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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního 
stárnutí (2012)
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0462),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0253/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. října 
20101,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
kulturu a vzdělávání a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Unie podle článku 3 Smlouvy 
o fungování evropské Unie mimo jiné 
bojuje proti sociálnímu vyloučení 
a diskriminaci, podporuje sociální 
spravedlnost a ochranu, rovnost žen 
a mužů a mezigenerační solidaritu.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Evropská rada uznala na několika 
svých po sobě následujících zasedáních 
potřebu řešit dopady stárnutí populace na 
evropské sociální modely. Hlavní odpověď 
na tyto rychlé změny ve věkové struktuře 
spočívá v podpoře vytvoření udržitelné 
kultury celoživotního aktivního stárnutí 
a zajištění toho, aby rychle rostoucí počet 
obyvatel nad 55 let, kteří jsou celkově 
zdravější a vzdělanější než bývali 
příslušníci této věkové skupiny 
v minulosti, měli dobré podmínky pro 
zaměstnanost a aktivní zapojení do 
rodinného života a společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí. Zdravé 
stárnutí může přispět ke zvýšení účasti 
starších osob na trhu práce, může jim 
umožnit být ve společnosti déle aktivní, 
může zlepšit individuální kvalitu jejich 
života a omezit tlak na systémy zdravotní 
a sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
důležité podporovat zdravé stárnutí všech 
osob, zejména starších, a podporovat 
jejich vitalitu a důstojnost. Zdravé stárnutí 
může přispět ke zvýšení účasti starších 
osob na trhu práce, může jim umožnit být 
ve společnosti déle aktivní, může zlepšit 
individuální kvalitu jejich života a omezit 
tlak na systémy zdravotní a sociální péče.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise uvedla svůj názor na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a na 
možnosti jejich řešení ve svých sděleních 
„Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“ ze dne 
12. října 2006 a „Řešení dopadu stárnutí 
populace v EU“ ze dne 21. dubna 2009.

(6) Komise představila své názory na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a na 
možnosti jejich řešení ve svých sděleních 
„Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“ ze dne 
12. října 2006, „Podporovat solidaritu 
mezi generacemi“ ze dne 10. května 2007
a „Řešení dopadu stárnutí populace 
v Evropské unii“ ze dne 29. dubna 2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje mimo jiné
příslušná ustanovení pro starší osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Evropský den solidarity mezi 
generacemi se každoročně slaví dne 
29. dubna. Tento den každý rok poskytuje 
dobrou příležitost k tomu, aby Evropa 
obnovila svůj závazek posílit solidaritu 
a spolupráci mezi generacemi s cílem 
propagovat spravedlivou a udržitelnou 
společnost. Je to rovněž příležitost pro 
všechny zúčastněné strany, včetně 
občanské společnosti, aby se společně 
zamyslely nad tím, jak nejlépe reagovat na 
problém, který představuje stárnoucí 
evropská společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Toto rozhodnutí stanoví finanční 
krytí, které je hlavní referenční hodnotou 
pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení1.
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1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Na aktivní stárnutí se také zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení, program 
v oblasti veřejného zdraví, specifické 
programy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a v oblasti 
sociálně-ekonomických a humanitních věd 
v Sedmém rámcovém programu pro 
výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří 
v informační společnosti“, společný 
program výzkumu a vývoje v oblasti 
asistovaného žití v domácím prostředí 
(AAL), program pro konkurenceschopnost 
a inovace, který zahrnuje pilotní projekty 
na zavádění informačních a komunikačních 
technologií pro akční plán Důstojné stáří 
a Akční plán pro městskou mobilitu. Proto 
je možné, aby byl Evropský rok do velké 
míry prováděn prostřednictvím využití 
těchto programů, v rámci stávajícího 
rozpětí, které poskytují na priority 
financování na ročním nebo víceletém 
základě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) zvýšit obecné povědomí o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro rodinný život,
společnost a hospodářství, podporovat 
aktivní stárnutí, udržovat vitalitu 
a respektovat důstojnost všech osob 
s cílem podporovat mezigenerační 
solidaritu a více se snažit o mobilizaci 
potenciálu starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) podněcovat diskuzi a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
členskými státy a zúčastněnými stranami 
na všech úrovních s cílem podporovat 
politiku aktivního stárnutí, podporovat 
udržitelné a bezpečné důchodové systémy 
v Evropě založené na třipilířovém systému 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového pojištění, stanovit a šířit 
osvědčené postupy a podporovat 
spolupráci a součinnost
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně, 

– informační, propagační a vzdělávací 
kampaně využívající multimédia,

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise a členské státy zohlední při 
pořádání evropského roku rovnost mužů 
a žen a osob se zdravotním postižením 
a potřebu, aby do něj byly zapojeny 
všechny generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát určí vnitrostátního 
koordinátora, který bude pověřen 
organizací účasti tohoto státu na 
evropském roce a informuje o tom Komisi.

2. Do 30. září 2011 každý členský stát 
informuje Komisi o svém pracovním 
programu, který bude obsahovat 
podrobnosti o vnitrostátních činnostech 
plánovaných v rámci evropského roku.
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3. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát 
také na to, aby vnitrostátní opatření byla 
v souladu s cíli uvedenými v článku 2 
a aby byla správně koordinována.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Zúčastněné země

Uvedeného evropského roku se mohou 
zúčastnit:
a) členské státy,
b) kandidátské země;
c) státy ESVO, které jsou smluvními 
stranami Dohody o EHP.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí evropský rok na úrovni 
Unie.

Or. en



PE454.625v01-00 16/20 PR\851856CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Financování a nefinanční podpora

1. Činnosti na úrovni Unie uvedené v čl. 3 
odst. 1. mohou být spolufinancovány či 
uskutečněny na základě veřejné zakázky 
financované ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie
2. Spolufinancování činností v rámci 
evropského roku na úrovni Unie je 
v souladu s prioritami a pravidly, které se 
na ročním nebo víceletém základě vztahují 
na stávající programy a autonomní 
rozpočtové linie zejména v oblastech 
zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných 
příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by 
mohly evropský rok podpořit i programy 
a opatření v jiných oblastech, které také 
přispívají k podpoře aktivního stárnutí, 
jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, 
regionální politika a dopravní politika. 
3. Nefinanční podporu může Unie přiznat 
iniciativám, které veřejné a soukromé 
organizace podnikly v souladu s čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Rozpočet na rok 2010



PR\851856CS.doc 17/20 PE454.625v01-00

CS

1. Finanční rámec pro provádění tohoto 
rozhodnutí na úrovni Unie, zejména 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1, činí na 
období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 
2012 6 000 000 EUR, z čehož je částka 2 
000 000 EUR vyhrazena na využití 
v období do 31. prosince 2011
2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán v mezích finančního 
rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Do 30. června 2014 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí, která poslouží jako základ pro 
budoucí politiky, opatření a činnosti EU 
v této oblasti.

2. Tato zpráva bude také obsahovat 
informace o tom, jakým způsobem byly do 
činností evropského roku začleněny 
rovnost mezi muži a ženami a osoby se 
zdravotním postižením a jaký byl přínos 
evropského roku pro rozvoj udržitelné 
kultury aktivního stárnutí napříč 
Evropou.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stárnutí populace je jedním z nejdůležitějších problému EU, ale také jednou z největších 
příležitostí.

Zvýšení průměrné délky života, které se stárnutím souvisí, je bezpochyby neobyčejným 
společenským výdobytkem a úspěchem naší doby.  Evropané dnes žijí déle a zdravěji než 
kdykoliv předtím, což je pozitivní a povzbudivý vývoj. Tento úspěch však evropskou 
společnost staví před řadu problémů, zejména v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany. Pro 
ilustraci, demografické prognózy Eurostatu očekávají do roku 2030 pokles počtu osob 
v produktivním věku o 6,8 % (20,8 milionů). V důsledku toho pak budou muset jednu osobu 
v důchodovém věku (nad 65 let) podporovat pouze dvě osoby v produktivním věku (15-64), 
ve srovnání s dnešním poměrem jedna ku čtyřem. Evropská unie proto zaznamená v rámci 
populace prudký nárůst podílu starších lidí a velký pokles podílu obyvatel mladších než 50 
let, což může následně zvýšit tlak na veřejné rozpočty a důchodové systémy a také na 
poskytování sociálního zabezpečení a péče starším lidem. Stáří bývá navíc stále často spojeno 
s nemocemi a závislostí a starší lidé se mohou cítit vyloučeni ze zaměstnání a také 
z rodinného života a společnosti.
Z těchto důvodů je možné považovat stárnutí populace za obrovský problém, pokud ne přímo 
za riziko, nebo také může evropské společnosti poskytnout nové příležitosti, přičemž bude 
záviset na tom, jak dobře se na tento jev připravíme. Klíčový moment vyřešení tohoto 
problému spočívá v zajištění toho, aby mohli obyvatele starší než 50 let zůstat déle na trhu 
práce, i nadále byli aktivní součástí společnosti a zůstali zdraví a nezávislí po co možná 
nejdelší dobu. Jde proto o problém, na který se musí evropská společnost připravit, a pokud se 
připraví dobře a s velkým předstihem, může se tento problém stát pro Evropu příležitostí jak 
rychleji a ve větší míře využít mezigenerační sociální soudržnosti.

Vlády a veřejné politiky musí na tento problém reagovat v celé řadě oblastí, zejména tím, že 
zavedou rámcové podmínky pro řešení důsledků stárnutí populace. Navíc musí svůj příspěvek 
poskytnout také sociální partneři a občanská společnost a také jednotliví občané. Všechny tyto 
zúčastněné strany jsou klíčovými faktory při hledání řešení problému stárnoucí evropské 
populace.

V reakci na problémy za úrovni EU představila dne 6. září 2010 Komise návrh rozhodnutí, 
kterým se rok vyhlašuje 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí. Navrhovaná iniciativa by 
povzbudila a podpořila úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních 
partnerů a občanské společnosti, jehož cílem je podporovat aktivní stárnutí a větší měrou 
přispívat k mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel, kterým je v současné době 
50 a více let. Evropský rok by měl proto sloužit jako rámec pro zvyšování povědomí, určení 
a šíření osvědčených postupů a hlavně k povzbuzování tvůrců politik i zúčastněných osob na 
všech úrovních s cílem podpořit aktivní stárnutí.

Zpravodaj velmi vítá návrh Komise a jeho obecný přístup. Takovýto evropský rok by mohl 
a měl poskytnout dobrou příležitost k zamyšlení se nad demografickým fenoménem, jemuž 
EU a členské státy čelí. Měl by ale rovněž připravit půdu pro přijímání pevných závazků, 
jejichž cílem je podporovat aktivní stárnutí na všech úrovních. Měly by být vyvinuty snahy 
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o konsolidaci výsledků evropského roku v rámci specifických politik a programů napříč 
příslušnými oblastmi politik, což poskytne impuls pro vytvoření trvalých opatření.

Zpravodaj se navíc domnívá, že návrh evropského roku by měl být změněn tak, aby 
zohledňoval tyto konkrétní otázky:

1. Společnost, která si cení aktivního stárnutí musí zavést rámcové podmínky umožňující 
aktivní stárnutí, ale také stárnutí při současném zachování vitality a respektování 
důstojnosti všech lidí. Aktivní stárnutí navíc může být úspěšné pouze ve společnosti 
vybudované na základě solidarity a spolupráce mezi generacemi.

Podle definice SZO aktivní stárnutí také znamená vytvářet pro starší osoby více 
příležitostí jak dále pracovat, udržet se déle při zdraví a nadále společnosti prospívat 
jinými způsoby, například dobrovolnickou prací. Společnost a hospodářství proto musí 
lidem pomoct udržet si dobrý fyzický stav, místo ve společnosti a psychickou pohodu. K 
propagaci aktivního stárnutí je tudíž nezbytný celostní přístup, který bude zahrnovat 
zdravotní hledisko a aspekty vitality a důstojnosti, chceme-li, aby starší lidé mohli být 
i nadále aktivními členy společnosti a zůstat co nejdéle nezávislí.

Pro podporu aktivního stárnutí je dále nanejvýš důležité posílit solidaritu a spolupráci 
mezi generacemi. Tuto myšlenku sdílí a podporuje řada organizací občanské společnosti 
zastupujících zájmy různých věkových skupin, zejména organizace AGE a European 
Youth Platform. Za stejným účelem se také každoročně dne 29. dubna slaví Evropský den 
mezigenerační solidarity. K solidaritě mezi mladými, aktivními a staršími však nelze 
přistupovat pouze z finančního hlediska. Je jí třeba naopak nazírat v širším kontextu, 
postihujícím podporu vzájemné spolupráce a výměny mezi všemi generacemi, aby tak 
mohla každá z nich nalézt své místo ve společnosti a všechny bez výjimky mohly být díky 
svým přednostem přínosem pro evropskou společnost. Evropská společnost se musí stát 
společností pro všechny věkové skupiny.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byl rok 2012 vyhlášen za „Evropský rok aktivního stárnutí, 
podpory mezigenerační solidarity, udržování vitality a všeobecného respektování 
důstojnosti“ a aby byly tyto tři pilíře – vitalita, důstojnost a solidarita – dostatečně 
zviditelněny v cílech a činnostech evropského roku.

2. Evropský rok 2010 by měl v Evropě přispět k rozvoji kultury aktivního stárnutí, jako 
souboru postojů, hodnot, cílů a postupů sdílených všemi Evropany.

Aktivní stárnutí se musí stát nedílnou součástí evropského sociálního modelu a sociálně 
orientovaného tržního hospodářství. Musí se stát úhelným kamenem „evropského 
životního stylu“, založeným na třech pilířích: vitalitě, důstojnosti a mezigenerační 
solidaritě. Aby toho mohlo být dosaženo, měl by evropský rok přispět ke změně smýšlení 
a k přijetí a trvalé podpoře aktivního stárnutí napříč všemi generacemi, včetně obyvatel 
starších než 50 let. Evropský rok by měl také pomoci zlepšit mezi širokou veřejností 
vnímání starších lidí a přínosu, který mohou nabídnout. To by mělo přispět ke změně 
způsobu uspořádání společnosti a znovuobnovení společenských vztahů a vazeb mezi 
jednotlivými generacemi i uvnitř nich.
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Zpravodaj proto navrhuje, aby byl všeobecný cíl evropského roku stanoven tak, aby 
evropský rok přispěl k vytvoření udržitelné kultury aktivního stárnutí v Evropě.

3. Dosažení všeobecných politických cílů během evropského roku vyžaduje zapojení 
a podporu všech dotčených stran, ale také minimální množství rozpočtových prostředků. 

Evropský rok by měl umožnit a povzbudit účast a zapojení všech dotčených stran na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni i na úrovni EU. Klíčová je v tomto ohledu role 
sociálních partnerů a organizací občanské společnosti . Z posledně zmíněných je třeba 
věnovat zvláštní pozornost církvím a různým sdružením bojujícím proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení.

S ohledem na to, že se aktivního stárnutí týká řada stávajících programů financování 
z prostředků EU v různých oblastech, existuje možnost, aby i ony přispěly k provádění 
evropského roku. Vybídnutí k takovému příspěvku by bylo vítáno také proto, že politická 
podpora aktivního stárnutí je vyžadována v celé řadě různých oblastí. Skutečný příspěvek 
plynoucí z těchto programů však nebude zřejmý až do úplného konce evropského roku.
Navíc je bytostně důležité, aby EU udělala vše proto, aby podpořila členské státy při 
organizaci jejich aktivit na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, mimo jiné vytvořením 
podmínek pro určení a sdílení zkušeností. Je proto nezbytné vyhradit část finančních 
prostředků na činnosti na úrovni EU spojené s evropským rokem, jako jsou informování 
a komunikace, konference, analýzy a studie na úrovni EU.

S cílem podpořit udržitelnost evropského roku proto zpravodaj vyzývá k vytvoření 
zvláštní rozpočtové položky pro Evropský rok 2012.

EU a její členské státy učinily v minulosti mnohé pro zvýšení průměrné délky života 
evropských občanů. Hospodářská prosperita, sociální zabezpečení a trvalý mír vedly ke 
zvýšení kvality života. Zároveň však vyvstaly nové problémy, které musíme řešit. Život 
v kultuře aktivního stárnutí může být z tohoto hlediska prospěšný, zejména pokud bude 
koncept aktivního stárnutí vyvinut celostním způsobem zahrnujícím prevenci a podporu úcty 
k prostředkům a talentům, které mohou lidé všech generací nabídnout hospodářství 
a společnosti.

Evropský rok 2012 by se proto měl stát milníkem tohoto vývoje v Evropě tím, že do centra 
politik, společnosti a hospodářství postaví člověka a přemění evropskou společnost na 
společnost pro všechny věkové skupiny.


