
AM\851483CS.doc PE454.569v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2010/0242(COD)

14. 12. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
15 - 40

Návrh stanoviska
Lambert van Nistelrooij
(PE452.779v01-00)

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku 
aktivního stárnutí (2012)

Návrh rozhodnutí
(KOM(2010)0462 – C7 0253/2010 – 2010/0242(COD))



PE454.569v01-00 2/19 AM\851483CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\851483CS.doc 3/19 PE454.569v01-00

CS

Pozměňovací návrh 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Nadpis 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
roku aktivního stárnutí (2012) 

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
roku aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity (2012) 
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Karima Delli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Část populace Unie, kterou tvoří 
osoby ve věku nad 55 let, bude narůstat 
mnohem rychleji, než tomu bylo doposud. 
Očekává se, že k největšímu nárůstu dojde
v období let 2015–2035, kdy počet obyvatel 
ve věku 60 let a více ročně vzroste o 2 
miliony osob. Tento nárůst je velmi 
pozitivní vzhledem k tomu, že se jedná
o logický důsledek zlepšení zdravotní péče
a kvality života. S ohledem na skutečnost 
probíhající demografické změny však 
Unie čelí mnoha výzvám, jako je 
například demografický pokles
a nedostatečná atraktivita některých 
oblastí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších 
lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy 
nezbytné zachovat mezigenerační 
solidaritu. Ta musí v zájmu boje proti 
sociálnímu vyloučení spočívat
v upevňování sociální a mezigenerační 
soudržnosti a podpoře dobré kvality
života. Zajištění přístupu na trh práce 
starším lidem, kteří o to stojí, může 
představovat nástroj sociálního začlenění, 
který prostřednictvím jejich zapojení 
přinese pozitivní obraz a případně umožní
omezit tlak na systémy zdravotní a sociální 
péče.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 –
strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ Komise zdůraznila, 
jak je pro sociální soudržnost a vyšší 
produktivitu důležité, aby Evropská unie 
podporovala zdravé a aktivní stárnutí 
populace. Navrhla stěžejní iniciativu 
„Program pro nové dovednosti a pracovní 
místa“, podle kterého by členské státy měly 
především podporovat politiku aktivního 
stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě“. Splnění 
cílů této politiky vyžaduje zapojení všech 
úrovní vlády i různých nevládních 

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 –
strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ Komise zdůraznila, 
jak je pro sociální soudržnost důležité, aby 
Evropská unie podporovala zdravé
a aktivní stárnutí populace. Navrhla 
stěžejní iniciativu „Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa“, podle 
kterého by členské státy měly především 
podporovat politiku aktivního stárnutí,
a stěžejní iniciativu „Evropská platforma 
pro boj proti chudobě“. Splnění cílů této
politiky vyžaduje zapojení všech úrovní 
vlády i různých nevládních subjektů; na 
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subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle 
podporovat činnostmi evropského roku 
zaměřenými na zvyšování povědomí
a posílení výměny osvědčených postupů. 
Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na 
to, aby vnitrostátní opatření byla 
koordinovaná a v souladu s celkovými cíli 
evropského roku. Rovněž se plánuje účast 
dalších institucí a zúčastněných stran.

úrovni Unie lze pak tyto cíle podporovat 
činnostmi evropského roku zaměřenými na 
zvyšování povědomí a posílení výměny 
osvědčených postupů. Vnitrostátní 
koordinátoři by měli dbát na to, aby 
vnitrostátní opatření byla koordinovaná a 
v souladu s celkovými cíli evropského 
roku. Rovněž se plánuje účast dalších 
institucí a zúčastněných stran.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Dne 7. června 2010 přijala Rada 
závěry nazvané „Aktivní stárnutí“, v nichž 
vyzvala Komisi, aby „pokračovala
v přípravě Evropského roku pro aktivní 
stárnutí v roce 2012, během nějž lze 
vyzdvihnout výhody aktivního stárnutí
a jeho přínosy mezigenerační solidaritě
a zveřejnit slibné iniciativy na podporu 
aktivního stárnutí na všech úrovních“.

(11) Dne 7. června 2010 přijala Rada 
závěry nazvané „Aktivní stárnutí“, v nichž 
vyzvala Komisi, aby „pokračovala
v přípravě Evropského roku pro aktivní 
stárnutí v roce 2012, během nějž lze 
vyzdvihnout výhody aktivního stárnutí
a jeho přínosy mezigenerační solidaritě
a zveřejnit slibné iniciativy na podporu 
aktivního stárnutí na všech úrovních“. Dne 
10. listopadu 2010 vydala Komise pátou
zprávu o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, v níž je stárnutí populace 
zmíněno jako jedna z nejvýznamnějších 
výzev budoucnosti. Pro dosažení těchto 
cílů je nezbytné zajistit dostatek 
finančních zdrojů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 20
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie 
EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, 
Komise zdůraznila význam informačních
a komunikačních technologií (IKT) pro 
důstojné stáří a navrhla především posílení 
společného programu asistovaného žití
v domácím prostředí (Ambient Assisted 
Living – AAL). V Digitální agendě pro 
Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout 
společné akce za účelem zvýšení 
schopnosti práce s digitálními 
technologiemi všech Evropanů včetně 
starších osob – skupiny, která má mezi 150 
miliony občanů (30 % z celkového počtu 
obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, 
výrazné zastoupení.

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie 
EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, 
Komise zdůraznila význam informačních
a komunikačních technologií (IKT) pro 
důstojné stáří a navrhla především posílení 
společného programu asistovaného žití
v domácím prostředí (Ambient Assisted 
Living – AAL). V Digitální agendě pro 
Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout 
společné akce za účelem zvýšení 
schopnosti práce s digitálními 
technologiemi všech Evropanů včetně 
starších osob – skupiny, která má mezi 150 
miliony občanů (30 % z celkového počtu 
obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, 
výrazné zastoupení. V následujících letech 
je třeba podpořit především infrastruktury 
vzdálených regionů, aby možnosti 
zprostředkované digitálními 
technologiemi splnily svůj účel
v oblastech, kde je jich nejvíce zapotřebí, 
například ve formě elektronického 
zdravotnictví (e-health).

Or. fi

Pozměňovací návrh 21
Karima Delli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S ohledem na strategii Evropa 2020 
navrhla Komise v rámci iniciativy 
„Inovace v Unii“ zahájit nejpozději na 
začátku roku 2011 pilotní projekt týkající 
se aktivního a zdravého stárnutí. Tento 
pilotní projekt, který je prvním 
partnerstvím v oblasti inovací, bude 
zahrnovat sociální inovace s cílem 
prosazovat lepší kvalitu života, předcházet 
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nemocem, zlepšit sociální sítě ve veřejném 
sektoru a mezi sociálními partnery
a podporovat zavedení nových technologií, 
které umožní zachovat kvalitu života,
a usilovat o prodloužení délky života 
prožité ve zdraví do roku 2020 o dva roky.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je převzít doporučení uvedená v usnesení Evropského 
parlamentu o evropských inovačních partnerstvích v rámci stěžejní iniciativy „Inovace
v Unii“ ze dne 11. listopadu 2010.

Pozměňovací návrh 22
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. V závěrech páté zprávy
o ekonomické, sociální a územní 
soudržnosti: budoucnost politiky 
soudržnosti ze dne 9. listopadu 2010 se 
uznává, že je třeba, aby Evropská unie 
vyvinula politiku soudržnosti, která by 
byla schopna čelit sociálním výzvám, jako 
je stárnutí populace.

Or. pt

Odůvodnění

V nedávno zveřejněné zprávě o budoucnosti politiky soudržnosti Evropská komise výslovně 
zmiňuje stárnutí populace jako jednu z velkých výzev, které musí Evropská unie čelit, a která 
musí být brána v úvahu v rámci politiky soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 23
Karima Delli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení, program
v oblasti veřejného zdraví, specifické 
programy v oblasti informačních
a komunikačních technologií a v oblasti 
sociálně-ekonomických a humanitních věd
v Sedmém rámcovém programu pro 
výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří
v informační společnosti“, společný 
program výzkumu a vývoje v oblasti 
asistovaného žití v domácím prostředí 
(AAL), program pro konkurenceschopnost
a inovace, který zahrnuje pilotní projekty 
na zavádění informačních a komunikačních 
technologií pro akční plán Důstojné stáří
a Akční plán pro městskou mobilitu. 
Spolufinancování činností evropského roku 
ze strany Unie bude v souladu s prioritami
a pravidly, které se na ročním nebo 
víceletém základě vztahují na stávající 
programy a autonomní rozpočtové linie
v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí
a rovných příležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohly evropský rok podpořit
i programy a opatření v jiných oblastech, 
jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, regionální 
politika a dopravní politika. Evropský rok 
tak bude v horizontální rovině rovněž 
příležitostí vybudit obecné povědomí
a mobilizovat zúčastněné strany v boji 
proti sociálnímu vyloučení, nejisté situaci, 
nebo dokonce chudobě starších osob, a to 
zejména v rámci stěžejní iniciativy 
strategie EU 2020 „Evropská platforma 
pro boj proti chudobě”.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE454.569v01-00 10/19 AM\851483CS.doc

CS

Odůvodnění

Přípravná akce týkající se sociálního cestovního ruchu CALYPSO se snaží stimulovat 
stříbrnou ekonomiku tím, že poskytuje skupinám, jako jsou starší osoby, více příležitostí 
zapojit se do cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 25
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje 
několik programů Unie, jako je Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, program PROGRESS, 
program celoživotního učení, program
v oblasti veřejného zdraví, specifické 
programy v oblasti informačních
a komunikačních technologií a v oblasti 
sociálně-ekonomických a humanitních věd
v Sedmém rámcovém programu pro 
výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří
v informační společnosti“, společný 
program výzkumu a vývoje v oblasti 
asistovaného žití v domácím prostředí 
(AAL), program pro konkurenceschopnost
a inovace, který zahrnuje pilotní projekty 
na zavádění informačních a komunikačních 
technologií pro akční plán Důstojné stáří
a Akční plán pro městskou mobilitu. 
Spolufinancování činností evropského roku 
ze strany Unie bude v souladu s prioritami
a pravidly, které se na ročním nebo 
víceletém základě vztahují na stávající 
programy a autonomní rozpočtové linie
v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí
a rovných příležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohly evropský rok podpořit
i programy a opatření v jiných oblastech, 
jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, 
výzkum, informační společnost, regionální 
politika a dopravní politika. Také v oblasti 
regionálního rozvoje je nutné zvážit, zda 
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je při rozdělování finančních prostředků
třeba zohlednit demografické činitele jako 
jeden z indikátorů. Finanční prostředky ze 
strany Evropské unie pro řešení výzev 
způsobených stárnutím populace nelze 
omezit pouze na dobu trvání tematického 
roku, ale demografické výzvy a s nimi 
související nezbytné financování by měla 
Unie zohledňovat i nadále.

Or. fi

Pozměňovací návrh 26
Alain Cadec

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je třeba uznat skutečnost, že místní
a regionální veřejná samospráva hraje při 
plnění cílů Evropského roku aktivního 
stárnutí ústřední úlohu, zejména proto, že
tyto orgány samosprávy disponují 
pravomocemi v oblasti začlenění 
potřebných osob a podpory starších osob.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16b. Ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie se v článku 174 uznává, že se některé 
regiony Unie vyznačují závažnými 
demografickými rysy trvalého charakteru, 
které mohou zhoršovat úroveň jejich 
rozvoje a mohou ve snaze o dosažení 
ekonomické, sociální a územní 
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soudržnosti vyžadovat zvláštní pozornost.

Or. pt

Odůvodnění

Ve článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie se uznává, že některé regiony Evropské 
unie čelí potížím, které jsou důsledkem jejich demografických podmínek, například oblasti
s nízkou hustotou osídlení, a že tento fakt vyžaduje zvláštní pozornost při tvorbě evropských 
politik.

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16c. Zdá se, že problém stárnutí 
obyvatelstva je často spojen s podmínkami 
venkovských oblastí, přičemž ale není 
výlučně problémem těchto oblastí, ale je 
rovněž problémem spojeným
s podmínkami, které jsou vlastní 
městskému prostředí, a s rolí měst
v integraci a vzdělávání obyvatelstva.

Or. pt

Odůvodnění

Aktivní stárnutí obyvatelstva je skutečnost, která musí být analyzována nejenom z hlediska 
příčin a následků ve venkovských oblastech, ale také v městských oblastech, s cílem najít 
řešení pro integraci starších generací.

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16d. Aktivní stárnutí populace je 
podmíněno mezigenerační solidaritou,
a to kromě začlenění do pracovního trhu 
také prostřednictvím vytváření více
a lepších příležitostí pro účast starších 
pracovníků, neboť má za cíl také jejich 
plné začlenění do společnosti a bojuje 
proti sociálnímu vyloučení 
prostřednictvím zvyšování obecného 
povědomí o jejich autonomii a kvalitě 
jejich života, zejménaprostřednictvím
účasti na aktivitách, jako je cestovní ruch
a dobrovolná činnost. 

Or. pt

Odůvodnění

Hledání řešení pro mezigenerační solidaritu s cílem aktivního stárnutí obyvatelstva zahrnuje 
nejen začlenění těchto občanů do pracovního trhu, ale také boj proti sociálnímu vyloučení,
vzdělávání a vybízení k účasti na občanských a volnočasových aktivitách. 

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity: podpora mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Celkovým cílem evropského roku je 
podněcovat a prostřednictvím konkrétních 
prostředků podporovat úsilí členských 
států, regionálních a místních orgánů, 
sociálních partnerů a občanské společnosti 
zaměřené na podporu lepšího zapojení
obyvatel nad 55 let do společnosti
s ohledem na úlohu, kterou mohou hrát
v ekonomické, sociální a kulturní oblasti
tak, aby byla zachována solidarita mezi 
generacemi. Podpora zapojení starších 
osob do společnosti musí brát v úvahu 
jejich specifické potřeby podle místa jejich 
bydliště. K dosažení tohoto cíle je 
nezbytné, aby evropský rok podporoval
a posiloval místní a regionální projekty, 
aby prosazoval různorodé mezigenerační 
složení, vhodné úpravy bydlení, přístup
k veřejným službám a péči 
prostřednictvím přizpůsobení se 
městskému nebo venkovskému prostředí
a demografickým změnám daného území. 
Spolu s vytvořením lepších příležitostí
a pracovních podmínek budou tato 
opatření pro starší osoby představovat 
základ pro to, aby tyto osoby měly své 
místo na trhu práce a při dobrovolné 
činnosti, a pro boj proti sociálnímu 
vyloučení posílením aktivního zapojení do 
společnosti a podporou zdravého stárnutí.
S ohledem na výše uvedené má evropský 
rok tyto cíle:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) zvýšit obecné povědomí o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost
a hospodářství tím, že předávají své 
znalosti a dovednosti, podporovat aktivní 
stárnutí, více se snažit bojovat proti izolaci, 
chudobě a sociálnímu vyloučení
a podporovat mezigenerační solidaritu
v politickém programu zúčastněných 
stran na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Alain Cadec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výměnu informací, zkušeností
a osvědčených postupů,

– výměnu informací, zkušeností
a osvědčených postupů, zejména mezi 
místními volenými zástupci odpovědnými 
za oblasti vztahující se k aktivnímu 
stárnutí a mezigenerační solidaritě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni a šíření výsledků.

– výzkum a šetření na úrovni Unie, na 
vnitrostátní úrovni a úrovni místní
a regionální veřejné samosprávy a šíření 
výsledků.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Každý členský stát určí vnitrostátního 
koordinátora, který bude pověřen 
organizací účasti tohoto státu na 
evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři 
by měli dbát také na to, aby vnitrostátní 
opatření byla správně koordinována a aby 
se organizace občanské společnosti plně 
podílely na přípravě a provádění 
evropského roku na místní, regionální
a vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

V oblasti aktivního stárnutí působí na místní i regionální úrovni mnoho organizací občanské 
společnosti Jejich zkušenosti, odborné znalosti a zdroje by mohly značně přispět k úsilí 
vyvíjenému orgány veřejné správy. Proto tyto organizace musí být zapojeny na všech 
úrovních činností spojených s evropským rokem a musí se na nich podílet od počátku až do 
konce.

Pozměňovací návrh 38
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise – spolu s členskými státy – musí 
zajistit, aby opatření stanovená v tomto 
rozhodnutí byla v souladu s ostatními 
programy a iniciativami Unie
a vnitrostátními a regionálními programy
a iniciativami, které přispívají k dosažení 
cílů evropského roku.

Komise – spolu s členskými státy – musí 
zajistit, aby opatření stanovená v tomto 
rozhodnutí byla v souladu s ostatními 
programy a iniciativami Unie
a vnitrostátními a regionálními programy
a iniciativami, které přispívají k dosažení 
cílů evropského roku, ale také s projekty 
vyvinutými v rámci předchozích 
Evropských roků, zejména Evropského 
roku boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení (2010) a Evropského roku 
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dobrovolnictví (2011).

Or. pt

Odůvodnění

S cílem umožnit větší viditelnost iniciativ uskutečňovaných v rámci „Evropských roků“
a zvýšit jejich účinnost a zlepšit jejich výsledky je vhodné podporovat jejich pokračování
a vzájemnou spojitost mezi iniciativami, které se vyvíjejí, a těmi, které se již realizovaly
v předešlých letech, s ohledem na existenci společných bodů a vazby mezi jejich příslušnými 
předměty.

Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Mezinárodní spolupráce

Pro účely evropského roku může Komise 
spolupracovat s příslušnými orgány jiných 
mezinárodních organizací, zejména
s Organizací spojených národů a Radou 
Evropy, aby zajistila zviditelnění úsilí 
Unie a zvýšila jeho účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Článek 6 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Rozpočet

1. Dodatečný rozpočet na provádění 
tohoto rozhodnutí je pro období mezi 1. 
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lednem 2012 a 31. prosincem 2012 
stanoven ve výši 8 000 000 EUR. 
2. Roční rozpočtové položky schvaluje 
rozpočtový orgán v mezích finančních 
výhledů.

Or. en


