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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0462),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0253/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
21 października 2010 r.1,

– po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,
– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie 
Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2010),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia między innymi ma 
zwalczać wykluczenie społeczne i 
dyskryminację oraz wspierać 
sprawiedliwość społeczną i ochronę 
socjalną, równość kobiet i mężczyzn oraz 
solidarność między pokoleniami.

                                               
1 Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Or. en

Poprawka 2

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 kultury 
aktywności osób starszych przez całe życie, 
co pozwoli na zapewnienie szybko 
rosnącej populacji osób obecnie 
dobiegających sześćdziesiątki i starszych, 
które ogólnie rzecz biorąc są zdrowsze i 
lepiej wykształcone niż jakiekolwiek 
poprzednie pokolenie w tym wieku, 
dobrych możliwości zatrudnienia i 
aktywnego udziału w życiu rodzinnym i 
społecznym.

Or. en

Poprawka 3

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 

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

Or. en

Poprawka 4

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., 
„Promowanie solidarności między 
pokoleniami” z dnia 10 maja 2007 r. i 
„Sprostanie wyzwaniom związanym ze 
skutkami starzenia się społeczeństwa w 
UE” z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Or. en

Poprawka 5

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 aktywnego starzenia się jeden z 
priorytetów na nadchodzące lata, oraz 
podkreślił, że Europejski Rok 2012 
powinien w szczególności uwydatnić 
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wkład wnoszony przez ludzi starszych do 
społeczeństwa i tworzyć możliwości 
angażowania osób młodych i starszych we 
wspólne inicjatywy. 

Or. en

Poprawka 6

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 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia, chronić ludzi przed 
ryzykiem wykluczenia społecznego i 
zwiększać ich aktywny udział w 
społeczeństwie.

Or. en
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Poprawka 7

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 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 
między innymi postanowienia dotyczące 
osób starszych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Europejski Dzień Solidarności 
Międzypokoleniowej jest obchodzony 
corocznie 29 kwietnia. Dzień ten stanowi 
co roku dobrą okazję, by Europa odnowiła 
swoje zobowiązanie do zwiększenia 
solidarności i współpracy między 
pokoleniami w celu promowania 
sprawiedliwego i stabilnego 
społeczeństwa. Jest to również okazja, by 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, wspólnie się zastanowiły 
nad najlepszymi sposobami podjęcia 
wyzwania, jakim jest dla Europy 
starzejące się społeczeństwo.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Niniejsza decyzja ustanawia kopertę 
finansową, która ma stać się 
podstawowym punktem odniesienia dla 
władzy budżetowej w rozumieniu pkt. 37 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1.
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Poprawka 10

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 

(15) Aktywność osób starszych jest 
również 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, 
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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.

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.
Możliwe jest zatem obchodzenie 
Europejskiego Roku w znacznej mierze z 
wykorzystaniem tych programów, w 
ramach istniejących marginesów 
przewidzianych w tych programach na 
priorytety dotyczące finansowania w skali 
rocznej lub wieloletniej.

Or. en

Poprawka 11

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 –
promującym solidarność 
międzypokoleniową, zachowanie 
witalności i poszanowanie godności 
wszystkich ludzi (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – 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 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 
sześćdziesiątki i starszych, a także wspierał 
działania w tym zakresie, co przyczyni się 
do zachowania witalności osób starszych, 
zwiększenia ich udziału w społeczeństwie, 
utworzenia 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, wolontariatu 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



PR\851856PL.doc 13/23 PE454.625v01-00

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 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 życia 
rodzinnego, społeczeństwa i gospodarki; 
wspieranie aktywności osób starszych, 
utrzymywanie witalności oraz 
poszanowanie godności wszystkich ludzi w 
celu promowania solidarności 
międzypokoleniowej i nasilenie działań na 
rzecz uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 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 system trzech filarów 
emerytur pracowniczych i prywatnych, 
określenia i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk, zachęcania do 
współpracy i sprzyjania synergii

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 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 znacznym 
zaangażowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, kształtowanie polityki 
przez określone działania i 
zobowiązywanie się do osiągnięcia 
konkretnych celów związanych z 
aktywnością osób starszych.

Or. en

Poprawka 16

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 promujące debatę, 
podnoszące świadomość i sprzyjające 
podejmowaniu konkretnych zobowiązań 
przynoszących stabilne i długotrwałe
skutki;

Or. en
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Poprawka 17

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;

Or. en

Poprawka 18

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 i 
niepełnosprawności oraz potrzebę 
zaangażowania wszystkich pokoleń przy 
realizacji działań w ramach Europejskiego 
Roku.

Or. en

Poprawka 19

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.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku oraz 
informuje Komisję o tej nominacji.

2. Do dnia 30 września 2011 r. każde 
państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o swoim programie prac, 
obejmującym szczegółowe działania na 
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poziomie krajowym planowane w ramach 
Europejskiego Roku.
3. Krajowi koordynatorzy czuwają nad 
zachowaniem zgodności z celami 
wymienionymi w art. 2 oraz nad właściwą 
koordynacją działań na poziomie 
krajowym. 

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Kraje uczestniczące

Uczestnictwo w Europejskim Roku jest 
otwarte dla:
a) państw członkowskich,
b) państw kandydujących,
c) państw EFTA, które są stronami 
Porozumienia EOG. 

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wdraża działania w ramach 
Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Finansowanie i wsparcie pozafinansowe

1. Działania na poziomie unijnym 
wymienione w art. 3 ust. 1 mogą być 
współfinansowane lub stanowić przedmiot 
zamówienia publicznego finansowanego z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
2. 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 
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.
3. Unia może udzielić wsparcia 
pozafinansowego inicjatywom 
podejmowanym przez organizacje 
publiczne i prywatne zgodnie z art. 3 ust.2.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Budżet

1. Koperta finansowa przeznaczona na 
wdrożenie na szczeblu unijnym niniejszej 
decyzji, a w szczególności działań 
wymienionych w art. 3 ust. 1, w okresie od 
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 
obejmuję kwotę 6 000 000 EUR, z której 
2 000 000 EUR przeznacza się do 
wykorzystania w okresie do dnia 
31 grudnia 2011 r. 
2. Władza budżetowa zatwierdza kwotę 
rocznych środków w granicach 
określonych ramami finansowymi.

Or. en

Poprawka 24

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.

1. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
wykonania, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji, które będzie służyło za podstawę 
przyszłej polityki, środków i działań UE w 
tej dziedzinie.

2. Sprawozdanie będzie również zawierało 
informacje dotyczące sposobu 
uwzględniania aspektu płci i 
niepełnosprawności w działaniach 
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prowadzonych w ramach Europejskiego 
Roku oraz tego, jak Europejski Rok 
przyczynił się do rozwijania trwałej 
kultury aktywności osób starszych w 
Europie. 

Or. en
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UZASADNIENIE

Starzenie się populacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE, lecz 
również jedną z jej największych szans.

Wydłużenie średniej długości życia spowodowane osiąganiem coraz bardziej 
zaawansowanego wieku niewątpliwie jest niezwykłym osiągnięciem społecznym i sukcesem 
naszych czasów. Europejczycy żyją dziś dłużej i w lepszym zdrowiu niż kiedykolwiek 
wcześniej, co jest korzystnym i obiecującym zjawiskiem. Jednak osiągnięcie to stawia także 
przed społeczeństwem europejskim wiele wyzwań, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia i 
zabezpieczenia społecznego. Ilustrują to prognozy demograficzne Eurostatu, które przewidują 
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w 2030 r. o około 6,8% (20,8 mln). A zatem tylko 
dwie osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lat) będą musiały utrzymywać jedną osobę na 
emeryturze (powyżej 65 roku życia) w porównaniu z aktualną proporcją wynoszącą cztery do 
jednego. W UE gwałtownie wzrośnie więc udział procentowy osób starszych w 
społeczeństwie oraz nastąpi znaczny spadek udziału populacji w wieku poniżej 50 lat, co z 
kolei może doprowadzić do zwiększenia presji na budżety państwowe i systemy emerytalne 
oraz na świadczeniodawców pomocy i opieki socjalnej dla osób starszych. Ponadto podeszły 
wiek jest często kojarzony z chorobą i zależnością od osób trzecich, a starsi ludzie mogą 
doświadczać wykluczenia z rynku pracy, jak i z życia rodzinnego i społecznego.

Z tych powodów starzenie się populacji można uznać za olbrzymie wyzwanie, a nawet 
ryzyko, ale zjawisko to może również zaoferować społeczeństwu europejskiemu nowe 
możliwości w zależności od tego, czy się właściwie do niego przygotujemy. Kluczem do 
sprostania temu wyzwaniu jest umożliwienie osobom, które ukończyły 50 lat, dłuższego 
pozostania na rynku pracy, dalszego aktywnego udziału w życiu społecznym oraz jak 
najdłuższego utrzymania dobrego stanu zdrowia i niezależności. Jest to zatem wyzwanie, na 
które społeczeństwo musi się przygotować, a jeśli przygotuje się dobrze i odpowiednio 
wcześnie, wyzwanie to może stać się okazją do szybszego rozwoju Europy przy większej 
międzypokoleniowej spójności społecznej.

Rządy i polityka publiczna muszą zmierzyć się z tym wyzwaniem w wielu obszarach, 
szczególnie poprzez wprowadzanie warunków ramowych dotyczących zajmowania się 
konsekwencjami starzenia się populacji. Ponadto sektor prywatny, partnerzy społeczni i 
społeczeństwo obywatelskie oraz poszczególni obywatele muszą wnieść w te działania swój 
wkład. Wszystkie te strony odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest 
starzejące się społeczeństwo europejskie.

W obliczu tego wyzwania, działając na szczeblu UE, Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący decyzji w sprawie ustanowienia roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych. Proponowana inicjatywa ma na celu zachęcanie państw członkowskich, ich 
regionalnych i lokalnych władz, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do 
promowania aktywności osób starszych oraz do zwiększenia starań na rzecz mobilizowania 
potencjału gwałtownie rosnącego odsetka populacji obecnie w wieku powyżej 50 lat, jak też 
wspieranie ich wysiłków w tym zakresie. Europejski Rok powinien więc stanowić ramy dla 
działań podnoszących świadomość, dla wskazywania i rozpowszechniania dobrych praktyk, 
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a, co najważniejsze, dla zachęcania decydentów i zainteresowanych stron na wszystkich 
szczeblach do promowania aktywności osób starszych.

Sprawozdawca bardzo przychylnie odnośi się do wniosku Komisji i jej ogólnego podejścia w 
tej kwestii. Zaproponowana formuła Roku Europejskiego mogłaby i powinna zaoferować 
możliwość refleksji nad zjawiskiem demograficznym stanowiącym wyzwanie dla UE i jej 
państw członkowskich. Powinna ona jednak również przygotowywać grunt pod rozsądne 
zobowiązania dotyczące promowania aktywności osób starszych na wszystkich szczeblach.
Należy czynić starania w kierunku włączenia wyników uzyskanych z działań prowadzonych 
w ramach Roku Europejskiego do konkretnych strategii politycznych i programów 
dotyczących różnych obszarów polityki, co zapewni siłę napędową dla stałych praktyk w tej 
dziedzinie.

Sprawozdawca uważa ponadto, że wniosek w sprawie Roku Europejskiego należy zmienić, 
uwzględniając następujące konkretne kwestie:

1. Społeczeństwo ceniące aktywność osób starszych musi wprowadzić warunki ramowe 
umożliwiające taką aktywność a także aktywność osób starszych przy zachowaniu 
witalności i poszanowaniu godności wszystkich ludzi. Co więcej aktywność osób 
starszych może stać się faktem jedynie w społeczeństwie opartym na solidarności i 
współpracy międzypokoleniowej.

Zgodnie z definicją WHO aktywność osób starszych zakłada zapewnienie im większych 
szans w kwestiach takich jak kontynuacja pracy, dłuższe zachowywanie zdrowia oraz 
ciągłe wnoszenie wkładu w społeczeństwo innymi sposobami, na przykład poprzez 
działalność w wolontariacie. W związku z tym społeczeństwo i gospodarka muszą 
pomagać ludziom w zachowaniu dobrej kondycji fizycznej, społecznej i psychicznej aż do 
podeszłego wieku. Istnieje zatem potrzeba całościowego podejścia do promowania 
aktywności osób starszych, które to podejście musi obejmować aspekty związane ze 
zdrowiem, witalnością i godnością, jeśli chcemy umożliwić osobom starszym dalszy 
aktywny wkład w społeczeństwo oraz jak najdłuższe zachowanie niezależności. 

Ponadto, aby promować aktywność osób starszych, niezmiernie istotne jest wspieranie 
solidarności i współpracy międzypokoleniowej. Do koncepcji tej są przekonane i 
propagują ją liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące interesy 
różnych grup wiekowych, w szczególności AGE i Europejska Platforma Młodzieży. Takie 
samo zamierzenie przyświeca corocznym obchodom Europejskiego Dnia Solidarności 
Międzypokoleniowej przypadającego w dniu 29 kwietnia. Nie można jednak rozpatrywać 
solidarności między osobami młodymi i osobami aktywnymi a osobami starszymi jedynie 
z perspektywy finansowej. Wręcz przeciwnie, należy postrzegać tę solidarność w 
szerszym kontekście, obejmującym propagowanie współpracy i wymiany 
międzypokoleniowej, tak aby osoby należące do każdego pokolenia mogły znaleźć swoje 
miejsce w społeczeństwie oraz by wszyscy mogli możliwie najpełniej wnosić wkład w 
społeczeństwo europejskie. Społeczeństwo europejskie musi stać się społeczeństwem 
otwartym na wszystkie grupy wiekowe.

Sprawozdawca proponuje więc nazwanie Europejskiego Roku 2012 „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych – promującym solidarność międzypokoleniową, 
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zachowanie witalności i poszanowanie godności wszystkich ludzi” oraz proponuje, by 
trzy filary – witalność, godność i solidarność międzypokoleniowa – zostały uwidocznione 
w celach i działaniach w ramach Europejskiego Roku.

2. Europejski Rok 2012 powinien przyczyniać się do stworzenia kultury aktywności osób 
starszych w Europie, obejmującej zestaw postaw, wartości, celów i praktyk wspólnych dla 
wszystkich Europejczyków.

Aktywność osób starszych stała się centralnym elementem europejskiego modelu 
społecznego oraz społecznej gospodarki rynkowej. Musi ona zostać podstawą 
europejskiego stylu życia opartą na trzech filarach, jakimi są: witalność, godność i 
solidarność międzypokoleniowa. Aby tak się stało, Rok Europejski powinien wpływać na 
zmianę mentalności, rozwijanie odpowiedzialności i trwałe wspieranie aktywności osób 
starszych przez wszystkie pokolenia, w tym populację w wieku powyżej 50 lat. Rok 
Europejski powinien również pomóc w promowaniu wśród opinii publicznej korzystnego 
obrazu osób starszych oraz wkładu, jaki mogą one wnieść. Powinien przyczyniać się do 
zmiany sposobu organizacji naszego społeczeństwa oraz redefinicji relacji społecznych i 
powiązań pomiędzy różnymi pokoleniami i w ramach tych pokoleń.

Sprawozdawca proponuje zatem, by ustanowić ogólny cel Roku Europejskiego w taki 
sposób, by przyczyniał się on do tworzenia trwałej kultury aktywności osób starszych w 
Europie.

3. Osiągnięcie ogólnych celów politycznych w trakcie Roku Europejskiego wymaga 
zaangażowania i wsparcia wszystkich odnośnych zainteresowanych stron, lecz również 
minimalnej kwoty zasobów budżetowych.

Rok Europejski powinien umożliwić uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich 
odnośnych zainteresowanych stron na szczeblu unijnym, regionalnym i lokalnym oraz 
powinien zachęcać je do tego uczestnictwa. Partnerzy społeczni i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w tym kontekście zasadniczą rolę. Spośród 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego należy poświęcić szczególną uwagę kościołom 
i różnorodnym stowarzyszeniom zajmującym się eliminacją ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

Z uwagi na to, że wiele istniejących programów oferujących finansowanie unijne w 
różnych dziedzinach jest użytecznych dla realizacji celu wspierania aktywności osób 
starszych, istnieje możliwość, by programy te zostały włączone w obchody Roku 
Europejskiego. Zachęcanie do takiego zaangażowania byłoby korzystne również ze 
względu na fakt, że wsparcie polityczne dla aktywności osób starszych jest niezbędne w 
wielu różnych dziedzinach. Faktyczny wkład tych programów będzie jednak znany 
dopiero pod koniec Roku Europejskiego. Niezwykle ważne dla UE jest ponadto czynienie 
wszelkich możliwych starań w celu wspierania państw członkowskich w organizacji ich 
działań na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprzez tworzenie 
warunków do opisywania i wymiany doświadczeń. Konieczne jest zatem przeznaczenie 
określonych środków pieniężnych na działania na szczeblu UE związane konkretnie z 
Rokiem Europejskim, takie jak informowanie i komunikacja oraz konferencje, analizy i 
badania na szczeblu UE.
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Aby wesprzeć trwały charakter Roku Europejskiego, sprawozdawca wzywa zatem do 
utworzenia konkretnej pozycji w budżecie przeznaczonej na Europejski Rok 2012.

UE i jej państwa członkowskie wiele uczyniły w przeszłości w celu wydłużenia średniej 
długości życia obywateli europejskich. Koniunktura gospodarcza, systemy zabezpieczenia 
społecznego i pewność pokoju doprowadziły do podwyższenia jakości życia. Jednocześnie 
pojawiły się nowe wyzwania, którym musimy stawić czoła. Kultura promująca aktywność 
osób starszych może przynieść korzyści w tym względzie, szczególnie jeśli aktywność osób 
starszych będzie rozwijana w sposób całościowy, obejmujący środki zapobiegawcze oraz 
promujące poszanowanie zasobów i talentów, jakie osoby w różnym wieku mogą zaoferować 
gospodarce i społeczeństwu.

Europejski Rok 2012 powinien zatem przynieść znaczny postęp w tym zakresie w Europie, 
poprzez umieszczenie ludzi w centrum polityki, społeczeństwa i gospodarki oraz 
przekształcenie społeczeństwa europejskiego w społeczeństwo otwarte na wszystkie grupy 
wiekowe.


