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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla, aby se rok 2012 stal Evropským rokem aktivního stárnutí. Obecným cílem 
tohoto 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 ve věku nad 
55 let, a zachovat tak solidaritu 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. 

Článek 2 návrhu rozhodnutí uvádí několik cílů. Praktická opatření, jež je třeba pro jejich 
dosažení přijmout, jsou uvedena v článku 3 a zahrnují iniciativy, které musí být organizovány
a prováděny EU a státními, regionálními a místními orgány členských států. 

Pozměňovací návrhy, které předkládá výbor REGI, mají proto za cíl:

– zajistit, aby aktivní stárnutí tvořilo nedílnou součást politického programu; 

– připojit k názvu evropského roku podtitul – podpora mezigenerační solidarity, čímž se více 
upozorní na důležitý důvod, proč by společnosti měly aktivní stárnutí podporovat; 

– zdůraznit klíčovou úlohu, kterou může mít evropský rok při podpoře a posílení místních
a regionálních projektů a iniciativ, které starším lidem umožní přispět k jejich společenství
a mít prospěch z náležité ochrany, bezpečnosti a zdravotní péče;

– zajistit, aby se ve městech a regionech členských států v tomto ohledu zvýšilo obecné 
povědomí; 

– zajistit, aby iniciativy přijaté s ohledem na Evropský rok aktivního stárnutí měly 
decentralizovaný přístup a byly založené na víceúrovňové odpovědnosti, jak je zdůrazněno
v Územním paktu místních a regionálních orgánů pro strategii Evropa 2020; 

– zabezpečit přesnou koordinaci, soudržnost a účinnost prostřednictvím zavedení 
strategických pokynů pro provádění projektů, které jsou iniciovány s ohledem na evropský 
rok;

– zvýšit povědomí o významu rozvoje informačních a komunikačních technologií, které 
mohou účinně reagovat na výzvy spojené se stárnutím společnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Podle článku 156 Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU) má 
Komise podporovat spolupráci mezi 
členskými státy a usnadňovat koordinaci 
jejich činností v oblasti sociální politiky.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění týkající se nového institucionálního rámce stanoveného Smlouvou o fungování 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Část populace EU, kterou tvoří osoby 
ve věku nad 55 let, bude narůstat mnohem 
rychleji, než tomu bylo doposud. Očekává 
se, že k největšímu nárůstu dojde během 
období 2015–2035, kdy počet obyvatel ve 
věku 60 let a více ročně poroste o 2 
miliony osob. Tento nárůst je velmi 
pozitivní, neboť jde o logický důsledek 
zlepšení zdravotní péče a kvality života.
S ohledem na realitu demografické změny 
však EU čelí mnoha výzvám, jako jsou 
např. snižování populace v určitých 
městech a regionech, velký tlak na 
důchodové fondy a problémy se 
zachováním udržitelnosti finančních 
prostředků určených na zdravotní péči
a veřejné služby.

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění v podobě uvedení několika demografických problémů stárnutí a jejich dopadu na 
základní aktivity a služby naší společnosti.

Pozměňovací návrh 3

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 
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.

(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 přístup založený 
na víceúrovňové odpovědnosti, s jehož 
pomocí se docílí posílené účasti a činnosti 
všech místních a regionálních orgánů
a rovněž různých nevládních subjektů; na 
úrovni Unie je nutné tyto subjekty 
podporovat činnostmi evropského roku 
zaměřenými na zvyšování povědomí,
posílení výměny osvědčených postupů
a vytváření součinnosti. Vnitrostátní 
koordinátoři by měli dbát na to, aby 
opatření na centrální a decentralizované 
úrovni byla koordinovaná a v souladu
s celkovými cíli evropského roku. Rovněž 
se plánuje účast dalších institucí
a zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být možné v zájmu sociální soudržnosti a vyšší produktivity podporovat zdravé a aktivní 
stárnutí populace, což je cílem strategie Evropa 2020, je krajně důležité, aby byly zapojeny 
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místní a regionální orgány. Jejich zapojení lze zajistit přijetím opatření a vytvořením iniciativ 
za použití přístupu založeného na víceúrovňové odpovědnosti. Prostřednictvím aktivního 
zapojení vlády na centrální a decentralizované úrovni a přesné koordinace činností 
evropského roku bude navíc dosaženo nových synergií.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

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 aplikací
a služeb 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.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění role informačních a komunikačních technologií pro důstojné stáří.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) S ohledem na strategii Evropa 2020 
navrhla Komise v rámci iniciativy Unie 
inovací zahájit před začátkem roku 2011 
pilotní projekt týkající se aktivního
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a zdravého stárnutí. Tento pilotní projekt, 
který je prvním inovačním partnerstvím, 
má za cíl dosáhnout do roku 2020 zvýšení 
průměrného počtu let života ve zdraví
o dva roky, aby mohli občané žít déle 
nezávisle a v dobrém zdravotním stavu. 
Navíc usiluje o zlepšení udržitelnosti
a účinnosti evropských sociálních systémů
a systémů zdravotní péče a o vytvoření 
evropského a globálního trhu pro 
inovativní aplikace a služby informačních
a komunikačních technologií. To by 
podnikům v EU přineslo nové příležitosti, 
čímž by se zlepšila konkurenceschopnost 
EU a zajistil by se růst počtu pracovních 
míst v evropských regionech.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu komplexnějšího přehledu o činnosti a iniciativách EU je třeba vzít na vědomí tento 
nedávno oznámený pilotní projekt.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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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.

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, a to zejména 
tam, kde je to nutné z hlediska sociálního 
začlenění, jako jsou např. nepříznivé 
životní podmínky, nebo dokonce chudoba. 

Or. en

Odůvodnění

Starší lidé v některých městech a regionech EU nemohou mít prospěch z konkrétních iniciativ, 
které podporují aktivní stárnutí. Je tomu tak proto, že jejich životní podmínky jsou 
podprůměrné nebo protože žijí dokonce v chudobě.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k potřebě nadnárodní 
výměny informací a šíření osvědčených 
postupů v celé Unii nelze cíle 
navrhovaného Evropského roku aktivního 
stárnutí plně splnit na úrovni členských 
států – z důvodů rozsahu navrhovaných 
opatření tak mohou být lépe splněny na 
úrovni Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality, jak je stanoveno v článku 
5 Smlouvy o Evropské unii, nepřekračuje 
toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení uvedených cílů,

(16) Vzhledem k potřebě nadnárodní 
výměny informací a šíření osvědčených 
postupů v celé Unii nelze cíle 
navrhovaného Evropského roku aktivního 
stárnutí plně splnit na úrovni členských 
států. Je třeba uznat skutečnost, že města, 
regiony a členské státy hrají při provádění 
těchto konkrétních opatření ústřední 
úlohu a že, aniž je dotčena zásada 
subsidiarity, z důvodů rozsahu 
navrhovaných opatření tak mohou být tyto 
cíle lépe splněny, pokud je iniciativa 
přijata na úrovni Unie. V souladu se 
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zásadou proporcionality, jak 
je stanoveno v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii, nepřekračuje toto 
rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů,

Or. en

Odůvodnění

Na základě zásady subsidiarity je na Evropské unii, aby iniciovala rok aktivního stárnutí. 
Bude však klíčové, aby byly do provádění konkrétních opatření zapojeny regionální a místní 
subjekty v členských státech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh stanoviska
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: podpora mezigenerační 
solidarity (dále jen „evropský rok“).

Or. en

Odůvodnění

Připojením podtitulu „podpora solidarity mezi generacemi“ k názvu evropského roku se 
náležitě upozorní na důležitý důvod, proč by společnosti měly aktivní stárnutí podporovat. 
Podtitul kromě toho vystihuje skutečnost, že je nutné měnit způsoby myšlení a že by měla být 
rozvíjena trvalá podpora aktivního stárnutí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – 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 

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 
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rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let 
tak, aby byla zachována solidarita mezi 
generacemi. Aktivní stárnutí znamená 
vytvoření lepších příležitostí a pracovních 
podmínek pro starší pracovníky tak, aby
mohli hrát svou roli na trhu práce, boj proti 
sociálnímu vyloučení posílením aktivního 
zapojení do společnosti a podporu 
zdravého stárnutí. S ohledem na výše 
uvedené má evropský rok tyto cíle:

rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let 
tak, aby byla zachována solidarita mezi
generacemi. Aby bylo možné toho 
dosáhnout, je velmi důležité, aby evropský 
rok podporoval a posiloval místní
a regionální projekty a iniciativy, které 
umožní občanům ve stárnoucí společnosti 
co nejvíce přispět k jejich společenství
a které dále umožní starším lidem v této 
společnosti profitovat z náležité ochrany, 
bezpečnosti a kvalitní péče. Kromě toho je 
úkolem členských států a jejich měst
a regionů, aby vytvořily rámec, v němž 
budou moci zúčastněné strany z veřejného
a soukromého sektoru řádně 
spolupracovat k dosažení těchto 
společných cílů. Aktivní stárnutí znamená 
vytvoření lepších příležitostí a pracovních 
podmínek pro starší pracovníky tak, aby 
mohli hrát svou roli na trhu práce a při 
dobrovolné činnosti, boj proti sociálnímu 
vyloučení posílením aktivního zapojení do 
společnosti a podporu zdravého stárnutí.
S ohledem na výše uvedené má evropský 
rok tyto cíle:

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na Evropský rok dobrovolnictví je důležité zdůraznit příspěvek starších lidí 
prostřednictvím dobrovolné činnosti. Pouze za pomoci jasně vymezeného rámce mohou různé 
subjekty spolupracovat a usilovat o vytváření přínosů pro občany ve stárnoucí společnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

na všech administrativních úrovních
v členských státech, městech a regionech 
zvýšit obecné povědomí o významu 
aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout 
užitečnost starších osob pro společnost
a hospodářství, podporovat aktivní stárnutí
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a více se snažit o mobilizaci potenciálu 
starších osob, učinit aktivní stárnutí 
jednou z priorit politického programu 
zúčastněných stran na státní, regionální
a místní úrovni a podporovat 
mezigenerační solidaritu;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zvýšen vliv kampaní pro zvýšení obecného povědomí, je nezbytně nutné vyvarovat se 
výhradně národního zaměření. Vlády členských států by do svých opatření měly zahrnout 
subjekty regionálních a místních orgánů a zvýšit jejich zapojení. V této souvislosti je nutné 
uspořádat kampaně pro zvýšení obecného povědomí na regionální a místní úrovni. Je nutno 
zdůraznit, že má-li být možné ovlivňovat politický program, měly by být prostřednictvím 
kampaní pro zvýšení povědomí osloveny všechny úrovně státní správy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

podněcovat diskuzi, podporovat a rozvíjet 
vzájemnou výměnu zkušeností mezi 
veřejnými a soukromými subjekty na 
státní, regionální a místní úrovni s cílem 
úspěšněji podporovat politiku aktivního 
stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy
a podporovat spolupráci a součinnost;

Or. en

Odůvodnění

Všechny subjekty odpovědné za provádění velkého počtu projektů a iniciativ v oblasti 
aktivního stárnutí by měly být vyzvány ke sdílení svých zkušeností získaných učením
a osvědčených postupů.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

nabídnout rámec pro závazky a konkrétní 
opatření, jako je např. posílení prostředí 
podporujícího inovace technologií
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, které se zabývají problémy 
stárnoucí společnosti, což veřejným
a soukromým subjektům na státní, 
regionální a místní úrovni umožní, aby 
prostřednictvím konkrétních činností 
vypracovaly příslušné politiky a zavázaly 
se ke konkrétním cílům týkajícím se 
aktivního stárnutí vypracováním 
dlouhodobých strategií.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Evropský rok aktivního stárnutí by měl usilovat o zapojení všech úrovní 
správy v členských státech, měly by se subjekty z těchto úrovní zaměřit zejména na rozvoj 
společných politik a také dlouhodobých strategií, s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
dlouhodobý odkaz. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se zabývají 
problémy stárnoucí společnosti, členským státům umožní vytvořit „stříbrnou ekonomiku“,
v rámci které bude mít hospodářství a celková konkurenceschopnost ze stárnoucí společnosti 
prospěch.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Iniciativy přijaté a ohledem na 
Evropský rok aktivního stárnutí budou 
mít decentralizovaný přístup a zajistí 
víceúrovňovou odpovědnost.

Or. en
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Odůvodnění

Do provádění konkrétních opatření bude nezbytné zapojit regionální a místní subjekty
v členských státech. Víceúrovňová odpovědnost by měla zajistit výrazné zapojení všech 
příslušných zúčastněných stran a dále by měla vytvořit základ pro provádění dlouhodobých 
činností a iniciativ.

Pozměňovací návrh 14

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. 
Kromě toho by prostřednictvím zavedení 
strategických pokynů pro provádění 
různých projektů v rámci své země měli 
národní koordinátoři vytvořit rámec pro 
důkladný dohled nad činností orgánů
a zúčastněných stran na regionální
a místní úrovni, a to s cílem posílit 
vytváření synergií a zajistit účinnost
a soudržnost vynaložených úsilí, jakož
i zabránit jakémukoli nesouladu či 
zdvojování činností.

Or. en

Odůvodnění

Národní koordinátoři by měli řídit iniciativy a přijímání opatření, jež jsou prováděny na
státní i regionální a místní úrovni, s cílem vyvarovat se zdvojování a posílit vytváření 
synergií.


