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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała ogłoszenie roku 2012 rokiem aktywności osób starszych. 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. Określa ona aktywność osób 
starszych jako 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. 

W artykule 2 wniosku dotyczącego decyzji wymienia się kilka celów. Praktyczne działania, 
które mają zostać podjęte dla osiągnięcia tych celów określone są w art. 3 i obejmują 
inicjatywy, które mają być organizowane i realizowane przez UE oraz krajowe, regionalne i 
lokalne organy państw członkowskich. 

Zaproponowane przez Komisję REGI poprawki mają zatem na celu:

– zapewnienie definitywnego umieszczenia aktywności osób starszych w agendzie 
politycznej; 

– dodanie podtytułu do nazwy Europejskiego Roku – Promowanie solidarności 
międzypokoleniowej – dzięki któremu bardziej uwydatnione zostaje uzasadnienie 
promowania aktywności osób starszych; 

– podkreślenie kluczowej roli, jaką Europejski Rok może odegrać we wspieraniu i 
stymulowaniu lokalnych i regionalnych projektów i inicjatyw, które umożliwiają osobom 
starszym wnoszenie wkładu w ich społeczności, a także korzystanie z odpowiedniej ochrony, 
bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej;

– zapewnienie wzrostu ogólnej wiedzy na temat tego zagadnienia w miastach i regionach 
państw członkowskich; 

– zapewnienie, że inicjatywy podejmowane z myślą o Europejskim Roku Aktywności Osób 
Starszych będzie charakteryzować zdecentralizowane podejście, jak podkreślono w Pakcie 
Terytorialnym Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie Strategii „Europa 2020” i że 
zaangażowane w nie będą podmioty na różnych szczeblach; 

– zapewnienie ścisłej koordynacji, spójności i skuteczności poprzez przygotowanie 
strategicznych wytycznych dotyczących wdrażania projektów inicjowanych w ramach 
Europejskiego Roku.

– zwiększenie świadomości na temat znaczenia rozwoju technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które mogą udzielić skutecznej odpowiedzi na wyzwania związane ze 
starzeniem się społeczeństwa.
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z art. 156 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) Komisja ma zachęcać do 
współpracy między państwami 
członkowskimi i ułatwiać koordynację ich 
działań w dziedzinie polityki społecznej.

Uzasadnienie

Uzupełnienie związane z nowymi ramami instytucjonalnymi ustanowionymi na mocy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W art. 174 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
uznano, że niektóre regiony Unii cierpią z 
powodu poważnych i niezmiennych 
trudności demograficznych, które mogą 
pogarszać ich poziom rozwoju i wymagać 
szczególnej uwagi, jeżeli cel związany ze 
spójnością gospodarczą, społeczną i 
terytorialną ma zostać zrealizowany.

Uzasadnienie

W art. 174 TFUE uznano, że niektóre regiony Unii Europejskiej, takie jak obszary o niskim 
zaludnieniu, borykają się z trudnościami wynikającymi z ich sytuacji demograficznej oraz że 
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wymaga to szczególnego uwzględnienia w europejskich strategiach politycznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Grupa ludności Unii Europejskiej 
obejmująca osoby dobiegające 
sześćdziesiątki i starsze będzie rosła w 
tempie szybszym niż kiedykolwiek dotąd. 
Największy wzrost oczekiwany jest w 
latach 2015-2035, kiedy grupa ludności w 
wieku sześćdziesięciu lat i powyżej będzie 
powiększać się co roku o 2 mln osób. 
Wzrost ten jest bardzo pozytywny, jako 
logiczna konsekwencja poprawy opieki 
zdrowotnej i jakości życia. Niemniej 
jednak w związku z rzeczywistością zmian 
demograficznych, Unia stoi przez kilkoma 
wyzwaniami, takimi jak zmniejszająca się 
populacja niektórych miast i regionów, w 
tym malejąca atrakcyjność tych miast i 
regionów, duża presja ciążąca na 
funduszach emerytalnych, a także 
problemy związane z utrzymaniem 
trwałego charakteru finansowania opieki 
zdrowotnej i usług użyteczności 
publicznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” Komisja 

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

podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii 
Europejskiej wspieranie zdrowia i 
aktywności osób starszych w interesie 
spójności społecznej i wyższej wydajności. 
W komunikacie tym zaproponowano 
sztandarową inicjatywę „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia”, w 
ramach której państwa członkowskie 
powinny promować politykę na rzecz 
aktywności osób starszych, oraz inną 
ważną inicjatywę – Europejski program 
walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów 
politycznych wymaga ustanowienia 
podejścia opartego o zaangażowanie 
podmiotów na różnych szczeblach, 
poprzez bardziej zdecydowane 
uczestnictwo i działanie wszystkich 
lokalnych i regionalnych organów, a 
także różnych podmiotów pozarządowych; 
podmioty te mogą otrzymać wsparcie na 
poziomie Unii w ramach działań 
związanych z Europejskim Rokiem, 
podnoszących świadomość, rozwijających 
wymianę dobrych praktyk oraz tworzących 
synergie. Krajowi koordynatorzy powinni 
czuwać nad skoordynowaniem i spójnością 
działań zarówno na poziomie centralnym, 
jak i zdecentralizowanym z ogólnymi 
celami Europejskiego Roku. Planowany 
jest także udział innych instytucji i 
podmiotów.

Uzasadnienie

W celu wspierania zdrowia i aktywności starszej części społeczeństwa w interesie spójności 
społecznej i większej wydajności, do których dąży strategia „Europa 2020”, kluczowe 
znaczenie ma zaangażowanie organów lokalnych i regionalnych. Podejmowanie działań i 
tworzenie inicjatyw w ramach podejścia opartego o zaangażowanie podmiotów na różnych 
poziomach zapewnia uczestnictwo tych organów. Ponadto za pośrednictwem aktywnego 
zaangażowania administracji na szczeblu centralnym i zdecentralizowanym oraz poprzez 
ścisłą koordynację działań w ramach Europejskiego Roku, utworzone zostaną nowe synergie.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W swoim komunikacie „Europejska 
agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej 
inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w 
dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła 
znaczenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, proponując w 
szczególności wzmocnienie wspólnego 
programu w zakresie nowoczesnych 
technologii w służbie osobom starszym. W 
Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono 
także podjęcie uzgodnionych działań 
podnoszących kompetencje informatyczne 
wszystkich Europejczyków, w tym osób 
starszych, grupy stanowiącej znaczny 
odsetek spośród 150 milionów obywateli, a 
więc około 30 % społeczeństwa, które 
nigdy nie korzystało z Internetu.

(13) W swoim komunikacie „Europejska 
agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej 
inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w 
dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła 
znaczenie zastosowań i usług technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
proponując w szczególności wzmocnienie 
wspólnego programu w zakresie 
nowoczesnych technologii w służbie 
osobom starszym. W Europejskiej 
agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie 
uzgodnionych działań podnoszących 
kompetencje informatyczne wszystkich 
Europejczyków, w tym osób starszych, 
grupy stanowiącej znaczny odsetek 
spośród 150 milionów obywateli, a więc 
około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie 
korzystało z Internetu. W nadchodzących 
latach należy dokonać inwestycji 
zwłaszcza w infrastrukturę, aby 
możliwości oferowane przez agendę 
cyfrową można było wykorzystać tam, 
gdzie istnieje ku temu największa 
potrzeba, szczególnie w postaci 
elektronicznych usług opieki zdrowotnej. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W kontekście strategii „Europa 
2020” Komisja zaproponowała 
uruchomienie na początku 2011 r., w 
ramach „Unii innowacji”, projektu 
pilotażowego dotyczącego aktywnego i 
zdrowego starzenia się. Ten projekt 
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pilotażowy, będący pierwszym 
partnerstwem w dziedzinie 
innowacyjności, obejmie również 
innowacyjność społeczną i ma na celu 
promowanie lepszej jakości życia, 
zapobieganie chorobom, poprawę sieci 
społecznościowych w sektorach 
publicznych i wśród partnerów 
społecznych, a także sprzyjanie 
wprowadzeniu nowych technologii 
pozwalających na utrzymanie jakości 
życia, oraz umożliwienie obywatelom do 
2020 r. niezależnego i dłuższego życia w 
dobrym zdrowiu, poprzez wydłużenie 
średniej długości życia w zdrowiu o dwa 
lata. Ponadto ma on na celu 
doprowadzenie do poprawy trwałości i 
skuteczności europejskich systemów 
socjalnych i systemów opieki zdrowotnej, 
a także utworzenie unijnego i globalnego 
rynku innowacyjnych zastosowań i usług 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Dałoby to 
przedsiębiorstwom Unii nowe możliwości, 
zwiększając tym samym konkurencyjność 
Unii i zapewniając wzrost zatrudnienia w 
regionach Europy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W komunikacie Komisji 
Europejskiej do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego z dnia 9 listopada 
2010 r., zatytułowanym „Wnioski z 
piątego sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
przyszłość polityki spójności”1 uznaje się 
konieczność opracowania przez Unię
Europejską polityki spójności mogącej
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sprostać wyzwaniom społecznym, takim 
jak starzenie się społeczeństwa, a także 
konieczność przyznania odpowiedniej
ilości środków na osiągnięcie tego celu. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Aktywność osób starszych jest celem 
kilku unijnych programów, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 
Progress, program „Uczenie się przez całe 
życie”, program „Zdrowie publiczne”, 
programy poświęcone technologiom 
informacyjno-komunikacyjnym oraz 
naukom społeczno-ekonomicznym 
i humanistycznym w ramach 7. Programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju, 
plan działania „Komfortowe 
funkcjonowanie osób starszych 
w społeczeństwie informacyjnym”, 
wspólny program badań i innowacji 
w zakresie nowoczesnych technologii 
w służbie osobom starszym, program na 
rzecz konkurencyjności i innowacji 
z projektami pilotażowymi w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych na rzecz komfortowego 
funkcjonowania osób starszych, działanie 
przygotowawcze CALYPSO dotyczące 
turystyki społecznej 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 
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w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

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, zwłaszcza w przypadkach, 
gdy te programy i polityki są niezbędne w 
celu podjęcia kwestii związanych z 
włączeniem społecznym, takich jak niska 
stopa życiowa lub ubóstwo. W ten sposób, 
na płaszczyźnie horyzontalnej, Europejski 
Rok będzie również okazją do zwrócenia 
uwagi opinii publicznej i zmobilizowania 
zainteresowanych stron do walki z 
wykluczeniem społecznym, trudną 
sytuacją, a nawet ubóstwem osób 
starszych, przede wszystkim w ramach 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, która jest sztandarową 
inicjatywą strategii UE 2020. 
Finansowanie ze strony Unii mające na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa nie powinno ograniczać się 
wyłącznie do Europejskiego Roku. 
Wyzwania demograficzne powinny być 
stale uwzględniane w polityce unijnej. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Cele proponowanego Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych nie 
mogą zostać w pełni osiągnięte na 
poziomie państw członkowskich z uwagi 
na potrzebę międzynarodowej wymiany 
informacji i upowszechniania najlepszych 
praktyk w całej Unii, i dlatego mogą, ze 
względu na skalę proponowanych działań, 
zostać lepiej zrealizowane na poziomie 
Unii. Zgodnie z zasadą proporcjonalności 

(16) Cele proponowanego Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych nie 
mogą zostać w pełni osiągnięte na 
poziomie państw członkowskich z uwagi 
na potrzebę międzynarodowej wymiany 
informacji i upowszechniania najlepszych 
praktyk w całej Unii. Należy uznać fakt, że 
miasta, regiony i państwa członkowskie 
odgrywają centralną rolę w realizowaniu 
tych konkretnych działań, w 
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określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej niniejsza decyzja nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

szczególności, gdy posiadają one 
uprawnienia w dziedzinie społecznej 
integracji osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji oraz w zakresie wsparcia na rzecz 
osób starszych. Należy również uznać, że 
bez uszczerbku dla zasady pomocniczości 
oraz ze względu na skalę proponowanych 
działań, cele te mogą zostać lepiej 
zrealizowane, jeżeli inicjatywa jest 
podejmowana na poziomie Unii. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w art. 
5 Traktatu o Unii Europejskiej niniejsza 
decyzja nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów, 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Problem starzenia się społeczeństwa 
okazuje się często związany ze specyfiką 
obszarów wiejskich, nie dotyczy on jednak 
wyłącznie tych obszarów, lecz jest także 
związany z warunkami cechującymi 
ośrodki miejskie oraz z rolą miast w 
integracji i kształtowaniu społeczeństwa.

Uzasadnienie

Starzenie się czynnej grupy społeczeństwa jest faktem, który należy zbadać nie tylko z punktu 
widzenia przyczyn i skutków na obszarach wiejskich, lecz także na obszarach miejskich z 
myślą o wypracowaniu rozwiązań w zakresie integracji starszego pokolenia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Aktywne starzenie się społeczeństwa 
wiąże się z solidarnością między 
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pokoleniami, która wykracza poza 
integrację na rynku pracy i która stwarza 
większe i lepsze szanse udziału starszych 
pracowników, gdyż dotyczy również ich 
pełnej integracji w społeczeństwie przy 
zwalczaniu wykluczenia społecznego przez 
uwrażliwianie na niezależność i jakość 
życia starszego pokolenia, szczególnie 
poprzez sprzyjanie udziałowi w 
działaniach takich jak turystyka i 
wolontariat.

Uzasadnienie

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie solidarności między pokoleniami z myślą o aktywnym 
starzeniu się społeczeństwa wiąże się nie tylko z integracją na rynku pracy, lecz również ze 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, ze sprzyjaniem udziałowi osób starszych w 
działalności obywatelskiej i hobbystycznej oraz z zachęcaniem do niej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

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 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do wspierania aktywności 
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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:

osób starszych i – za pomocą konkretnych 
środków – nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie oraz doprowadzenie do 
skuteczniejszej integracji tych osób w 
społeczeństwie z myślą o ekonomicznej, 
społecznej i kulturalnej roli, jaką mogą 
one odgrywać w zachowaniu solidarności 
międzypokoleniowej. Aby do tego 
doprowadzić konieczne jest, by Europejski 
Rok wspierał i stymulował projekty i 
inicjatywy lokalne i regionalne, które 
uwzględniają specyficzne potrzeby 
starszych ludzi i które umożliwiają 
obywatelom w starzejącym się 
społeczeństwie wnoszenie jak 
największego wkładu do ich społeczności, 
a także, które umożliwiają starszym 
osobom w tym starzejącym się 
społeczeństwie korzystanie z odpowiedniej 
ochrony, bezpieczeństwa, właściwego 
dostosowania ich środowiska życia oraz 
dostępu do usług użyteczności publicznej i 
wysokiej jakości opieki. Ponadto do zadań 
państw członkowskich oraz ich miast i 
regionów należy zapewnianie ram, w 
których zainteresowane strony z sektora 
publicznego i prywatnego mogą dobrze 
razem współpracować w osiąganiu tych 
wspólnych celów. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom 
odgrywanie roli na rynku pracy oraz w 
działaniach wolontariackich, 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: 
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

podnoszenie ogólnej świadomości na 
wszystkich szczeblach administracji w 
państwach członkowskich, w miastach i 
regionach, w kwestii wartości aktywności 
osób starszych, aby podkreślić, jak 
użyteczny wkład te osoby wnoszą do 
społeczeństwa i gospodarki poprzez 
przekazywanie i zwiększanie wiedzy i 
umiejętności, oraz wspieranie aktywności 
osób starszych, nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej, promowanie aktywności osób 
starszych i solidarności między 
pokoleniami w agendzie politycznej 
zainteresowanych stron na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

stymulowanie debaty, zachęcanie do 
promowania i rozwoju procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem 
podmiotów publicznych i prywatnych na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, a także z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
bardziej skutecznego i pomyślnego 
promowania polityki na rzecz aktywności 
osób starszych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii; 
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

stworzenie ram podejmowania zobowiązań 
i konkretnych środków, takich jak 
wspieranie otoczenia korzystnego dla 
innowacji i technologii w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które są odpowiedzią 
na wyzwanie, jakim jest starzejące się 
społeczeństwo, które umożliwiają 
publicznym i prywatnym podmiotom na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym oraz społeczeństwu 
obywatelskiemu kształtowanie polityki 
przez określone działania i 
zobowiązywanie się do osiągnięcia 
konkretnych celów związanych z 
aktywnością osób starszych poprzez 
rozwijanie długoterminowych strategii.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymiana informacji, doświadczeń i 
dobrych praktyk;

– wymiana informacji, doświadczeń i 
dobrych praktyk, w szczególności między 
przedstawicielami samorządów lokalnych 
odpowiedzialnymi za kwestie związane z 
aktywnym starzeniem się i z solidarnością 
między pokoleniami;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– badania i sondaże w skali unijnej,
krajowej oraz na szczeblu regionalnych i 
lokalnych władz publicznych oraz 
rozpowszechnianie ich rezultatów.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Inicjatywy podejmowane w świetle 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych będą charakteryzowały się 
zdecentralizowanym podejściem i 
zapewnią zaangażowanie podmiotów na 
różnych szczeblach.

Uzasadnienie

Ważne będzie zaangażowanie w realizację konkretnych działań regionalnych i lokalnych 
podmiotów w państwach członkowskich. Zaangażowanie podmiotów na różnych poziomach 
powinno zapewnić zdecydowany udział wszystkich właściwych zainteresowanych stron i 
powinno ponadto utworzyć podstawy, w oparciu o które będą realizowane długofalowe 
działania i inicjatywy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowego koordynatora odpowiedzialnego 
za uczestnictwo danego państwa 
członkowskiego w Europejskim Roku. 
Krajowi koordynatorzy czuwają nad 
właściwą koordynacją działań na poziomie 
krajowym oraz nad pełnym 
zaangażowaniem organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie 
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i wdrażanie działań w ramach 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Ponadto, 
poprzez opracowanie strategicznych 
wytycznych dotyczących wdrażania 
różnych projektów w ich krajach, krajowi 
koordynatorzy powinni utworzyć ramy 
wyraźnej kontroli działań podejmowanych 
przez organy lub zainteresowane strony 
na poziomie regionalnym i lokalnym w 
celu wspierania tworzenia synergii i 
zapewnienia skuteczności i spójności 
podejmowanych wysiłków, a także w celu 
uniknięcia niespójności i powielania 
środków. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wraz z państwami członkowskimi 
zapewnia zgodność środków 
przewidzianych w niniejszej decyzji z 
innymi działaniami i inicjatywami 
unijnymi, krajowymi oraz regionalnymi, 
które są pomocne w osiągnięciu celów 
Europejskiego Roku.

Komisja wraz z państwami członkowskimi 
zapewnia zgodność środków 
przewidzianych w niniejszej decyzji z 
innymi działaniami i inicjatywami 
unijnymi, krajowymi oraz regionalnymi, 
które są pomocne w osiągnięciu celów 
Europejskiego Roku, a także z projektami 
realizowanymi w ramach wcześniejszych 
edycji Europejskiego Roku, a w 
szczególności Europejskiego Roku Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 
(2010) i Europejskiego Roku 
Wolontariatu (2011).

Uzasadnienie

Należy dążyć do ciągłości i spójności inicjatyw, które zostaną podjęte, oraz inicjatyw, które 
podjęto we wcześniejszych latach, biorąc pod uwagę istnienie wspólnych elementów i 
połączeń między ich tematyką, w sposób pozwalający na lepszą widoczność inicjatyw 
realizowanych w ramach Europejskiego Roku i umożliwiający ich większą skuteczność i 
osiągnięcie lepszych wyników.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
Współpraca międzynarodowa

W celu realizacji działań w ramach 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych Komisja może nawiązać 
współpracę z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, zwłaszcza z ONZ i 
Radą Europy, szczególnie dbając o 
nagłośnienie udziału Unii i zwiększenie 
skuteczności jej działań.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 b
Budżet

1. Dodatkowy budżet na wykonanie 
niniejszej decyzji w okresie od 1 stycznia 
2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 
8 000 000 EUR.
2. Władza budżetowa zatwierdza kwotę 
rocznych środków w granicach 
określonych ramami finansowymi.
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