania na rzecz mobilności w miastach.
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

Or. en

Poprawka 79
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
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Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 
życie”, program „Zdrowie publiczne”, 
programy poświęcone technologiom 
informacyjno-komunikacyjnym oraz 
naukom społeczno-ekonomicznym i 
humanistycznym w ramach 7. Programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, 
plan działania „Komfortowe 
funkcjonowanie osób starszych w 
społeczeństwie informacyjnym”, wspólny 
program badań i innowacji w zakresie 
nowoczesnych technologii w służbie 
osobom starszym, program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji z projektami 
pilotażowymi w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na rzecz 
komfortowego funkcjonowania osób 
starszych oraz plan działania na rzecz 
mobilności w miastach.
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 
życie”, program „Zdrowie publiczne”, 
programy poświęcone technologiom 
informacyjno-komunikacyjnym oraz 
naukom społeczno-ekonomicznym i 
humanistycznym w ramach 7. Programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, 
plan działania „Komfortowe 
funkcjonowanie osób starszych w 
społeczeństwie informacyjnym”, wspólny 
program badań i innowacji w zakresie 
nowoczesnych technologii w służbie 
osobom starszym, program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji z projektami 
pilotażowymi w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na rzecz 
komfortowego funkcjonowania osób 
starszych oraz plan działania na rzecz 
mobilności w miastach. W kontekście 
strategii Europa 2020 Komisja 
zaproponowała uruchomienie na 
początku 2011 r., w ramach „Unii 
innowacji”, projektu pilotażowego 
dotyczącego aktywności i zdrowia osób 
starszych. Ten projekt pilotażowy jest 
pierwszym partnerstwem w dziedzinie 
innowacyjności i obejmie innowacyjność 
społeczną na rzecz promowania lepszej 
jakości życia, zapobiegania chorobom, 
poprawy sieci społecznościowych w 
sektorach publicznych i wśród partnerów 
społecznych, a także na rzecz sprzyjania 
wprowadzeniu nowych technologii 
pozwalających na utrzymanie jakości 
życia. Projekt ma także na celu 
wydłużenie o dwa lata do 2020 r. okresu 
życia, podczas którego obywatele cieszą 
się dobrym zdrowiem. Współfinansowanie 
przez Unię działań w ramach 
Europejskiego Roku będzie zgodne z 
priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
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wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

Or. en

Poprawka 80
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 
życie”, program „Zdrowie publiczne”, 
programy poświęcone technologiom 
informacyjno-komunikacyjnym oraz 
naukom społeczno-ekonomicznym i 
humanistycznym w ramach 7. Programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, 
plan działania „Komfortowe 
funkcjonowanie osób starszych w 
społeczeństwie informacyjnym”, wspólny 
program badań i innowacji w zakresie 
nowoczesnych technologii w służbie 
osobom starszym, program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji z projektami 
pilotażowymi w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na rzecz 
komfortowego funkcjonowania osób 
starszych oraz plan działania na rzecz 
mobilności w miastach.
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 
życie”, dyrektywa w sprawie 
transgranicznej opieki zdrowotnej i 
wspólnotowy program działań w dziedzinie 
zdrowia na lata 2008-2013, programy 
poświęcone technologiom informacyjno-
komunikacyjnym oraz naukom społeczno-
ekonomicznym i humanistycznym w 
ramach 7. Programu ramowego w zakresie 
badań i rozwoju, plan działania 
„Komfortowe funkcjonowanie osób 
starszych w społeczeństwie 
informacyjnym”, wspólny program badań i 
innowacji w zakresie nowoczesnych 
technologii w służbie osobom starszym, 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji z projektami pilotażowymi w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na rzecz komfortowego 
funkcjonowania osób starszych oraz plan 
działania na rzecz mobilności w miastach.
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
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i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

Or. en

Uzasadnienie

Strategia UE w dziedzinie zdrowia jest nierozerwalnie związana z aktywnością osób 
starszych, ponieważ zachęca wszystkie grupy wiekowe do zdrowego odżywiania się, 
aktywności fizycznej oraz promuje sprawiedliwy dostęp do dobrej jakościowo podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 81
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby zagwarantować udział wielu 
różnych organizacji, należy uprościć 
procedury dotyczące wydarzeń i akcji na 
niewielką skalę.

Or. en

Poprawka 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Przy realizacji inicjatyw związanych 
z Europejskim Rokiem będzie należało 
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przyznać niezastąpioną wartość rodzinie, 
jako naturalnej i podstawowej jednostce 
społecznej, i jej podstawowej roli w 
edukacji, kształtowaniu i rozwoju młodych 
ludzi, jak również w pogłębianiu 
solidarności międzypokoleniowej.

Or. it

Poprawka 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Inicjatywy dotyczące starzenia się 
społeczeństwa związane z tematem Roku 
Europejskiego powinny pobudzać do 
refleksji w sprawie przeglądu systemów 
ochrony i solidarności społecznej, z 
pełnym udziałem partnerów społecznych, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji nienastawionych na zysk.

Or. it

Poprawka 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja proponuje powołanie w 
ramach inicjatywy przewodniej strategii 
Europa 2020 „Unia innowacji” 
innowacyjnego partnerstwa na rzecz 
aktywności i zdrowia osób starszych 
(AHAIP), które traktując poszczególne 
osoby jak pacjentów i konsumentów, 
opracuje innowacyjne rozwiązania, testy 



PE458.631v01-00 40/79 AM\856841PL.doc

PL

kliniczne, leki i terapie w celu zwalczania 
i leczenia głównych schorzeń 
chronicznych i chorób rzadkich. AHAIP 
skoncentruje się na systemach opieki 
socjalnej i zdrowotnej poprzez 
opracowanie innowacyjnych strategii i 
modeli biznesowych na rzecz bardziej 
zintegrowanych systemów opieki nad 
osobami starszymi (w tym systemów 
opartych na opiece domowej i we własnym 
zakresie). AHAIP będzie również 
ukierunkowane na rynki powiązane z UE, 
przyczyniając się do umożliwienia osobom 
starszym prowadzenia niezależnego i 
aktywnego życia dzięki wspieraniu 
opracowania i wprowadzania 
innowacyjnych produktów, urządzeń i 
usług, w tym opartych na TIK, specjalnie 
dostosowanych do potrzeb osób starszych.
Ponieważ cele i planowane działania 
AHAIP i Europejskiego Roku są ściśle 
powiązane, należy zadbać o synergię 
między tymi dwiema inicjatywami.

Or. en

Poprawka 85
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Zważywszy, że wiele istotnych sieci 
na szczeblu UE może stanąć w obliczu 
poważnych ograniczeń budżetowych, 
które mogą zmniejszyć ich udział w 
Europejskim Roku, należy wziąć to pod 
uwagę, jeżeli dodatkowe fundusze będą 
dostępne na szczeblu Unii.

Or. en
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Poprawka 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Należy wspierać synergię między 
Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011 i 
Europejskim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych 2012.

Or. en

Poprawka 87
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Or. en

Poprawka 88
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych –
promowanie solidarności między 
pokoleniami” (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).
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Or. en

Poprawka 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych:
promowanie solidarności 
międzypokoleniowej” (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Or. en

Poprawka 90
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Or. en

Poprawka 91
Edit Bauer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
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(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”). promującym aktywność osób starszych i 
solidarność między pokoleniami, 
zachowanie witalności i poszanowanie 
godności wszystkich ludzi (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Or. en

Poprawka 92
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Or. en

Poprawka 93
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Or. de
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Poprawka 94
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych” 
(zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).
Podtytuł Roku brzmi: „Wspieranie 
witalności, godności i solidarności 
międzypokoleniowej”.

Or. de

Poprawka 95
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Warunkiem 
aktywności osób starszych jest dobry stan 
zdrowia. W związku z tym wspieranie 
starzenia się w zdrowiu i środki 
zmierzające do tego celu powinny być 
nieodłącznym elementem Europejskiego 
Roku. Aktywność osób starszych to 
tworzenie lepszych możliwości i 
warunków pracy, aby umożliwić starszym 
pracownikom odgrywanie roli na rynku 
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następująco: pracy, m.in. dzięki większej elastyczności 
stosunków w prawie pracy, zwalczanie 
wykluczenia społecznego poprzez 
wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zapewnienie 
dostępnych usług socjalnych dobrej 
jakości umożliwiających godne starzenie 
się, a także przez zachęcanie do starzenia 
się w zdrowiu. Na tej podstawie cele 
Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Or. cs

Poprawka 96
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to zapewnianie lepszego dostępu 
do uczenia się przez całe życie i innych 
możliwości oraz tworzenie przyjaznych 
dla starszego wieku i sprzyjających 
warunków pracy, aby umożliwić starszym 
pracownikom odgrywanie roli na rynku 
pracy, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego poprzez wspieranie 
aktywnego udziału w społeczeństwie oraz 
zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na 
tej podstawie cele Europejskiego Roku 
należy określić następująco:
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Or. en

Poprawka 97
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
ułatwianie tworzenia trwałej kultury 
aktywności osób starszych w Europie w 
oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego 
na wszystkie grupy wiekowe oraz zasadę 
solidarności międzypokoleniowej. W tych 
ramach Europejski Rok zachęca państwa 
członkowskie, ich władze regionalne i 
lokalne, partnerów społecznych i 
społeczeństwo obywatelskie, w tym sektor 
gospodarczy, do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspiera działania w tym 
zakresie, co przyczyni się do stworzenia 
społeczeństwa otwartego na wszystkie 
grupy wiekowe i do pobudzania
solidarności i współpracy między 
pokoleniami. Aktywność osób starszych 
jest procesem tworzenia jak najlepszych 
możliwości dla zachowania zdrowia, 
uczestnictwa i poczucia bezpieczeństwa w 
celu podniesienia jakości życia w miarę 
starzenia się. Pozwala ludziom 
uświadomić sobie ich możliwości dobrego 
samopoczucia przez całe życie i udziału w 
życiu społecznym zgodnie z ich 
potrzebami, pragnieniami i zdolnościami, 
zapewniając im jednocześnie odpowiednią 
ochronę, poczucie bezpieczeństwa i 
opiekę, gdy potrzebują pomocy.
Aktywność osób starszych to tworzenie 
lepszych możliwości i warunków pracy, 
aby umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
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zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
wiek i wykluczenia społecznego, 
wspieranie roli, jaką osoby starsze 
odgrywają w społeczeństwie, życiu 
rodzinnym i działalności wolontariackiej,
zachęcanie do starzenia się w zdrowiu oraz 
ułatwianie tego dzięki profilaktyce i 
dostępowi do dobrych jakościowo usług 
socjalnych i zdrowotnych. Na tej 
podstawie cele Europejskiego Roku należy 
określić następująco:

Or. en

Poprawka 98
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy zgodnie z 
ich zdolnościami i preferencjami, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie, przeciwdziałanie 
niepełnosprawności i schorzeniom 
chronicznym, które są kosztowne dla 
poszczególnych osób i dla systemu opieki 
zdrowotnej, oraz zachęcanie do starzenia 
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się w zdrowiu. Aktywność osób starszych 
pomoże w wyeliminowaniu wszystkich 
istniejących stereotypów, według których 
osoby starsze są słabe i stanowią 
obciążenie finansowe dla społeczeństwa.
Na tej podstawie cele Europejskiego Roku 
należy określić następująco:

Or. en

Uzasadnienie

Polityka zakładająca aktywność osób starszych powinna dążyć do umożliwienia osobom 
starszym kontynuowania pracy w oparciu o ich prawa, potrzeby, preferencje i zdolności.
Niepełnosprawność i zły stan zdrowia są kosztowne. Jeżeli ludzie będą starzeć się w lepszym 
zdrowiu, wydatki medyczne mogą rosnąć mniej gwałtownie. Istniejące negatywne stereotypy 
dotyczące osób starszych koncentrują się głównie na ich niezdolności do niezależnego życia z 
powodu chronicznych schorzeń, na które cierpią, oraz na kwestii trwałych systemów 
emerytalnych.

Poprawka 99
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i solidarności 
międzypokoleniowej oraz nasilenia działań 
na rzecz uruchomienia potencjału szybko 
rosnącej grupy osób dobiegających 
sześćdziesiątki i starszych, a także 
wspieranie działań w tym zakresie, co 
przyczyni się do zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości, warunków pracy i 
sposobności nauki przez całe życie, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
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poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

odgrywanie roli na rynku pracy, w tym w 
szczególności zinstytucjonalizowane 
przekwalifikowanie pracowników na 
stanowiskach bardzo wymagających pod 
względem fizycznym w celu umożliwienia 
im zatrudnienia na stanowiskach 
odpowiednich do ich wieku, zwalczanie 
wykluczenia społecznego poprzez 
wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie, zachęcanie do starzenia się 
w zdrowiu oraz zwalczanie ubóstwa przez 
zagwarantowanie odpowiednich 
dochodów, pełnego i przystępnego cenowo 
dostępu do usług socjalnych i wysokiego 
poziomu opieki zdrowotnej dla osób na 
emeryturze. Na tej podstawie cele 
Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Or. en

Poprawka 100
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
ułatwianie tworzenia trwałej oraz wolnej 
od barier środowiskowych kultury 
aktywności osób starszych w Europie w 
oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego 
na wszystkie grupy wiekowe oraz zasadę 
solidarności między pokoleniami. W tych 
ramach Europejski Rok będzie zachęcał 
państwa członkowskie, ich władze 
regionalne i lokalne, partnerów 
społecznych i społeczeństwo obywatelskie, 
w tym kościoły i stowarzyszenia działające 
na rzecz eliminowania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, do wspierania 
aktywności osób starszych i nasilenia 
działań na rzecz uruchomienia potencjału 
szybko rosnącej grupy osób dobiegających 
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poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

sześćdziesiątki i starszych, a także wspierał 
działania w tym zakresie, co przyczyni się 
do zachowania witalności osób starszych, 
zwiększenia ich udziału w społeczeństwie, 
stworzenia społeczeństwa otwartego na 
wszystkie grupy wiekowe i zwiększenia
solidarności oraz współpracy
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie roli osób starszych w 
życiu rodzinnym, w tym udziału w 
planowaniu przyszłości, i działalności 
wolontariackiej oraz ich aktywnego 
udziału w społeczeństwie, a także
zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na 
tej podstawie cele Europejskiego Roku 
należy określić następująco:

Or. en

Poprawka 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
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umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Cierpiące na 
schorzenia przewlekłe osoby starsze, które 
są w dobrej kondycji, zostaną włączone 
bez dyskryminacji i uprzedzeń. Na tej 
podstawie cele Europejskiego Roku należy 
określić następująco:

Or. en

Poprawka 102
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
ułatwianie tworzenia trwałej kultury 
aktywności osób starszych w Europie w 
oparciu o wizję społeczeństwa otwartego 
na wszystkie grupy wiekowe oraz zasadę 
solidarności międzypokoleniowej. W tych 
ramach Europejski Rok będzie zachęcał 
państwa członkowskie, ich władze 
regionalne i lokalne, partnerów 
społecznych, sektor gospodarczy i 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
stowarzyszenia działające na rzecz 
eliminowania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspierał działania w 
tym zakresie, co przyczyni się do 
zachowania witalności osób starszych, 
zwiększenia ich udziału w społeczeństwie, 
a tym samym stworzenia społeczeństwa 
otwartego na wszystkie grupy wiekowe i 
zwiększenia solidarności oraz współpracy
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międzypokoleniowej. Europejski Rok 
będzie również promował konkretne 
działania, które mogą zapewnić lepszą 
integrację osób starszych na rynku pracy, 
a także możliwości nauki i szkolenia dla 
wszystkich w celu zmniejszenia bezrobocia 
i zapobiegania długoterminowemu 
wykluczeniu społecznemu. Aktywność 
osób starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
wiek i wykluczenia społecznego, 
wspieranie roli, jaką osoby starsze 
odgrywają w życiu rodzinnym i 
działalności wolontariackiej, oraz ich 
aktywnego udziału w społeczeństwie,
zachęcanie do starzenia się w zdrowiu, 
ułatwianie tego dzięki profilaktyce i 
dostępowi do dobrych jakościowo usług 
socjalnych i zdrowotnych. Na tej 
podstawie cele Europejskiego Roku należy 
określić następująco:

Or. en

Poprawka 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości 
w kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa, 
do życia rodzinnego i gospodarki;
wspieranie aktywności osób starszych i 
nasilenie działań na rzecz uruchomienia 
potencjału tej grupy wiekowej w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
związanym z przechodzeniem na 
emeryturę osób urodzonych podczas wyżu 
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demograficznego i spadkiem liczby 
ludności czynnej zawodowo;

Or. it

Poprawka 104
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości starzenia się w zdrowiu i 
aktywności osób starszych, aby podkreślić, 
jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do 
rodziny, społeczeństwa i gospodarki;
wspieranie i umożliwianie aktywnego 
udziału osób powyżej 55 roku życia w 
procesach zawodowych, wspieranie roli 
osób starszych jako mentorów młodszych 
pokoleń i, ogólnie rzecz biorąc, nasilenie 
działań na rzecz uruchomienia potencjału 
tej grupy wiekowej;

Or. cs

Poprawka 105
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; zwalczanie dyskryminacji ze 
względu na wiek; wspieranie aktywności i 
zdrowia osób starszych; usuwanie barier i 
uznanie różnorodności we wszystkich 
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grupach wiekowych i skuteczniejsze 
uruchamianie potencjału osób starszych 
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego 
lub kulturowego, płci lub orientacji 
seksualnej oraz promowanie równych 
szans;

Or. en

Poprawka 106
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości 
użytecznego wkładu, jaki te osoby wnoszą 
do społeczeństwa i gospodarki; wspieranie 
aktywności i zdrowia osób starszych i 
nasilenie działań na rzecz uruchomienia 
potencjału tej grupy wiekowej;

Or. en

Poprawka 107
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej dzięki zapewnieniu możliwości 
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nauki i uczenia się w ciągu całego ich 
życia, umożliwieniu aktywnego udziału 
osób starszych w rozwoju gospodarczym i 
działalności wolontariackiej oraz 
zachęcaniu osób starszych, aby starzejąc 
się, brały udział w życiu rodzinnym i życiu 
społeczności lokalnej;

Or. en

Uzasadnienie

Nauka i programy uczenia się przez całe życie mogą zachęcić do pełnego udziału osób 
starszych w społeczeństwie, promując tym samym aktywność osób starszych.

Poprawka 108
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej; należy propagować w 
programach szkolnictwa wyższego i 
szkoleń zawodowych kulturę zarządzania 
zasobami ludzkimi uwzględniającą 
wartości starszych pracowników, a także 
prowadzić działania informacyjne 
skierowane zarówno do pracowników, jak 
i do pracodawców;

Or. el



PE458.631v01-00 56/79 AM\856841PL.doc

PL

Poprawka 109
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład osoby te wnoszą do społeczeństwa i 
gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i solidarności między 
pokoleniami oraz nasilenie działań na 
rzecz uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej, ze szczególną uwagą zwróconą 
na konkretne plany zwalczania ubóstwa w 
starszym wieku, zwłaszcza ubóstwa kobiet;

Or. en

Poprawka 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) ochrona osób starszych w ramach 
przedłużonej aktywności, w formie 
odpowiedniej kontroli lekarskiej, bez 
względu na poziom struktury, w której ta 
aktywność się odbywa;

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskami zawartymi w preambule („starzenie się w zdrowiu i godności” oraz 
„wspieranie zdrowia i aktywności starzejącej się ludności, by sprzyjać spójności społecznej”) 
osoby starsze prowadzące działalność zawodową powinny otrzymywać odpowiednią opiekę 
medyczną. Należy zatem uwzględnić potencjalne trudności dotykające osoby starzejące się i 
wprowadzić specjalny program zdrowotny.
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Poprawka 111
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz zdrowia i aktywności 
osób starszych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

Or. en

Poprawka 112
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia wyzwań i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

Or. en
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Poprawka 113
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, wspierania trwałych 
i bezpiecznych systemów emerytalnych 
w Europie, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

Or. de

Poprawka 114
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron –
ze szczególnym uwzględnieniem 
partnerów społecznych – na wszystkich 
szczeblach w celu promowania polityki na 
rzecz aktywności osób starszych, 
określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

Or. el
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Poprawka 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych i tworzenia trwałego i 
bezpiecznego publicznego systemu 
emerytalnego w Unii, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

Or. en

Poprawka 116
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron na 
wszystkich szczeblach w celu promowania 
polityki na rzecz aktywności osób 
starszych, promowania trwałych i 
bezpiecznych systemów emerytalnych w 
Europie w oparciu o różne połączenia 
systemów emerytur pracowniczych i 
prywatnych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii

Or. en
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Poprawka 117
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki i 
horyzontalnego podejścia przez określone 
działania i zobowiązywanie się do 
osiągnięcia konkretnych celów związanych 
ze zdrowiem i z aktywnością osób 
starszych (w tym środków ułatwiających 
dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej 
i socjalnej o wysokiej jakości).

Or. en

Poprawka 118
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach opracowywanie innowacyjnych 
i dostosowanych do warunków lokalnych 
rozwiązań oraz zobowiązywanie się do 
osiągnięcia konkretnych celów związanych 
z aktywnością osób starszych i 
solidarnością międzypokoleniową.

Or. en
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Poprawka 119
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach, przy aktywnym udziale 
społeczeństwa obywatelskiego i partnerów 
społecznych, kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

Or. ro

Poprawka 120
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających Unii Europejskiej,
państwom członkowskim i 
zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach, przy znacznym 
zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym sektora 
gospodarczego, kształtowanie i wspólne 
prowadzenie polityki przez określone 
działania i zobowiązywanie się do 
osiągnięcia konkretnych celów związanych 
z aktywnością osób starszych.

Or. en
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Poprawka 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i przyjęcie 
konkretnych środków w odniesieniu do 
konkretnych celów związanych z 
aktywnością osób starszych.

Or. it

Poprawka 122
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wspierania kampanii informacyjnych i 
zachęcania do właściwego stosowania 
dyrektyw dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy, gdyż jest to jeden 
z najważniejszych elementów aktywności 
osób starszych.
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Or. el

Poprawka 123
Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających Unii Europejskiej,
państwom członkowskim i 
zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach, przy znacznym 
zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora gospodarczego,
kształtowanie polityki przez określone 
działania i zobowiązywanie się do 
osiągnięcia konkretnych celów związanych 
z aktywnością osób starszych oraz 
przeciwdziałanie niesprawiedliwemu 
rozkładowi społecznych kosztów kryzysu, 
ponieważ w niektórych państwach 
członkowskich środki antyrecesyjne, 
cięcia świadczeń emerytalnych i niska 
jakość usług opieki zdrowotnej i socjalnej 
najbardziej dotykają osoby starsze.

Or. en

Poprawka 124
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach kształtowanie polityki przez 

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 
szczeblach, przy znacznym 
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określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i kościołów, kształtowanie 
polityki przez określone działania i 
zobowiązywanie się do osiągnięcia 
konkretnych celów związanych z 
aktywnością osób starszych.

Or. en

Poprawka 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) promowanie wprowadzania stałych i 
strukturalnych strategii politycznych na 
rzecz rodziny, mogących wywierać istotny 
wpływ na sytuację demograficzną;  będzie 
to możliwe poprzez działania wspierające 
macierzyństwo, wychowywanie dzieci, 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
oraz przypisywanie większego znaczenia 
aktywności osób starszych na rzecz 
rodziny, w perspektywie wymiany 
kulturalnej i wartości między osobami 
starszymi i młodym pokoleniem.

Or. it

Poprawka 126
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) wprowadzenie lub wzmocnienie 
strukturalnej polityki fiskalnej 
sprzyjającej organizacjom non-profit, tak 
aby mogły one w sposób ciągły, a nie 
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jedynie okazjonalnie, planować i 
prowadzić swoją działalność wspierającą 
osoby starsze oraz grupy ludności 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 127
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) zachęcanie do sformułowania 
wszechstronnych strategii zarządzania 
wiekiem na szczeblu krajowym i szczeblu 
przedsiębiorstwa przez opracowanie 
przepisów dotyczących nowych modeli 
równoważenia pracy i życia prywatnego 
przystosowanych do szczególnych potrzeb 
starszych pracowników i przez 
wynagradzanie osób, które pracują dłużej.

Or. en

Poprawka 128
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) wspieranie europejskiej wymiany 
w zakresie znaczenia zapobiegania jako 
samoistnego elementu krajowego polityki 
zdrowotnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem schorzeń związanych 
z wiekiem.

Or. de
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Poprawka 129
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) a także cele przedstawione przez 
Parlament Europejski w sprawozdaniu 
z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 
solidarności międzypokoleniowej:
- wspieranie godności, zdrowia, 
możliwości życia na odpowiedniej stopie 
i niezależności ludzi starszych,
- zapewnienie im równego dostępu do 
opieki zdrowotnej niezależnie od 
dochodów,
- podkreślenie w szczególności zagrożeń 
dla zdrowia, na które narażone są osoby 
nagle zaprzestające wszelkiej aktywności,
- podkreślenie konieczności zapobiegania 
problemom zdrowotnym, przy czym 
państwa członkowskie są zobowiązane do 
promowania zdrowego trybu życia 
i przyjmowania odpowiednich środków na 
rzecz zmniejszenia powszechności palenia, 
nadużywania alkoholu, otyłości i innych 
poważniejszych zagrożeń dla zdrowia.

Or. de

Poprawka 130
Georges Bach, Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ogólnie lepsze uznawanie 
i wspieranie wkładu osób starszych 
w gospodarczy i społeczny rozwój Europy, 
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ze szczególnym uznaniem ich 
doświadczenia jako istotnej wartości dla 
gospodarki i społeczeństwa.

Or. de

Poprawka 131
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje, imprezy i inicjatywy 
promujące debatę, podnoszące świadomość 
i sprzyjające podejmowaniu konkretnych 
zobowiązań;

– konferencje, imprezy i inicjatywy, w 
które ściśle zaangażowany będzie świat 
biznesu oraz MŚP, promujące debatę, 
podnoszące świadomość i sprzyjające 
podejmowaniu konkretnych zobowiązań
przyczyniających się do zrównoważonych i 
trwałych wyników oraz do oceny 
skutecznych metod i środków z myślą o 
przyszłych inicjatywach i działaniach w 
dziedzinie aktywności osób starszych;

Or. cs

Poprawka 132
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje, imprezy i inicjatywy 
promujące debatę, podnoszące świadomość 
i sprzyjające podejmowaniu konkretnych 
zobowiązań;

– prowadzone przy aktywnym udziale 
społeczeństwa obywatelskiego i partnerów 
społecznych konferencje, imprezy i 
inicjatywy promujące debatę, podnoszące 
świadomość i sprzyjające podejmowaniu 
konkretnych zobowiązań;

Or. ro
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Poprawka 133
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje, imprezy i inicjatywy 
promujące debatę, podnoszące świadomość 
i sprzyjające podejmowaniu konkretnych 
zobowiązań;

– konferencje, imprezy, fora kulturalne, 
warsztaty i inicjatywy promujące debatę, 
podnoszące świadomość i sprzyjające 
podejmowaniu konkretnych zobowiązań;

Or. en

Uzasadnienie

Warsztaty i fora kulturalne mogą przyczynić się do aktywizacji ogółu społeczeństwa, 
koncentrując się głównie na wymianie między pokoleniami i wolontariacie.

Poprawka 134
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje, imprezy i inicjatywy 
promujące debatę, podnoszące świadomość 
i sprzyjające podejmowaniu konkretnych 
zobowiązań;

– konferencje, imprezy i inicjatywy, przy 
znacznym zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i kościołów, promujące 
debatę, podnoszące świadomość i 
sprzyjające podejmowaniu konkretnych 
zobowiązań przynoszących stabilne i 
długotrwałe skutki;

Or. en
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Poprawka 135
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kampanie informacyjne, promocyjne i 
edukacyjne;

– kampanie informacyjne, promocyjne i 
edukacyjne w formie dostosowanej do 
warunków krajowych, regionalnych lub 
lokalnych oraz do grup docelowych;
wykorzystanie multimediów oraz 
innowacyjnych i nowych metod;

Or. en

Poprawka 136
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kampanie informacyjne, promocyjne i 
edukacyjne;

kampanie informacyjne, promocyjne i 
edukacyjne wykorzystujące multimedia i 
sieci społecznościowe;

Or. ro

Poprawka 137
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kampanie informacyjne, promocyjne i 
edukacyjne;

– kampanie informacyjne, promocyjne,
edukacyjne i szkoleniowe;

Or. en
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Poprawka 138
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– fora służące konsolidacji i analizie 
dowodów korzyści, a także różne metody 
angażowania osób starszych w celu 
opracowania opartych na dowodach 
wytycznych w zakresie najlepszych 
wzorców;

Or. en

Poprawka 139
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymiana informacji, doświadczeń i 
dobrych praktyk;

– wymiana informacji, doświadczeń i 
dobrych praktyk w ramach otwartej 
metody koordynacji, mająca w 
szczególności na celu zapewnienie 
powszechnego włączenia społecznego i 
dostępu do opieki zdrowotnej i 
długoterminowej o wysokiej jakości;

Or. en

Uzasadnienie

Otwarta metoda koordynacji okazała się bardzo przydatnym narzędziem propagowania zmian 
polityki w państwach członkowskich.
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Poprawka 140
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania i sondaże w skali unijnej lub 
krajowej oraz rozpowszechnianie ich 
rezultatów.

– badania i sondaże w skali unijnej lub 
krajowej oraz rozpowszechnianie ich 
rezultatów – z naciskiem na gospodarcze i 
społeczne skutki polityki na rzecz 
aktywności osób starszych.

Or. el

Poprawka 141
Edit Bauer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania i sondaże w skali unijnej lub 
krajowej oraz rozpowszechnianie ich 
rezultatów.

– badania i sondaże w skali unijnej lub 
krajowej, na przykład dotyczące przyczyn 
wczesnego przechodzenia na emeryturę, 
przemocy wobec osób starszych, 
elastyczności modeli organizacji pracy 
osób starszych, oraz rozpowszechniania
ich rezultatów.

Or. en

Poprawka 142
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– programy uczestnictwa obywateli w 
realizacji celów Europejskiego Roku;
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Or. en

Poprawka 143
Edit Bauer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki koncentrujące się na profilaktyce 
zdrowotnej ukierunkowanej na starzenie 
się w zdrowiu.

Or. en

Poprawka 144
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki służące zaangażowaniu osób 
starzejących się i młodzieży we wspólne 
inicjatywy mające na celu uwypuklenie 
ich typowych cech i możliwości stwarzane 
przez wymianę międzypokoleniową.

Or. en

Poprawka 145
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci, jak również 
kwestie dotyczące osób 
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działań w ramach Europejskiego Roku. niepełnosprawnych oraz należących do 
mniejszości etnicznych, a w szczególności 
do mniejszości romskiej, przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

Or. ro

Poprawka 146
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci oraz potrzebę 
zaangażowania wszystkich pokoleń przy 
realizacji działań w ramach Europejskiego 
Roku oraz powinny dążyć do 
wypracowania podejścia integrującego 
wszystkie pokolenia, uznając ich 
różnorodność.

Or. en

Poprawka 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci oraz zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji, z jakimi 
spotykają się osoby starsze, przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

Or. it
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Poprawka 148
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają potrzebę połączenia 
specyficznych cech sytuacji kobiet i 
mężczyzn przy realizacji działań w ramach 
Europejskiego Roku.

Or. en

Poprawka 149
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku.

3. Komisja i państwa członkowskie 
uwzględniają aspekt płci przy realizacji 
działań w ramach Europejskiego Roku, 
skupiając się głównie na szczególnych 
potrzebach kobiet i mężczyzn, a zwłaszcza 
potrzebach samotnych starszych kobiet 
(między innymi związanymi ze 
schorzeniami chronicznymi, ubóstwem 
itd.).

Or. en

Uzasadnienie

Kobiety żyją z reguły dłużej niż mężczyźni. Długowieczność kobiet i ich tradycyjna rola 
opiekunek rodziny zwiększają prawdopodobieństwo, że mogą one cierpieć z powodu złego 
stanu zdrowia, co może narazić je na ubóstwo w podeszłym wieku.
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Poprawka 150
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja uwzględnia możliwości 
działalności transgranicznej na szczeblu 
regionalnym i lokalnym w celu realizacji 
założeń określonych w art. 2.

Or. en

Poprawka 151
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Ramy finansowe i budżet

Na Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej przeznacza się środki 
budżetowe w wysokości 20 mln EUR, 
z czego 10 mln EUR na działania 
w państwach członkowskich, przy czym te 
ostatnie zobowiązały się do udostępnienia 
kolejnych 10 mln EUR.

Or. de

Poprawka 152
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku.
Krajowi koordynatorzy czuwają nad 
właściwą koordynacją działań na poziomie 
krajowym.

Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku.
Krajowi koordynatorzy czuwają nad 
właściwą koordynacją działań na poziomie 
krajowym oraz zaangażowaniem w 
realizację programów zainteresowanych 
podmiotów, partnerów społecznych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 153
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku.
Krajowi koordynatorzy czuwają nad 
właściwą koordynacją działań na poziomie 
krajowym.

Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku.
Krajowi koordynatorzy powinni pracować 
niezależnie, nie odzwierciedlając jedynie 
poglądów rządów, a także powinni czuwać 
nad właściwą koordynacją i realizacją
działań na poziomie krajowym.

Or. en

Poprawka 154
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1



AM\856841PL.doc 77/79 PE458.631v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych 
koordynatorów w celu koordynacji działań 
na poziomie Unii oraz wymiany 
informacji, w tym informacji dotyczących 
podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w 
państwach członkowskich.

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych 
koordynatorów w celu koordynacji działań 
na poziomie Unii oraz wymiany 
informacji, w tym informacji dotyczących 
podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w 
państwach członkowskich. Komisja 
monitoruje działania na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym za 
pomocą metod oceny, stosując między 
innymi wskaźniki porównawcze, i może w 
stosownych przypadkach wprowadzić 
nowe ścieżki i narzędzia służące 
osiągnięciu celów polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma ocena postępów dokonanych na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym pod kątem wdrażania strategii na rzecz utrzymania właściwych warunków 
zdrowotnych i włączenia społecznego osób starszych. Oceny takiej powinna dokonywać 
Komisja, wykorzystując szereg dostępnych narzędzi i instrumentów.

Poprawka 155
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie na szczeblu Unii 
działań w ramach Europejskiego Roku 
jest zgodne z priorytetami i zasadami 
mającymi zastosowanie w perspektywie 
rocznej lub wieloletniej do istniejących 
programów i niezależnych pozycji w 
budżecie, zwłaszcza w dziedzinie 
zatrudnienia, spraw społecznych i 
równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i 



PE458.631v01-00 78/79 AM\856841PL.doc

PL

strategii politycznych w innych 
dziedzinach, które również przyczyniają 
się do promowania aktywności osób 
starszych, takich jak edukacja i kultura, 
zdrowie, badania naukowe, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa, a także strategie polityczne i 
praktyki w zakresie mieszkań i kredytów 
hipotecznych.

Or. en

Poprawka 156
Martin Kastler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Temat Europejskiego Roku będzie miał 
priorytetowe znaczenie w działaniach 
komunikacyjnych przedstawicielstw 
Komisji w państwach członkowskich oraz 
programach prac odpowiednich głównych 
sieci na szczeblu europejskim 
korzystających ze wsparcia z budżetu UE 
na pokrycie ich kosztów operacyjnych.

Or. en

Poprawka 157
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów oceny Komisja zachęca krajowe 
urzędy statystyczne, aby zwracały 
szczególną uwagę na ocenę działań 
określonych w art. 3 ust. 1, które odbyły 
się podczas Europejskiego Roku na ich 
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terytorium, uwzględniając zwłaszcza 
wsparcie publiczne.

Or. en

Poprawka 158
Georges Bach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie w sprawie 
wykonania, wyników i ogólnej oceny 
działań przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie w sprawie 
wykonania, wyników i ogólnej oceny 
działań prowadzonych przez Komisję 
i państwa członkowskie przewidzianych 
w niniejszej decyzji.

Or. de

Poprawka 159
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2013 r. państwa 
członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdania krajowe w sprawie 
realizacji i wyników, wraz z ogólną oceną 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Or. en


