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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;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

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 to liczebność 
grupy sześćdziesięciolatków i osób 
starszych będzie wzrastać co roku o 2 mln 
ludzi. Wzrost ten jest bardzo pozytywny, 
jako logiczna konsekwencja poprawy 
opieki zdrowotnej i jakości życia. 
Niemniej jednak w związku z 
rzeczywistością zmian demograficznych, 
UE stoi przez kilkoma wyzwaniami, takimi 
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jak zmniejszająca się populacja 
niektórych miast i regionów, duża presja 
ciążąca na funduszach emerytalnych, a 
także problemy związane z utrzymaniem 
trwałego charakteru finansowania opieki 
zdrowotnej i usług użyteczności 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie mające na celu podkreślenie rozmiarów wyzwań demograficznych związanych ze 
starzeniem się społeczeństwa oraz wpływem tych zmian na podstawowe działania i usługi w 
naszym społeczeństwie.

Poprawka 3

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 
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. 

(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 
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 
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Krajowi koordynatorzy powinni czuwać 
nad skoordynowaniem i spójnością ich 
krajowych działań z ogólnymi celami 
Europejskiego Roku. Planowany jest także 
udział innych instytucji i podmiotów.

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.

Or. en

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.

Poprawka 4

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 

(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 
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nigdy nie korzystało z Internetu. około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie 
korzystało z Internetu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie roli, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają również dla 
starszych ludzi.

Poprawka 5

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 
pilotażowy, będący pierwszym 
partnerstwem dla innowacji, ma na celu 
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 europejskiego i globalnego 
rynku innowacyjnych zastosowań i usług 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Dałoby to 
przedsiębiorstwom UE nowe możliwości, 
zwiększając tym samym konkurencyjność 
UE i zapewniając wzrost zatrudnienia w 
regionach Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Abyśmy mogli dysponować bardziej szczegółowym przeglądem działań i inicjatyw UE, należy 
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uwzględnić ten niedawno zapowiedziany projekt pilotażowy.

Poprawka 6

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

(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 
w innych dziedzinach, takich jak edukacja i 
kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo 
informacyjne, polityka regionalna i 
transportowa, zwłaszcza w przypadkach, 
gdy należy podjąć kwestie związane z 
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włączeniem społecznym, takie jak niska 
stopa życiowa lub nawet ubóstwo. 

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych miastach i regionach UE osoby starsze nie mogą korzystać z konkretnych 
inicjatyw wspierających aktywność osób starszych z uwagi na to, że żyją poniżej średniej 
stopy życiowej lub nawet w ubóstwie.

Poprawka 7

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 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej niniejsza decyzja nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(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, że 
miasta, regiony i państwa członkowskie 
odgrywają centralną rolę w realizowaniu 
tych konkretnych działań oraz 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,

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o zasadę pomocniczości to do Unii Europejskiej należy zainicjowanie roku 
aktywności osób starszych. Niemniej jednak kluczowe znaczenie ma zaangażowanie w 
realizację konkretnych działań regionalnych i lokalnych podmiotów w państwach 
członkowskich.
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Poprawka 8

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: 
promowanie solidarności 
międzypokoleniowej” (zwanym dalej
„Europejskim Rokiem”).

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez dodanie tego podtytułu do nazwy Europejskiego Roku w pełni uwzględnia się istotny 
argument dla społeczeństwa na rzecz wspierania aktywności osób starszych: promowanie 
solidarności międzypokoleniowej. Ponadto podtytuł ten uwzględnia fakt, że należy zmienić 
sposób myślenia i rozwinąć trwałe wsparcie aktywności osób starszych.

Poprawka 9

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 
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 

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. Aby tego dokonać 
dla Europejskiego Roku kluczowe jest 
wspieranie i stymulowanie lokalnych i 
regionalnych projektów i inicjatyw, które 
umożliwiają obywatelom w starzejącym 
się społeczeństwie wnoszenie jak 
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poprzez wspieranie aktywnego udziału w 
społeczeństwie oraz zachęcanie do 
starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie 
cele Europejskiego Roku należy określić 
następująco:

największego wkładu to ich społeczności, 
a osobom starszym w tym starzejącym się 
społeczeństwie umożliwią korzystanie z 
odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa 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 zakresie 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:

Or. en

Uzasadnienie

W świetle Europejskiego Roku Wolontariatu istotne jest, by podkreślić wkład, jaki starsze 
osoby mogą wnieść za pośrednictwem wolontariatu. Różne podmioty mogą współpracować w 
celu wytworzenia korzyści dla obywateli w starzejącym się społeczeństwie pod warunkiem, że 
dysponują jasnymi i wyraźnymi ramami.

Poprawka 10

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 oraz ich 
miastach i regionach w kwestii wartości 
aktywności osób starszych, aby podkreślić, 
jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do 
społeczeństwa i gospodarki; wspieranie 
aktywności osób starszych, nasilenie 
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działań na rzecz uruchomienia potencjału 
tej grupy wiekowej, umieszczenie 
aktywności osób starszych, jako jednego z 
głównych priorytetów w agendzie 
politycznej zainteresowanych stron na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym oraz promowanie solidarności 
międzypokoleniowej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia wpływu, jaki mają kampanie podnoszące świadomość, najważniejsze jest, 
aby unikać koncentrowania się wyłącznie na kontekście krajowym. Rządy krajowe powinny 
włączać w swoje działania podmioty z administracji regionalnej i lokalnej, a także powinny 
wzmocnić ich zaangażowanie. W tym kontekście pożądane jest organizowanie na wszystkich 
szczeblach ogólnych kampanii podnoszących świadomość. Należy podkreślić, że z myślą o 
wpływaniu na agendy polityczne, do wszystkich szczebli administracji należy przyjąć 
podejście zakładające organizowanie kampanii podnoszących świadomość.

Poprawka 11

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, wspieranie i 
rozwijanie procesu wzajemnego uczenia 
się między publicznymi i prywatnymi 
podmiotami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu bardziej 
pomyślnego promowania polityki na rzecz 
aktywności osób starszych, określenia i 
rozpowszechnienia najlepszych praktyk, 
zachęcania do współpracy i sprzyjania 
synergii;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty odpowiedzialne za realizację dużej liczby projektów i inicjatyw w 
dziedzinie aktywności osób starszych powinny być zachęcane do wymiany zdobytych 
doświadczeń i dobrych praktyk.
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Poprawka 12

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 kształtowanie polityki przez 
określone działania i zobowiązywanie się 
do osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z aktywnością osób starszych
poprzez rozwijanie długoterminowych 
strategii.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że Europejski Rok Aktywności Osób Starszych powinien starać się 
angażować wszystkie szczeble administracji w państwach członkowskich, z których wszystkie 
powinny w sposób szczególny koncentrować się na rozwijaniu wspólnych polityk, a także 
długoterminowych strategii, dzięki którym powstać może trwałe dziedzictwo w tej dziedzinie. 
Rozwijanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które udzielają odpowiedzi na 
wyzwanie, jakie przedstawia starzejące się społeczeństwo, umożliwia państwom członkowskim 
utworzenie gospodarki seniorów (ang. silver economy), w której tak gospodarka, jak i 
konkurencyjność w ujęciu ogólnym korzystają ze starzejącego się społeczeństwa.

Poprawka 13

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 
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zdecentralizowanym podejściem i 
zapewnią zaangażowanie podmiotów na 
różnych szczeblach.

Or. en

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 14

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. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowi koordynatorzy powinni zarządzać inicjatywami i działaniami, które wdrażane są na 
poziomie krajowym, a także na poziomie regionalnym i lokalnym, tak aby nie dopuścić do 
powielania środków oraz aby sprzyjać tworzeniu synergii.
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