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Poprawka 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł 1 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący DECYZJI 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych (2012 r.) 

Wniosek dotyczący DECYZJI 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej (2012 r.) 
(Zmiana dotyczy całości tekstu. Przyjęcie 
jej będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Or. fr

Poprawka 16
Karima Delli

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Odsetek osób powyżej pięćdziesiątego 
roku życia i starszych będzie rósł w UE 
szybciej 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, gdyż 
stanowi logiczną konsekwencję poprawy 
opieki zdrowotnej i jakości życia. 
Jednakże rzeczywistość zmian 
demograficznych stawia przed UE pewne 
wyzwania, takie jak schyłek 
demograficzny i brak atrakcyjności 
niektórych obszarów.

Or. fr
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Poprawka 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz ważniejsze staje 
się wspieranie starzenia się w zdrowiu. 
Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla 
zwiększenia udziału osób starszych w 
rynku pracy, umożliwienia im dłuższej 
aktywności w społeczeństwie, poprawie
indywidualnej jakości ich życia i 
zmniejszenia obciążeń systemów opieki 
zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób 
starszych w Europie coraz bardziej 
nieodzowne staje się zachowywanie 
solidarności między pokoleniami. 
Solidarność ta musi opierać się na 
poprawie spójności społecznej i 
międzypokoleniowej oraz na sprzyjaniu 
dobrej jakości życia w celu zwalczania 
wykluczenia społecznego. Zapewnienie 
osobom starszym, które tego pragną, 
dostępu do rynku pracy może być 
sposobem na integrację społeczną, 
umożliwiając ich pozytywne postrzeganie 
dzięki ich udziałowi w życiu społecznym i 
pozwalając na zmniejszenie obciążeń 
systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

Or. fr

Poprawka 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
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 

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” Komisja 
podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii 
Europejskiej wspieranie zdrowia i 
aktywności osób starszych w interesie 
spójności społecznej. W komunikacie tym 
zaproponowano sztandarową inicjatywę 
„Program na rzecz nowych umiejętności i 



AM\851483PL.doc 5/20 PE454.569v01-00

PL

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.

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.

Or. fr

Poprawka 19
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dnia 7 czerwca 2010 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Aktywność osób starszych”, 
wzywając Komisję, by „kontynuowała 
przygotowania do planowanego na rok 
2012 Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych, w trakcie którego będzie 
można wyeksponować korzyści płynące z 
aktywności osób starszych i wpływ tej 
aktywności na solidarność 
międzypokoleniową oraz nagłośnić 
obiecujące inicjatywy wspierające na 
wszystkich szczeblach aktywność osób 
starszych”.

(11) Dnia 7 czerwca 2010 r. Rada przyjęła 
konkluzje pt. „Aktywność osób starszych”, 
wzywając Komisję, by „kontynuowała 
przygotowania do planowanego na rok 
2012 Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych, w trakcie którego będzie 
można wyeksponować korzyści płynące z 
aktywności osób starszych i wpływ tej 
aktywności na solidarność 
międzypokoleniową oraz nagłośnić 
obiecujące inicjatywy wspierające na 
wszystkich szczeblach aktywność osób 
starszych”. W dniu 10 listopada 2010 r. 
Komisja opublikowała piąte sprawozdanie 
na temat spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, w którym 
wymienia zjawisko starzenia się jako 
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jedno z najważniejszych wyzwań na 
przyszłość. Aby im sprostać, należy 
wyasygnować odpowiednie środki.

Or. fi

Poprawka 20
Riikka Manner

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 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 powinno się położyć szczególny 
nacisk na infrastrukturę najbardziej 
zmarginalizowanych regionów, aby 
możliwości oferowane przez agendę 
cyfrową można było wykorzystać tam, 
gdzie istnieje ku temu największa 
potrzeba, szczególnie w postaci 
elektronicznych usług opieki zdrowotnej.

Or. fi
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Poprawka 21
Karima Delli

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. Projekt ten jest 
pierwszym partnerstwem w dziedzinie 
innowacyjności i obejmie innowacyjność 
społeczną na rzecz promowania lepszej 
jakości życia, zapobiegania chorobom, 
poprawy sieci społecznościowych w 
sektorach publicznych i wśród partnerów 
społecznych, a także na rzecz sprzyjania 
wprowadzeniu nowych technologii 
pozwalających na utrzymanie jakości 
życia; projekt ma także na celu 
wydłużenie o dwa lata do 2020 r. okresu 
życia, podczas którego obywatele cieszą 
się dobrym zdrowiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przejęcie zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie europejskiego partnerstwa w dziedzinie innowacyjności 
w ramach sztandarowej inicjatywy „Unia innowacji”.

Poprawka 22
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) We wnioskach „Piątego 
sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
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przyszłość polityki spójności” z dnia 
9 listopada 2010 r. uznano potrzebę 
opracowania przez Unię Europejską 
polityki spójności mogącej sprostać 
wyzwaniom społecznym, takim jak 
starzenie się społeczeństwa.

Or. pt

Uzasadnienie

W niedawno opublikowanym komunikacie dotyczącym przyszłości polityki spójności Komisja 
Europejska specjalnie odniosła się do starzenia się społeczeństwa jako do jednego z głównych 
wyzwań stojących przed Unią Europejską, które należy uwzględnić w ramach polityki 
spójności.

Poprawka 23
Karima Delli

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 

(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 
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mobilności w miastach. 
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

mobilności w miastach. 
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa. 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 
sztandarowej inicjatywy strategii UE 2020 
na rzecz europejskiego programu walki z 
ubóstwem.

Or. fr

Poprawka 24
Seán Kelly

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, 

(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, 
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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 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

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, CALYPSO – Działanie 
przygotowawcze dotyczące turystyki 
socjalnej w Europie oraz plan działania na 
rzecz mobilności w miastach. 
Współfinansowanie przez Unię działań w 
ramach Europejskiego Roku będzie zgodne 
z priorytetami i zasadami mającymi 
zastosowanie, w perspektywie rocznej lub 
wieloletniej, do istniejących programów i 
niezależnych pozycji w budżecie w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych 
i równości szans. W stosownych 
przypadkach Europejski Rok może być 
wspierany w ramach programów i polityk 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

Or. en

Uzasadnienie

Działanie przygotowawcze dotyczące turystyki socjalnej w Europie – CALYPSO ma na celu 
stymulowanie tzw. gospodarki jesieni (ang. silver economy), umożliwiając takim grupom jak 
osoby starsze angażować się w turystykę.

Poprawka 25
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem (15) Aktywność osób starszych jest celem 
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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 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa.

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 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa. Również w dziedzinie 
rozwoju regionalnego powinno się zbadać, 
czy wśród wskaźników stanowiących 
podstawę decyzji o finansowaniu należy 
uwzględnić czynniki demograficzne jako 
wskaźniki decydujące o finansowaniu. 
Finansowanie ze strony Unii mające na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa nie powinno ograniczać się 
wyłącznie do Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych; wyzwania 
demograficzne oraz środki finansowe, 
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jakich wymaga stawianie czoła tym 
wyzwaniom, powinny zostać na stałe 
uwzględnione w polityce unijnej.

Or. fi

Poprawka 26
Alain Cadec

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy uznać fakt, iż regionalne i 
lokalne władze publiczne odgrywają 
kluczową rolę w realizacji celów 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych, w szczególności gdy posiadają 
one uprawnienia w dziedzinie integracji 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
oraz w zakresie wsparcia na rzecz osób 
starszych.

Or. fr

Poprawka 27
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W art. 174 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
uznano, że niektóre regiony UE 
charakteryzuje poważna i niezmienna 
sytuacja demograficzna, która może 
pogarszać ich poziom rozwoju i wymagać 
szczególnej uwagi w celu realizacji celu 
związanego ze spójnością gospodarczą, 
społeczną i terytorialną.

Or. pt
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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 
wymaga to szczególnego uwzględnienia w europejskich strategiach politycznych.

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

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 29
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) Aktywne starzenie się społeczeństwa 
wiąże się z solidarnością między 
pokoleniami, która wykracza poza 
integrację na rynku pracy i której należy 
sprzyjać poprzez stwarzanie większych i 
lepszych szans udziału starszych 
pracowników, gdyż dotyczy również ich 
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pełnej integracji w społeczeństwie przy 
zwalczaniu wykluczenia społecznego przez 
uwrażliwianie na niezależność i jakość 
życia starszego pokolenia, szczególnie 
poprzez czynny udział w dziedzinach 
takich jak turystyka i wolontariat.

Or. pt

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 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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”).
(Zmiana dotyczy całości tekstu. Przyjęcie 
jej będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)

Or. fr

Poprawka 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcanie państw członkowskich, ich 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
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obywatelskiego do wspierania aktywności 
osób starszych i nasilenia działań na rzecz 
uruchomienia potencjału szybko rosnącej 
grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i 
starszych, a także wspieranie działań w 
tym zakresie, co przyczyni się do
zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Aktywność osób 
starszych to tworzenie lepszych 
możliwości i warunków pracy, aby 
umożliwić starszym pracownikom
odgrywanie roli na rynku pracy, 
zwalczanie wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

obywatelskiego do wspierania – za pomocą 
konkretnych działań – skuteczniejszej 
integracji w społeczeństwie osób 
zbliżających się do sześćdziesiątego roku 
życia i starszych, uwzględniając rolę, jaką 
mogą one odegrać w zakresie 
gospodarczym, społecznym i kulturowym 
dla zachowania solidarności 
międzypokoleniowej. Sprzyjanie integracji 
osób starszych w społeczeństwie powinno 
się uwzględniać ich szczególne potrzeby w 
zależności od miejsca zamieszkania. W 
tym celu konieczne jest, aby Europejski 
Rok wspierał i wykonywał projekty 
lokalne i regionalne na rzecz sprzyjania 
wymianie międzypokoleniowej, 
właściwemu dostosowaniu 
mieszkalnictwa, dostępowi do usług 
publicznych i do opieki, dostosowując się 
do ram miejskich lub wiejskich oraz do 
ewolucji demograficznej danego obszaru. 
Wraz z tworzeniem lepszych możliwości i 
warunków pracy działania te będą 
stanowić podstawę umożliwiającą osobom
starszym odgrywanie roli na rynku pracy 
oraz w działaniach wolontariackich i w 
zwalczaniu wykluczenia społecznego 
poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

Or. fr

Poprawka 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w 
kwestii wartości aktywności osób 
starszych, aby podkreślić, jak użyteczny 
wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i 
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gospodarki; wspieranie aktywności osób 
starszych i nasilenie działań na rzecz 
uruchomienia potencjału tej grupy 
wiekowej;

gospodarki poprzez przekazywanie swojej 
wiedzy i umiejętności, aby wspierać
aktywność osób starszych i nasilić 
działania na rzecz zwalczania 
odizolowania, trudnej sytuacji i 
wyłączenia społecznego oraz by promować 
solidarność między pokoleniami w 
agendzie politycznej zainteresowanych 
stron na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

Or. fr

Poprawka 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu 
wzajemnego uczenia się z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
na wszystkich szczeblach w celu 
promowania polityki na rzecz aktywności 
osób starszych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

(2) stymulowanie debaty, wsparcie i 
rozwój procesu wzajemnego uczenia się z 
udziałem państw członkowskich, 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego w celu skuteczniejszego 
promowania polityki na rzecz aktywności 
osób starszych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

Or. fr

Poprawka 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom członkowskim 
i zainteresowanym stronom na wszystkich 

(3) stworzenie ram podejmowania 
zobowiązań i konkretnych środków, 
umożliwiających państwom 
członkowskim, zainteresowanym stronom i 
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szczeblach kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych.

społeczeństwu obywatelskiemu na 
wszystkich szczeblach kształtowanie 
polityki przez określone działania i 
zobowiązywanie się do osiągnięcia 
konkretnych i możliwych do zrealizowania 
celów związanych z aktywnością osób 
starszych.

Or. fr

Poprawka 35
Alain Cadec

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 3

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;

Or. fr

Poprawka 36
Alain Cadec

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 4

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.

Or. fr
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Poprawka 37
Seán Kelly

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 
i wdrażanie działań w ramach 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażuje się na poziomie lokalnym i 
regionalnym w aktywność osób starszych.  Ich doświadczenie, wiedza i zasoby mogą w 
znaczący sposób wzbogacić działania organów publicznych.  W związku z tym należy je 
angażować przez cały czas i na wszystkich poziomach w Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych.

Poprawka 38
Nuno Teixeira

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 
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edycji Europejskiego Roku, a w 
szczególności Europejskiego Roku Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 
(2010) i Europejskiego Roku 
Wolontariatu (2011).

Or. pt

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.

Poprawka 39
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Poprawka 40
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 b (nowy) 



PE454.569v01-00 20/20 AM\851483PL.doc

PL

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.

Or. en


