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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla, aby sa rok 2012 stal Európskym rokom aktívneho starnutia. Všeobecným 
cieľom tohto európskeho roka je podnecovať a podporovať úsilie členských štátov, ich 
regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti zamerané 
na podporu aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie úsilie pre mobilizáciu potenciálu rýchlo 
rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov tak, aby bola zachovaná solidarita medzi 
generáciami. Aktívne starnutie je definované ako vytváranie lepších príležitostí a pracovných 
podmienok pre starších pracovníkov tak, aby mohli zohrávať svoju úlohu na trhu práce, boj 
proti sociálnemu vylúčeniu posilnením aktívneho zapojenia do spoločnosti a podporu 
zdravého starnutia.

V článku 2 návrhu rozhodnutia sa stanovuje niekoľko cieľov. Praktické opatrenia, ktoré treba 
prijať na ich dosiahnutie, sú uvedené v článku 3 a zahŕňajú iniciatívy, ktoré musí 
zorganizovať a zrealizovať EÚ a vnútroštátne, regionálne a miestne orgány členských štátov .

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladá výbor REGI, majú preto za cieľ:

— zabezpečiť, aby aktívne starnutie malo pevné miesto v politickom programe;

— doplniť podtitul k názvu európskeho roka – podporovanie medzigeneračnej solidarity –
čím sa významný dôvod na to, aby spoločnosti podporovali aktívne starnutie, dostane viac do 
popredia;

— zdôrazniť kľúčovú úlohu, ktorú môže európsky rok zohrávať pri podpore a posilňovaní 
miestnych a regionálnych projektov a iniciatív, ktoré umožňujú starším ľuďom prispievať k 
ich komunite a mať úžitok z primeranej ochrany, bezpečnosti a zdravotnej starostlivosti;

— zabezpečiť, aby sa zvyšovalo všeobecné povedomie v mestách a regiónoch členských 
štátov;

— zaistiť, aby iniciatívy prijímané s ohľadom na Európsky rok aktívneho starnutia mali 
decentralizovaný prístup a boli založené na viacúrovňovej zodpovednosti, ako sa zdôrazňuje v 
Územnom pakte miestnych a regionálnych orgánov pre stratégiu EÚ 2020; 

— umožniť presnú koordináciu, súdržnosť a účinnosť pomocou vypracovania strategického 
usmernenia pre realizáciu projektov iniciovaných s ohľadom na európsky rok;

– zvyšovať povedomie o význame rozvoja informačných a komunikačných technológií, ktorý 
môže účinne reagovať na problémy starnúcej spoločnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Podľa článku 156 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má 
Komisia podporovať spoluprácu medzi 
členskými štátmi a uľahčovať 
koordináciu ich činnosti v oblasti 
sociálnej politiky;

Or. en

Odôvodnenie

Doplnok týkajúci sa nového inštitucionálneho rámca stanoveného Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Časť obyvateľstva Európskej únie, 
ktorú tvoria osoby nad 55 rokov, bude 
narastať oveľa rýchlejšie než kedykoľvek 
predtým. Najväčší nárast sa očakáva v 
období rokov 2015 – 2035, keď sa počet 
obyvateľstva vo veku 60 rokov a viac 
ročne zvýši o 2 milióny osôb. Tento nárast 
je veľmi pozitívny, pretože je logickým 
dôsledkom zlepšenia zdravotnej 
starostlivosti a kvality života. Vzhľadom 
na realitu demografických zmien sa však 
EÚ stretáva s mnohými výzvami, ako je 
napríklad znižovanie počtu obyvateľstva v 
určitých mestách a regiónoch, veľký tlak 
na dôchodkové fondy a problémy so 
zachovaním udržateľnosti finančného 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a 
verejných služieb. 
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Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie uvedenia niekoľkých demografických problémov starnutia a ich vplyvu na 
základné aktivity a služby našej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vo svojom oznámení „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu“ 
Komisia zdôraznila, ako je pre sociálnu 
súdržnosť a vyššiu produktivitu dôležité, 
aby Európska komisia podporovala zdravé 
a aktívne starnutie populácie. Navrhla 
kľúčovú iniciatívu „Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta“, podľa 
ktorého by členské štáty mali 
predovšetkým podporovať politiku 
aktívneho starnutia, a kľúčovú iniciatívu 
„Európska platforma na boj proti 
chudobe“. Splnenie cieľov tejto politiky 
vyžaduje zapojenie všetkých úrovní vlády i
rôznych mimovládnych subjektov; na 
úrovni EÚ je možné tieto ciele podporovať
činnosťami súvisiacimi s európskym 
rokom, ktoré sú zamerané na zvyšovanie 
povedomia a posilnenie výmeny 
osvedčených postupov. Vnútroštátni 
koordinátori by mali dbať na to, aby 
vnútroštátne opatrenia boli koordinované a 
v súlade s celkovými cieľmi európskeho 
roka. Tiež sa plánuje účasť ďalších 
inštitúcií a zúčastnených strán.

(10) Vo svojom oznámení „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu“ 
Komisia zdôraznila, ako je pre sociálnu 
súdržnosť a vyššiu produktivitu dôležité, 
aby Európska komisia podporovala zdravé 
a aktívne starnutie populácie. Navrhla 
kľúčovú iniciatívu „Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta“, podľa 
ktorého by členské štáty mali 
predovšetkým podporovať politiku 
aktívneho starnutia, a kľúčovú iniciatívu 
„Európska platforma na boj proti 
chudobe“. Splnenie cieľov tejto politiky 
vyžaduje prístup založený na 
viacúrovňovej zodpovednosti, 
prostredníctvom ktorého sa dosiahne 
posilnená účasť a aktivita všetkých 
miestnych a regionálnych orgánov, ako aj 
rôznych mimovládnych subjektov; na 
úrovni EÚ by tieto subjekty mali byť 
podporované činnosťami súvisiacimi s 
európskym rokom, ktoré sú zamerané na 
zvyšovanie povedomia, posilnenie výmeny 
osvedčených postupov a vytváranie 
synergií. Vnútroštátni koordinátori by mali 
dbať na to, aby opatrenia na centrálnej i 
decentralizovanej úrovni boli
koordinované a v súlade s celkovými 
cieľmi európskeho roka. Tiež sa plánuje 
účasť ďalších inštitúcií a zúčastnených 
strán.
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Or. en

Odôvodnenie

Pre podporu zdravého a aktívneho starnúceho obyvateľstva v záujme sociálnej súdržnosti a 
vyššej produktivity, čo je cieľom stratégie Európa 2020, je rozhodujúce zaangažovanie 
miestnych a regionálnych orgánov. Toto zaangažovanie sa zabezpečí prijímaním opatrení a 
vytváraním iniciatív pomocou prístupu založeného na viacúrovňovej zodpovednosti. Aktívnym 
zapojením vlády na centrálnej a decentralizovanej úrovni a presnou koordináciou činností 
súvisiacich s európskym rokom sa navyše vytvoria nové synergie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Vo svojom oznámení „Digitálny 
program pre Európu“, prvej kľúčovej 
iniciatíve stratégie EÚ do roku 2020 
prijatej 19. mája 2010, Komisia zdôraznila 
význam informačných a komunikačných 
technológií (IKT) pre dôstojnú starobu a 
navrhla predovšetkým posilnenie 
spoločného programu bývania s podporou 
okolia (Ambient Assisted Living – AAL). 
V Digitálnom programe pre Európu bolo 
tiež odporučené prijať spoločné opatrenia 
za účelom zvýšenia schopnosti práce s 
digitálnymi technológiami všetkých 
Európanov vrátane starších osôb – skupiny, 
ktorá má výrazne zastúpenie medzi 150 
miliónmi občanov (okolo 30 % z 
celkového počtu obyvateľov), ktorí internet 
nikdy nepoužili.

(13) Vo svojom oznámení „Digitálny 
program pre Európu“, prvej kľúčovej 
iniciatíve stratégie EÚ do roku 2020 
prijatej 19. mája 2010, Komisia zdôraznila 
význam aplikácií a služieb informačných a 
komunikačných technológií (IKT) pre 
dôstojnú starobu a navrhla predovšetkým 
posilnenie spoločného programu bývania s 
podporou okolia (Ambient Assisted Living 
– AAL). V Digitálnom programe pre 
Európu bolo tiež odporučené prijať 
spoločné opatrenia za účelom zvýšenia 
schopnosti práce s digitálnymi 
technológiami všetkých Európanov vrátane 
starších osôb – skupiny, ktorá má výrazne 
zastúpenie medzi 150 miliónmi občanov 
(okolo 30 % z celkového počtu 
obyvateľov), ktorí internet nikdy nepoužili.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie úlohy IKT v súvislosti s dôstojnou starobou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Komisia v súvislosti so stratégiou 
Európa 2020 navrhla, aby sa do začiatku 
roka 2011 v rámci iniciatívy Inovácia v 
Únii začal pilotný projekt týkajúci sa 
aktívneho a zdravého starnutia. Cieľom 
tohto pilotného projektu, ktorý je prvým 
inovačným partnerstvom, je umožniť do 
roku 2020 občanom, aby žili dlhšie 
nezávisle a v dobrom zdravotnom stave 
prostredníctvom zvýšenia priemerného 
počtu rokov života v zdraví o dva roky. 
Navyše sa snaží o zlepšenie udržateľnosti 
a účinnosti európskych sociálnych 
systémov a systémov zdravotnej 
starostlivosti a o vytvorenie trhu EÚ a 
globálneho trhu pre inovatívne aplikácie a 
služby informačných a komunikačných 
technológií. To by poskytlo podnikom EÚ 
nové príležitosti, čím by sa zlepšila 
konkurencieschopnosť EÚ a zaistil by sa 
rast počtu pracovných miest v regiónoch 
Európy.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme získania komplexnejšieho prehľadu o aktivitách a iniciatívach EÚ by sa tento 
nedávno oznámený pilotný projekt mal uznať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na aktívne starnutie sa zameriava 
niekoľko programov EÚ, ako je Európsky 
sociálny fond, Európsky fond regionálneho 

(15) Na aktívne starnutie sa zameriava 
niekoľko programov EÚ, ako je Európsky 
sociálny fond, Európsky fond regionálneho 
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rozvoja, program PROGRESS, program 
celoživotného vzdelávania, program v 
oblasti verejného zdravia, špecifické 
programy v oblasti informačných a 
komunikačných technológií a v oblasti 
sociálno-ekonomických a humanitných 
vied v Siedmom rámcovom programe pre 
výskum a vývoj, akčný plán „Dôstojné 
starnutie v informačnej spoločnosti“, 
spoločný program výskumu a vývoja v 
oblasti bývania s podporou okolia (AAL), 
program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, ktorý zahŕňa pilotné projekty na 
zavádzanie informačných a 
komunikačných technológií pre dôstojné 
starnutie a akčný plán mestskej mobility. 
Spolufinancovanie činností európskeho 
roka zo strany EÚ bude v súlade s 
prioritami a pravidlami, ktoré sa na ročnom 
alebo viacročnom základe vzťahujú na 
existujúce programy a autonómne 
rozpočtové línie v oblastiach 
zamestnanosti, sociálnych vecí a 
rovnakých príležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, by mohli európsky rok podporiť i 
programy a opatrenia v iných oblastiach, 
ako sú vzdelanie a kultúra, zdravie, 
výskum, informačná spoločnosť, 
regionálny politika a dopravná politika.

rozvoja, program PROGRESS, program 
celoživotného vzdelávania, program v 
oblasti verejného zdravia, špecifické 
programy v oblasti informačných a 
komunikačných technológií a v oblasti 
sociálno-ekonomických a humanitných 
vied v Siedmom rámcovom programe pre 
výskum a vývoj, akčný plán „Dôstojné 
starnutie v informačnej spoločnosti“, 
spoločný program výskumu a vývoja v 
oblasti bývania s podporou okolia (AAL), 
program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, ktorý zahŕňa pilotné projekty na 
zavádzanie informačných a 
komunikačných technológií pre dôstojné 
starnutie a akčný plán mestskej mobility. 
Spolufinancovanie činností európskeho 
roka zo strany EÚ bude v súlade 
s prioritami a pravidlami, ktoré sa na 
ročnom alebo viacročnom základe 
vzťahujú na existujúce programy a 
autonómne rozpočtové línie v oblastiach 
zamestnanosti, sociálnych vecí a 
rovnakých príležitostí. Tam, kde je to 
vhodné, a najmä tam, kde je to nutné v 
záujme sociálneho začlenenia, ako v 
prípade nízkej životnej úrovne alebo 
dokonca chudoby, by mohli európsky rok 
podporiť i programy a opatrenia v iných 
oblastiach, ako sú vzdelanie a kultúra, 
zdravie, výskum, informačná spoločnosť, 
regionálna politika a dopravná politika.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých mestách a regiónoch EÚ nemôžu mať starší ľudia prospech z konkrétnych 
iniciatív podporujúcich aktívne starnutie, pretože ich životné podmienky sú podpriemerné 
alebo žijú dokonca v chudobe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ciele navrhovaného Európskeho roka 
aktívneho starnutia nie je možné v plnej 
miere dosiahnuť na úrovni členských 
štátov v dôsledku potreby nadnárodnej 
výmeny informácií a šírenia osvedčených 
postupov v celej Únii, a preto ich možno
z hľadiska rozsahu navrhovaného
opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
článku 5 Zmluvy o EÚ neprekračuje toto 
rozhodnutie rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie uvedených cieľov.

(16) Ciele navrhovaného Európskeho roka 
aktívneho starnutia nie je možné v plnej 
miere dosiahnuť na úrovni členských 
štátov v dôsledku potreby nadnárodnej 
výmeny informácií a šírenia osvedčených 
postupov v celej Únii. Mala by sa uznať 
skutočnosť, že mestá, regióny a členské 
štáty hrajú rozhodujúcu úlohu pri 
vykonávaní týchto konkrétnych opatrení a 
že bez toho, aby bola dotknutá zásada 
subsidiarity, a z hľadiska rozsahu 
navrhovaných opatrení možno tieto ciele 
lepšie dosiahnuť, ak sa iniciatíva prevezme 
na úrovni Únie. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o 
EÚ neprekračuje toto rozhodnutie rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zásady subsidiarity je na Európskej únii, aby iniciovala rok aktívneho starnutia. 
Bude však kľúčové zapojiť do vykonávania konkrétnych opatrení regionálnych a miestnych 
aktérov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rok 2012 sa vyhlasuje za Európsky rok 
aktívneho starnutia (ďalej len „európsky 
rok“).

Rok 2012 sa vyhlasuje za Európsky rok 
aktívneho starnutia: podporovanie 
medzigeneračnej solidarity (ďalej len 
„európsky rok“).

Or. en
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Odôvodnenie

Pridaním tohto podtitulu k názvu európskeho roka sa v plnej miere pokryje dôležitý dôvod pre 
to, aby spoločnosti podporovali aktívne starnutie: podporovanie solidarity medzi 
generáciami. Navyše to vystihuje skutočnosť, že je nutné zmeniť spôsoby myslenia a že by sa 
mala rozvíjať podpora aktívneho starnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celkovým cieľom európskeho roka je 
podnecovať a podporovať úsilie členských 
štátov, regionálnych a miestnych orgánov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti zamerané na podporu 
aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie 
úsilie pre mobilizáciu potenciálu rýchle 
rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov 
tak, aby bola zachovaná solidarita medzi 
generáciami. Aktívne starnutie znamená 
vytvorenie lepších príležitostí a 
pracovných podmienok pre starších 
pracovníkov tak, aby mohli zohrávať svoju 
úlohu na trhu práce, boj proti sociálnemu 
vylúčeniu posilnením aktívneho zapojenia 
do spoločnosti a podporu zdravého 
starnutia. S ohľadom na uvedené má 
európsky rok tieto ciele:

Celkovým cieľom európskeho roka je 
podnecovať a podporovať úsilie členských 
štátov, regionálnych a miestnych orgánov, 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti zamerané na podporu 
aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie 
úsilie pre mobilizáciu potenciálu rýchle 
rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov
tak, aby bola zachovaná solidarita medzi 
generáciami. Aby bolo možné to 
dosiahnuť, je rozhodujúce, aby európsky 
rok podporoval a posilňoval miestne 
a regionálne projekty a iniciatívy, ktoré 
ľuďom v starnúcej spoločnosti umožnia 
čo najviac prispievať k ich spoločnosti 
a dajú starším ľuďom v tejto starnúcej 
spoločnosti možnosť mať úžitok 
z primeranej ochrany, bezpečnosti a 
kvalitnej starostlivosti. Navyše je úlohou 
členských štátov a ich miest a regiónov 
zabezpečiť rámec, v ktorom budú môcť 
zúčastnené strany z verejného 
a súkromného sektora náležite 
spolupracovať na týchto spoločných 
cieľoch. Aktívne starnutie znamená 
vytvorenie lepších príležitostí a 
pracovných podmienok pre starších 
pracovníkov tak, aby mohli zohrávať svoju 
úlohu na trhu práce a pri dobrovoľníckej 
činnosti, boj proti sociálnemu vylúčeniu 
posilnením aktívneho zapojenia do 
spoločnosti a podporu zdravého starnutia. 
S ohľadom na uvedené má európsky rok 
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tieto ciele:

Or. en

Odôvodnenie

S ohľadom na Európsky rok dobrovoľníckej činnosti je dôležité zdôrazniť príspevok starších 
ľudí prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Len vďaka jasne vymedzenému rámcu môžu 
rôzni aktéri spolupracovať na vytváraní prínosov pre ľudí v starnúcej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zvyšovať všeobecné povedomie o význame 
aktívneho starnutia s cieľom vyzdvihnúť 
užitočnosť starších osôb pre spoločnosť a 
hospodárstvo, podporovať aktívne starnutie 
a viac sa snažiť o mobilizáciu potenciálu 
starších osôb,

zvyšovať na všetkých administratívnych 
úrovniach v členských štátoch, mestách a 
regiónoch všeobecné povedomie 
o význame aktívneho starnutia s cieľom 
vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb 
pre spoločnosť a hospodárstvo, podporovať 
aktívne starnutie, viac sa snažiť 
o mobilizáciu potenciálu starších osôb, 
zaradiť aktívne starnutie na jedno 
z popredných miest v politickom programe 
zúčastnených strán na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni a 
podporovať medzigeneračnú solidaritu;

Or. en

Odôvodnenie

Pre posilnenie vplyvu kampaní určených na zvýšenie všeobecného povedomia je mimoriadne 
dôležité vyhnúť sa výlučne národnému zameraniu. Národné vlády by do svojich opatrení mali 
zahrnúť orgány regionálnej a miestnej správy a mali by zvýšiť ich zapojenie. V tejto súvislosti 
je nutné, aby sa na uvedených úrovniach organizovali kampane na zvýšenie všeobecného 
povedomia. Treba zdôrazniť, že v záujme ovplyvňovania politického programu by sa 
prostredníctvom kampaní na zvýšenie povedomia mali osloviť všetky úrovne správy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

podnecovať diskusiu a rozvíjať vzájomnú 
výmenu skúseností medzi členskými štátmi 
a zúčastnenými stranami na všetkých 
úrovniach s cieľom podporovať politiku 
aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť 
osvedčené postupy a podporovať 
spoluprácu a súčinnosť,

podnecovať diskusiu, podporovať a 
rozvíjať vzájomnú výmenu skúseností 
medzi verejnými a súkromnými subjektmi 
na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni s cieľom úspešnejšie podporovať 
politiku aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť 
osvedčené postupy a podporovať 
spoluprácu a súčinnosť,

Or. en

Odôvodnenie

Všetci aktéri, ktorí sú zodpovední za vykonávanie veľkého počtu projektov a iniciatív v oblasti 
aktívneho starnutia, by mali byť vyzvaní, aby si vzájomne vymieňali skúsenosti získané učením 
a osvedčené postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ponúknuť rámec pre záväzky a konkrétne 
opatrenia, ktoré umožnia členským štátom 
a zúčastneným stranám na všetkých 
úrovniach, aby prostredníctvom 
konkrétnych činností vypracovali príslušné 
politiky a zaviazali sa ku konkrétnym 
cieľom týkajúcim sa aktívneho starnutia.

ponúknuť rámec pre záväzky a konkrétne 
opatrenia, ako je podporovanie prostredia 
priaznivého pre inovácie technológií 
v oblasti IKT, ktoré reagujú na výzvu 
predstavovanú starnúcou spoločnosťou, 
čo verejným a súkromným aktérom na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
umožní, aby prostredníctvom konkrétnych 
činností vypracovali príslušné politiky a 
zaviazali sa ku konkrétnym cieľom 
týkajúcim sa aktívneho starnutia tým, že 
vypracujú dlhodobé stratégie.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že Európsky rok aktívneho starnutia by sa mal usilovať o zapojenie všetkých 
úrovní vlády v členských štátoch, mali by sa aktéri z týchto úrovní osobitne zamerať na 
vypracovanie spoločných politík a dlhodobých stratégií, prostredníctvom ktorých možno 
vytvoriť dlhotrvajúci odkaz. Rozvíjanie informačných a komunikačných technológií, ktoré 
reagujú na výzvu predstavovanú starnúcou spoločnosťou, umožní členským štátom vytvoriť 
striebornú ekonomiku, v ktorej bude mať hospodárstvo a celková konkurencieschopnosť 
prospech zo starnúcej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Iniciatívy prijímané v súvislosti 
s Európskym rokom aktívneho starnutia 
budú mať decentralizovaný prístup 
a zabezpečia viacúrovňovú zodpovednosť.

Or. en

Odôvodnenie

Bude dôležité zapojiť do vykonávania konkrétnych opatrení regionálnych a miestnych aktérov 
v členských štátoch. Viacúrovňová zodpovednosť by mala zabezpečiť výrazné zaangažovanie 
všetkých príslušných zúčastnených strán a navyše by mala vytvoriť základ pre vyvíjanie 
dlhodobého úsilia a vykonávanie dlhodobých iniciatív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát určí vnútroštátneho 
koordinátora, ktorý bude zodpovedný za 
organizáciu účasti tohto štátu na 
európskom roku. Vnútroštátni koordinátori 
by mali dbať tiež na to, aby vnútroštátne 
aktivity boli správne koordinované.

Každý členský štát určí vnútroštátneho 
koordinátora, ktorý bude zodpovedný za 
organizáciu účasti tohto štátu na 
európskom roku. Vnútroštátni koordinátori 
by mali dbať tiež na to, aby vnútroštátne 
aktivity boli správne koordinované. Navyše 
by mal vnútroštátny koordinátor 
prostredníctvom zavedenia strategických 
usmernení týkajúcich sa realizácie 
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rôznych projektov v rámci svojej krajiny 
vytvoriť rámec na prehľadnú kontrolu 
opatrení prijímaných orgánmi 
a zúčastnenými stranami na regionálnej 
a miestnej úrovni s cieľom podporiť 
vytváranie synergií, zabezpečiť účinnosť 
a súdržnosť vyvíjaného úsilia a predísť 
akýmkoľvek nezrovnalostiam alebo 
zdvojovaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátni koordinátori by mali riadiť iniciatívy a opatrenia, ktoré sa realizujú na 
vnútroštátnej, ako i regionálnej a miestnej úrovni, aby sa predišlo zdvojovaniu a aby sa 
podporilo vytváranie synergií.


