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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku aktívneho 
starnutia (2012)
(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0462),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0253/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. októbra 
20101,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii Únia okrem iného bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť a 
ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi 
a solidaritu medzi generáciami.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Potrebu riešiť vplyv starnutia 
obyvateľstva na európske sociálne modely 
uznala Európska rada na niekoľkých 
svojich po sebe nasledujúcich 
zasadnutiach. Hlavná odpoveď na tieto 
náhle zmeny vo vekovej štruktúre spočíva 
v podpore aktívneho starnutia a zaistení 
toho, aby generácie baby-boomu, ktoré sú 
celkove zdravšie a vzdelanejšie ako iné 
ročníky pred nimi, mali dobré podmienky 
pre zamestnanosť a aktívne zapojenie do 
spoločnosti.

(4) Potrebu riešiť vplyv starnutia 
obyvateľstva na európske sociálne modely 
uznala Európska rada na niekoľkých 
svojich po sebe nasledujúcich 
zasadnutiach. Hlavná odpoveď na tieto 
rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spočíva 
v podpore tvorby trvalo udržateľnej 
kultúry celoživotného aktívneho starnutia a 
zaistení toho, aby rýchlo rastúce skupiny 
obyvateľstva vo veku nad 55 rokov, ktoré 
sú celkove zdravšie a vzdelanejšie ako 
ktorékoľvek iné vekové skupiny pred ňou, 
mali dobré podmienky pre zamestnanosť a 
aktívne zapojenie do rodinného života a 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vzhľadom na rastúci podiel starších 
ľudí v Európe je dnes viac než kedykoľvek 
predtým dôležité podporovať zdravé 
starnutie. Zdravé starnutie môže prispievať 
k zvýšenej účasti starších osôb na trhu 
práce, môže im umožniť byť v spoločnosti 
dlhšie aktívni, môže zlepšiť individuálnu 
kvalitu ich života a obmedziť tlak na 
systémy zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti.

(5) Vzhľadom na rastúci podiel starších 
ľudí v Európe je dnes viac než kedykoľvek 
predtým dôležité podporovať zdravé 
starnutie všetkých, a najmä starších ľudí a 
podporovať ich vitalitu a dôstojnosť.
Zdravé starnutie môže prispievať k 
zvýšenej účasti starších osôb na trhu práce, 
môže im umožniť byť v spoločnosti dlhšie 
aktívni, môže zlepšiť individuálnu kvalitu 
ich života a obmedziť tlak na systémy 
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zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Komisia prezentovala svoj názor na 
demografické výzvy, ktorým EÚ čelí, a na 
možnosti ich riešenia vo svojich 
oznámeniach „Demografická budúcnosť 
Európy – pretvorme výzvu na príležitosť“ z 
12. októbra 2006 a „Riešenie vplyvu 
starnutia obyvateľstva v EÚ“ z 21. apríla 
2009.

(6) Komisia prezentovala svoj názor na 
demografické výzvy, ktorým EÚ čelí, a na 
možnosti ich riešenia vo svojich 
oznámeniach „Demografická budúcnosť 
Európy – pretvorme výzvu na príležitosť“ z 
12. októbra 2006, „Podpora solidarity 
medzi generáciami“ z 10. mája 2007 a 
„Riešenie vplyvu starnutia obyvateľstva v 
EÚ“ z 29. apríla 2009.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Európsky parlament prijal 11. 
novembra 2010 uznesenie o 
demografických výzvach a solidarite 
medzi generáciami, v ktorom vyzval 
členské štáty, aby prijali otázku aktívneho 
starnutia za jednu z priorít 
nadchádzajúcich rokov a zdôraznil, že 
európsky rok 2012 by mal najmä 
vyzdvihnúť podiel starších ľudí na 
budovaní spoločnosti a poskytnúť šance 
na spoluprácu mladých a starých ľudí.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Vo svojom návrhu rozhodnutia Rady 
pod názvom „Usmernenia politík 
zamestnanosti členských štátov“ z 27. 
apríla 2010, ktoré v usmerneniach 7 a 8 
vyzýva členské štáty k väčšiemu zapojeniu 
do trhu práce prostredníctvom politík na 
podporu aktívneho starnutia, Komisia 
navrhla zvýšiť mieru zamestnanosti 
starších pracovníkov prostredníctvom 
inovácie v organizácii práce a 
zamestnateľnosť týchto pracovníkov 
zvyšovaním kvalifikácie a účasti na 
systémoch celoživotného vzdelávania. 
Usmernenie 10 zdôrazňuje potrebu posilniť 
systémy sociálnej ochrany, celoživotné 
vzdelávanie a politiky aktívnej inklúzie s 
cieľom vytvoriť príležitosti v rôznych 
štádiách ľudského života a poskytnúť 
ľuďom ochranu proti riziku sociálneho 
vylúčenia.

(12) Vo svojom návrhu rozhodnutia Rady 
pod názvom „Usmernenia politík 
zamestnanosti členských štátov“ z 27. 
apríla 2010, ktoré v usmerneniach 7 a 8 
vyzýva členské štáty k väčšiemu zapojeniu 
do trhu práce prostredníctvom politík na 
podporu aktívneho starnutia, Komisia 
navrhla zvýšiť mieru zamestnanosti 
starších pracovníkov prostredníctvom 
inovácie v organizácii práce a 
zamestnateľnosť týchto pracovníkov 
zvyšovaním kvalifikácie a účasti na 
systémoch celoživotného vzdelávania. 
Usmernenie 10 zdôrazňuje potrebu posilniť 
systémy sociálnej ochrany, celoživotné 
vzdelávanie a politiky aktívnej inklúzie s 
cieľom vytvoriť príležitosti v rôznych 
štádiách ľudského života, poskytnúť 
ľuďom ochranu proti riziku sociálneho 
vylúčenia a zvýšiť ich aktívnu účasť v 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Komisia realizuje Európsky akčný 
plán pre oblasť zdravotného postihnutia, 
ktorý obsahuje príslušné opatrenia týkajúce 
sa starších osôb s ohľadom na vzájomný 
vzťah medzi zdravotným postihnutím a 
starnutím. V nadväznosti na koncepciu 

(14) Komisia realizuje Európsky akčný 
plán pre oblasť zdravotného postihnutia, 
ktorý obsahuje príslušné opatrenia týkajúce 
sa starších osôb s ohľadom na vzájomný 
vzťah medzi zdravotným postihnutím a 
starnutím. V nadväznosti na koncepciu 
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„Dizajn pre všetkých“ sú dôležité najmä 
opatrenia zamerané na prístupnosť. Okrem 
toho EÚ a všetky členské štáty podpísali 
Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý obsahuje 
príslušné ustanovenia pre staršie osoby.

„Dizajn pre všetkých“ sú dôležité najmä 
opatrenia zamerané na prístupnosť. Okrem 
toho EÚ a všetky členské štáty podpísali 
Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý obsahuje 
okrem iného príslušné ustanovenia pre 
staršie osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Každoročne 29. apríla si 
pripomíname Európsky deň solidarity 
medzi generáciami.  Tento deň poskytuje 
Európe každý rok dobrú príležitosť na 
obnovu svojho záväzku posilňovať 
solidaritu a spoluprácu medzi 
generáciami v záujme podpory 
spravodlivej a trvalo udržateľnej 
spoločnosti. Je tiež príležitosťou pre 
všetky zúčastnené strany vrátane 
organizácií občianskej spoločnosti spolu 
sa zamyslieť nad tým, ako by sa dalo čo 
najlepšie reagovať na výzvy, ktoré nám 
predkladá starnúca spoločnosť v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Týmto rozhodnutím sa ustanovuje 
finančné krytie, ktoré má byť základným 
odkazom pre rozpočtový orgán v zmysle 
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bodu 37 medziinštitucionálnej dohody zo 
17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení1.
Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(15) Na aktívne starnutie sa taktiež 
zameriava niekoľko programov EÚ, ako je 
Európsky sociálny fond, Európsky fond 
regionálneho rozvoja, program 
PROGRESS, program celoživotného 
vzdelávania, program v oblasti verejného 
zdravia, špecifické programy v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií a v oblasti sociálno-
ekonomických a humanitných vied v 
Siedmom rámcovom programe pre výskum 
a vývoj, akčný plán „Dôstojné starnutie v 
informačnej spoločnosti“, spoločný 
program výskumu a vývoja v oblasti 
bývania s podporou okolia (AAL), 
program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, ktorý zahŕňa pilotné projekty na 
zavádzanie informačných a 
komunikačných technológií pre dôstojné 
starnutie a akčný plán mestskej mobility. 
Preto je možné, aby sa európsky rok vo 
veľkej miere uskutočňoval využívaním 
týchto programov v rámci existujúcich 
limitov, ktoré poskytujú priority 
financovania na ročnom alebo 
viacročnom základe. 
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regionálny politika a dopravná politika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rok 2012 sa vyhlasuje za Európsky rok 
aktívneho starnutia (ďalej len „európsky 
rok“).

Rok 2012 sa vyhlasuje za Európsky rok 
aktívneho starnutia – podpora solidarity 
medzi generáciami, zachovanie vitality a 
rešpektovanie dôstojnosti všetkých 
ľudí(ďalej len „európsky rok“).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Celkovým cieľom európskeho roka je 
uľahčovať tvorbu trvalo udržateľnej 
kultúry aktívneho starnutia v Európe 
spočívajúcej na spoločnosti pre všetky 
vekové kategórie a na solidarite medzi 
generáciami.  V tomto rámci má európsky 
rok podnecovať a podporovať úsilie 
členských štátov, regionálnych a miestnych 
orgánov, sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti vrátane cirkví a združení 
aktívnych v boji proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, zamerané na 
podporu aktívneho starnutia a vynaložiť 
väčšie úsilie pre mobilizáciu potenciálu 
rýchle rastúceho počtu obyvateľov nad 55 
rokov tak, aby bola zachovaná vitalita 
starších ľudí, rozšírené ich zapojenie 
dospoločnosti, budovaná spoločnosť pre 
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všetky vekové kategórie a upevňovaná 
solidarita a spolupráca medzi generáciami. 
Aktívne starnutie znamená vytvorenie 
lepších príležitostí a pracovných 
podmienok pre starších pracovníkov tak, 
aby mohli zohrávať svoju úlohu na trhu 
práce, boj proti sociálnemu vylúčeniu 
podporovaním úlohy starších ľudí 
v rodinnom živote a dobrovoľníckej 
činnosti a ich aktívneho zapojenia do 
spoločnosti a podporu zdravého starnutia. 
S ohľadom na uvedené má európsky rok 
tieto ciele. S ohľadom na uvedené má 
európsky rok tieto ciele:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) zvyšovať všeobecné povedomie o 
význame aktívneho starnutia s cieľom 
vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre 
spoločnosť a hospodárstvo, podporovať 
aktívne starnutie a viac sa snažiť o 
mobilizáciu potenciálu starších osôb,

(1) zvyšovať všeobecné povedomie o 
význame aktívneho starnutia s cieľom 
vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre 
rodinný život, spoločnosť a hospodárstvo, 
podporovať aktívne starnutie udržiavaním 
vitality a rešpektovaním dôstojnosti 
všetkých ľudí s cieľom podporovať 
solidaritu medzi generáciami a viac sa 
snažiť o mobilizáciu potenciálu starších 
osôb;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(2) podnecovať diskusiu a rozvíjať 
vzájomnú výmenu skúseností medzi 
členskými štátmi a zúčastnenými stranami 
na všetkých úrovniach s cieľom 
podporovať politiku aktívneho starnutia, 
presadzovať v Európe  trvalo udržateľné 
a bezpečné systémy dôchodkového 
zabezpečenia založené na trojpilierovom 
systéme zamestnaneckých a súkromných 
dôchodkov, stanoviť a šíriť osvedčené 
postupy a podporovať spoluprácu 
a súčinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

konferencie, podujatia a iniciatívy na 
podporu diskusie, zvyšovania povedomia a 
vytvárania konkrétnych záväzkov,

konferencie, podujatia a iniciatívy so 
silným zapojením občianskej spoločnosti 
na podporu diskusie, zvyšovania 
povedomia a vytvárania konkrétnych 
záväzkov prispievajúc k trvalým dopadom,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

informačné, propagačné a vzdelávacie 
kampane, 

informačné, propagačné a vzdelávacie 
kampane s využitím multimédií, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Komisia a členské štáty zohľadnia pri 
realizácii európskeho roka rodovú rovnosť
a  otázku zdravotného postihnutia, ako aj 
potrebu zapojiť do realizácie všetky 
generácie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Každý členský štát určí vnútroštátneho 
koordinátora, ktorý bude zodpovedný za 
organizáciu účasti tohto štátu na 
európskom roku a informuje o tom 
Komisiu.

2. Každý členský štát informuje do 30. 
septembra 2011 Komisiu o svojom 
pracovnom programe, ktorý bude zahŕňať 
podrobnosti o vnútroštátnych aktivitách 
spojených s európskym rokom.
3. Vnútroštátni koordinátori by mali dbať 
tiež na to, aby vnútroštátne aktivity boli 
v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 a 
správne koordinované.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Zúčastnené krajiny

Účasť na európskom roku je otvorená 
pre:
(a) členské štáty;
(b) kandidátske krajiny;
(c) štáty EFTA, ktoré sú zmluvnými 
stranami dohody o EHP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia implementuje európsky rok na 
úrovni Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Financovanie a nefinančná podpora

1. Aktivity na úrovni Únie stanovené 
v článku 3 ods. 1 môžu byť 
spolufinancované, alebo môžu podnietiť 
vznik zmluvy o verejnom obstarávaní 
financovanom zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie.
2. Spolufinancovanie činností spojených 
s európskym rokom na úrovni Únie musí 
byť v súlade s prioritami a pravidlami, 
ktoré sa na ročnom alebo viacročnom 
základe vzťahujú na existujúce programy 
a autonómne rozpočtové línie najmä v 
oblastiach zamestnanosti, sociálnych vecí 
a rovnakých príležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohli európsky rok podporiť i 
programy a politiky v iných oblastiach, 
ktoré taktiež prispievajú k podpore 
aktívneho starnutia, ako sú vzdelávanie a 
kultúra, zdravie, výskum, informačná 
spoločnosť, regionálna politika a 
dopravná politika. 
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3. Únia môže udeliť nefinančnú podporu 
v súlade s článkom 3 ods. 2 iniciatívam 
verejnoprávnych aj súkromných 
organizácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5b
Rozpočet

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto rozhodnutia na úrovni Únie, najmä 
činností stanovených v článku 3 ods. 1, 
predstavuje na obdobie od 1. januára 
2011 do 31. decembra 2012 sumu 
6 000 000 EUR, z ktorých budú 
2 000 000 EUR vyhradené na použitie 
v období do 31. decembra 2011.
2. Ročné rozpočtové prostriedky 
schvaľuje rozpočtový orgán v medziach 
finančného rámca.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 30. júna 2014 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
implementácii, výsledkoch a celkovom 
hodnotení iniciatív stanovených v tomto 

1. Do 30. júna 2014 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
implementácii, výsledkoch a celkovom 
hodnotení iniciatív stanovených v tomto 
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rozhodnutí. rozhodnutí, ktorá bude slúžiť ako základ 
budúcich politík, opatrení a činností EÚ 
v tejto oblasti.
2. Správa bude taktiež poskytovať 
informácie o tom, ako boli do činností 
spojených s európskym rokom zahrnuté 
otázky rodovej rovnosti a zdravotného 
postihnutia a ako európsky rok prispel 
k tvorbe trvalo udržateľnej kultúry 
aktívneho starnutia v Európe.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Starnutie obyvateľstva predstavuje jednu z najdôležitejších výziev, no zároveň jednu z 
najväčších príležitostí EÚ.

Zvýšenie priemernej dĺžky života v spojitosti so starnutím je nepochybne mimoriadnym 
spoločenským pokrokom a úspechom našej doby. Dnešní Európania žijú dlhší a zdravší život 
než kedykoľvek predtým, čo je pozitívny a povzbudzujúci vývoj. Tento úspech však pre 
európsku spoločnosť predstavuje zároveň množstvo výziev najmä v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej ochrany. Napríklad podľa demografických odhadov Eurostatu sa očakáva približne 
6,8 % pokles obyvateľstva v produktívnom veku (20,8 milióna) v roku 2030. To znamená, že 
len dvaja ľudia v produktívnom veku (15 – 64 rokov) budú prispievať na jedného dôchodcu 
(nad 65 rokov), kým v súčasnosti je tento pomer štyri ku jednej. EÚ teda zažije prudký nárast 
podielu starších ľudí a masívny pokles podielu obyvateľstva mladšieho ako 50 rokov, čo zase 
môže zvýšiť tlak na verejné rozpočty a systémy dôchodkového zabezpečenia, ako aj na 
zabezpečovanie sociálnych a opatrovateľských služieb pre starších ľudí. Staroba je okrem 
toho často spojená s chorobami a závislosťou a starší ľudia sa môžu cítiť vylúčení zo 
zamestnania, ako aj z rodiny a spoločnosti.

Z týchto dôvodov možno starnutie obyvateľstva považovať za obrovskú výzvu, ak nie riziko, 
ale na druhej strane môže európskej spoločnosti ponúkať nové príležitosti v závislosti od 
našej pripravenosti naň. Kľúč k splneniu tejto úlohy treba hľadať v zabezpečení dlhšieho 
zotrvania obyvateľstva nad 50 rokov na trhu práce, jeho pokračujúcej aktívnej účasti 
v spoločnosti a čo najdlhšom dobrom zdravotnom stave a nezávislosti. Ide teda o úlohu, na 
ktorú sa musí európska spoločnosť pripraviť a ak bude dobre a včas pripravená, môže pre 
Európu znamenať príležitosť prosperovať rýchlejšie a vo väčšom rozsahu zo sociálnej 
súdržnosti medzi generáciami. 

Vlády a verejné politiky musia na túto výzvu reagovať v mnohých oblastiach najmä určením 
rámcových podmienok s cieľom zaoberať sa dôsledkami starnutia obyvateľstva. Prispieť k 
tomu musí navyše aj súkromný sektor, sociálni partneri a občianska spoločnosť, ako aj 
jednotliví občania. Všetky tieto zúčastnené strany predstavujú kľúčové faktory pri hľadaní 
riešení výzvy týkajúcej sa starnúcej európskej spoločnosti.

V reakcii na túto výzvu predložila Komisia 6. septembra 2010 návrh rozhodnutia, v ktorom sa 
rok 2012 vyhlasuje za Európsky rok aktívneho starnutia. Navrhovaná iniciatíva by povzbudila 
a podporila snahy členských štátov, ich regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych 
partnerov a občianskej spoločnosti propagovať aktívne starnutie a viac prispieť k 
zmobilizovaniu potenciálu rýchlo rastúceho počtu obyvateľov, ktorí majú dnes 50 a viac 
rokov.  Európsky rok by mal preto slúžiť ako rámec na zvyšovanie povedomia, identifikáciu a 
šírenie osvedčených postupov a, čo je najdôležitejšie, na povzbudenie tvorcov politiky a 
zúčastnených strán na všetkých úrovniach propagovať aktívne starnutie.

Spravodajca víta návrh Komisie a jeho všeobecný prístup. Takýto európsky rok by mohol a 
mal ponúknuť dobrú príležitosť na zamyslenie sa nad demografickým javom, s ktorým sa 
musia vysporiadať EÚ a jej členské štáty. Mal by však taktiež pripraviť pôdu na prijatie 
vhodných záväzkov týkajúcich sa podpory aktívneho starnutia na všetkých úrovniach. Treba 
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vyvinúť úsilie na upevnenie výsledkov európskeho roka v rámci konkrétnych opatrení a 
programov zo všetkých oblastí politiky a povzbudiť tak realizáciu trvalých praktík. 

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že návrh európskeho roka si vyžaduje zmeny a 
doplnenia na základe týchto konkrétnych argumentov: 

1. Spoločnosť, ktorá uznáva hodnotu aktívneho starnutia, musí pripraviť rámcové 
podmienky umožňujúce aktívne starnutie, ale zároveň aj starnutie so zachovaním vitality 
a rešpektovaním dôstojnosti všetkých ľudí. Aktívne starnutie môže byť navyše úspešné 
len v spoločnosti vybudovanej na solidarite a spolupráci medzi generáciami.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie zahŕňa aktívne starnutie aj 
intenzívnejšie vytváranie príležitostí pre starších ľudí, aby pokračovali v práci, zostali 
dlhšie zdraví a aby aj naďalej iným spôsobom prispievali spoločnosti, napríklad 
dobrovoľníckou činnosťou. Z toho vyplýva, že spoločnosť a hospodárstvo musia ľuďom 
pomôcť udržať sa vo fyzickej, sociálnej a duševnej kondícii až do vysokého veku. Preto 
ak chceme starším ľuďom umožniť pokračovať v ich aktívnom zapájaní sa do spoločnosti 
a čo najdlhšom zotrvaní ako nezávislé osoby, musíme zaujať holistický prístup 
propagujúci aktívne starnutie, ktorý musí zahŕňať aspekty zdravia, vitality a dôstojnosti.

V záujme podpory aktívneho starnutia je ďalej mimoriadne dôležité rozšíriť solidaritu a 
spoluprácu medzi generáciami. Tento názor zdieľajú a propagujú mnohé organizácie 
občianskej spoločnosti zastupujúce záujmy rôznych vekových skupín, najmä programy 
AGE a Platforma európskej mládeže. Za rovnakým účelom si každoročne 29. apríla 
pripomíname Európsky deň solidarity medzi generáciami. K solidarite medzi starými a 
mladými ľuďmi sa však nesmie pristupovať výlučne z finančného hľadiska. Treba sa na 
ňu, naopak, pozerať v širších súvislostiach a zahrnúť do nej aj podporu vzájomnej 
spolupráce a výmenu medzi všetkými generáciami tak, aby si každá z nich našla miesto v 
spoločnosti a dokázala prispieť podľa svojich najlepších schopností k tvorbe európskej 
spoločnosti. Európska spoločnosť sa musí stať spoločnosťou pre všetky vekové kategórie.

Spravodajca preto navrhuje, aby bol európsky rok 2012 vyhlásený za Európsky rok 
aktívneho starnutia – podpora solidarity medzi generáciami, zachovanie vitality a 
rešpektovanie dôstojnosti všetkých ľudí, a aby sa tri piliere – vitalita, dôstojnosť a 
solidarita medzi generáciami – prejavili v cieľoch a aktivitách v rámci európskeho roka 
2012.

2. Európsky rok 212 by mal prispieť k tvorbe kultúry aktívneho starnutia v Európe ako 
súboru postojov, hodnôt, cieľov a praktík, ktoré sú všetkým Európanom spoločné.

Aktívne starnutie sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou európskeho sociálneho modelu a 
sociálneho trhového hospodárstva. Musí byť základným kameňom európskeho spôsobu 
života spočívajúceho na troch pilieroch: vitalite, dôstojnosti a solidarite medzi 
generáciami. Aby sa tak stalo, európsky rok by mal prispieť k zmene mentality a rozvoju 
vlastníctva a trvalej podpore aktívneho starnutia medzi všetkými generáciami vrátanie 
populácie vo veku 50 a viac rokov. Európsky rok by mal tiež prispieť k propagácii obrazu 
o starších ľuďoch v širokej verejnosti a o tom, čo môžu spoločnosti ponúknuť. Mal by 
prispieť k zmene spôsobu organizácie našej spoločnosti a opätovnému vytváraniu vzťahov 
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a prepojení medzi rôznymi generáciami a v rámci nich.

Spravodajca preto navrhuje, aby bol celkový účel európskeho roka stanovený takým 
spôsobom, aby prispel k tvorbe trvalo udržateľnej kultúry aktívneho starnutia v Európe.

3. Dosiahnutie celkových politických cieľov počas európskeho roka si vyžaduje zapojenie a 
podporu všetkých zúčastnených strán, no taktiež aspoň minimálne rozpočtové zdroje.

Európsky rok by mal umožniť a povzbudiť účasť a zapojenie všetkých zúčastnených strán 
na úrovni EÚ, jednotlivých štátov, regiónov a miest a obcí. Z tohto hľadiska je veľmi 
dôležitá úloha sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Okrem toho sa 
musí venovať osobitná pozornosť cirkvám a rôznym združeniam zameraným na boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Keďže mnoho existujúcich programov financovania EÚ v rôznych oblastiach súvisí s 
otázkou aktívneho starnutia, je možné, že prispejú k uskutočňovaniu európskeho roka.
Takéto prispenie by bolo vítané aj  toho dôvodu, že politická podpora aktívneho starnutia 
sa vyžaduje v rôznych oblastiach. Skutočné príspevky z týchto podielov však zostanú 
nejasné až do samotného konca európskeho roka. Je mimoriadne dôležité, aby EÚ v čo 
najväčšej miere podporovala členské štáty pri organizovaní ich činností na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane vytvorenia podmienok na hľadanie a spoločné 
využívanie skúseností. Preto je nutné vyčleniť určitú sumu finančných prostriedkov na 
konkrétne činnosti na úrovni EÚ spojené s európskym rokom, ako sú zabezpečenie 
informovanosti a komunikácie na úrovni EÚ, konferencie, analýzy a štúdie.

V záujme podpory trvalej udržateľnosti európskeho roka spravodajca preto naliehavo 
žiada vytvoriť osobitný rozpočtový riadok pre európsky rok 2012.

EÚ a jej členské štáty už v minulosti urobili veľa pre zvýšenie priemernej dĺžky života 
európskych občanov. Hospodárska prosperita, sociálna istota a spoľahlivý mier sa postarali o 
to, že sa zvýšila kvalita života. Zároveň sa však objavili aj nové výzvy, ktorými sa musíme 
zaoberať. V tomto zmysle môže byť užitočné žiť v kultúre aktívneho starnutia, najmä ak sa 
aktívne starnutie realizuje holistickým spôsobom vrátane prevencie a podpory úcty k zdrojom 
a talentom, ktoré môžu hospodárstvu a spoločnosti ponúknuť ľudia každej generácie.

Európsky rok 2012 by mal teda predstavovať míľnik takéhoto rozvoja v Európe, ktorý do 
centra politického, spoločenského a hospodárskeho diania posúva človeka, a ktorý európsku 
spoločnosť pretvára na spoločnosť pre všetky vekové kategórie.


